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P r in c ipa is  L in h a s  n a  H istó r ia  da  

In t e r p r e t a ç ã o  P a u l in a

1. Introdução
Não é de surpreender que, com respeito a um fenômeno tão profundo e 
complicado quanto a maneira pela qual o apóstolo Paulo deu forma e ex
pressão ao evangelho de Jesus Cristo, seja possível identificar uma grande 
variedade de conceitos na história da investigação paulina. Apesar dessa 
história exigir um estudo próprio1 e, de que tratar da mesma em profundida
de, nos levaria muito além das proporções de um capítulo introdutório, ain
da assim é proveitoso e necessário nos familiarizarmos com as linhas 
principais ao longo das quais desenvolveu-se essa investigação, particular
mente nos últimos cem anos. Ao fazermos essa relação, nossa preocupação 
é, acima de tudo, obter um entendimento mais profundo da estrutura funda
mental da pregação e doutrina de Paulo ou, em outras palavras, descobrir 
onde se encontra a entrada do imponente edifício da teologia de Paulo. Fica 
claro que há portas de todos os tipos pelas quais pode-se entrar. No entanto, 
qual é a entrada principal que governa todo o edifício? Essa pergunta foi 
respondida de diferentes maneiras, especialmente nos últimos cem anos de 
investigação. Essa diferença, por sua natureza, está entrelaçada com a pers
pectiva que os estudiosos defendem em relação à estrutura arquitetônica e à 
organização do prédio como um todo.

Em termos gerais, a teologia da Reforma encontrou, há muito tempo, 
essa entrada na pregação de Paulo sobre a justificação pela fé. Na grande 
luta contra o legalismo e o misticismo católico-romano, as declarações de



cunho judicial nas epístolas aos Romanos e Gálatas foram de importância 
fundamental. Em decorrência disso, o ponto de vista reformado a respeito 
das epístolas de Paulo foi determinado principalmente por sua doutrina da 
justificação. Esse fato torna-se especialmente visível em Lutero. Para ele, 
aquilo que “prega e aponta para Cristo” (Prefácio a Tiago e Judas), no sen
tido da doutrina de Paulo da justificação pela fé, foi o único princípio e 
critério para toda a doutrina da salvação no Novo Testamento, o cânon den
tro do cânon, como fica aparente, por exemplo, no comentário crítico de 
Lutero sobre a Epístola de Tiago. A teologia luterana posterior continuou a 
demonstrar resquícios desse ponto de partida na doutrina paulina da justifi
cação. Com certa freqüência, foi ainda além e lançou a luta de Lutero para 
chegar à segurança da fé na conversão de Paulo na estrada para Damasco, e 
a esse respeito, não apenas entendeu Lutero sub species Pauli como, de 
fato, viu Paulo sub species Luteri.2

Na teologia provinda de Calvino, sem sombra de dúvida essas ques
tões encontram-se, desde o princípio, mais equilibradas. Para Calvino, a 
doutrina de Paulo da justificação pela fé não se tornou um principiam  
canonicitatis. No entanto, ao opor-se à Roma, a doutrina paulina dentro da 
tradição que teve origem com Calvino também adquiriu uma importância 
predominante como a chave para a compreensão de todo o evangelho.3 Todo 
o conceito reformado de fé, que traz em si a marca de Calvino, também 
testifica nesse mesmo sentido. O evangelho da justificação somente pela fé 
sem as obras da lei pareceu, mais uma vez, ser o único e poderoso meio de 
libertar a consciência de seus fardos e substituir o espírito de servidão legalista 
pela certeza da reconciliação e da adoção como filhos de Deus. Não é de 
admirar, portanto, que, por causa dessa antítese que exerce seu controle 
sobre tudo, para a consciência de fé da reforma, Paulo foi, acima de tudo, o 
pregador da justificação e toda a sua teologia passou a ser considerada a 
partir desse ponto de vista.

A medida que a força da idéia inicial da Reforma foi diminuindo, 
ocorreram mudanças com respeito a essa visão, mudanças estas que proce
deram tanto de Calvino quanto de Lutero. Questões referentes à ordem da 
salvação, com referência à apropriação pessoal da redenção (ordo salutis), 
passaram a receber cada vez mais atenção do que questões sobre a história 
da salvação (historia salutis). Enquanto em Lutero e Calvino toda a ênfase 
encontrava-se sobre o acontecimento redentor que ocorreu na morte e res
surreição de Cristo,4 mais tarde, sob a influência do pietismo, do misticismo 
e do moralismo, a ênfase passou a ser colocada no processo individual de 
apropriação da salvação concedida em Cristo e seu efeito místico e moral 
na vida dos crentes. Conseqüentemente, na história da interpretação das 
epístolas de Paulo, o centro de gravidade moveu-se progressivamente dos 
aspectos judiciais para os aspectos pneumáticos e éticos de sua pregação, 
surgindo assim um conceito totalmente diferente das estruturas que estão na 
base de sua pregação.



Essa mudança adquire importância e força acadêmica, porém, apenas 
na teologia derivada do Ilum inismo, sem a qual toda a história do 
Paulusforschung, durante os séculos 19 e 20, é inconcebível. Por um lado, 
ela iniciou a exegese histórico-crítica e ofereceu uma contribuição podero
sa para uma melhor distinção e compreensão dos grandes temas teológicos 
da pregação de Paulo dentro de sua importância original e histórica. Por 
outro lado, ao fazer-se um estudo dessas novas interpretações de Paulo, fica 
aparente de maneira muito impressionante (e, devemos certamente acres
centar, vergonhosa), até que ponto a chamada investigação livre e crítica da 
pregação de Paulo foi constantemente determinada pelas premissas religio
sas e filosóficas de cada época, sendo que isso continua a ocorrer no presen
te. Isso chega até nós com particular clareza quando observamos várias 
imagens de Paulo que desempenharam um papel importante na investiga
ção científica dos últimos cem anos: o Paulo hegeliano da escola de Tübingen, 
o Paulo liberal da teologia liberal, o Paulo místico da escola da história das 
religiões e o Paulo “existencialista” apresentado, agora, com grande habili
dade e destreza pela escola de Bultmann. Não é difícil observar nessa su
cessão de interpretações o reflexo do desenvolvimento teológico-filosófico 
que pode ser traçado ao longo dos últimos cem anos.

Seria, porém, unilateral e injusto optar por se considerar e julgar a 
história da investigação exclusivamente do ponto de vista de conceitos filo
sóficos e teológicos que sofreram alterações. Chamar a atenção para essa 
história teria, então, apenas uma importância negativa. No entanto, de for
ma alguma, ela é provida apenas de uma importância negativa, como ficará 
aparente mais adiante. Isso porque, por meio dessa história, não apenas fica 
evidente o quanto a investigação de um fenôm eno tão trem endo e 
multifacetado como a pregação de Paulo é ameaçada pela influência do 
espírito de cada época, como também há provas de que a Palavra de Deus 
que ressoa por intermédio dessa pregação não está presa, mas sim, tanto 
apesar das mudanças nos resultados das investigações humanas bem como 
por meio delas, a Palavra permanece continuamente a mesma e exige reve
rência quanto à infalibilidade de seu propósito.

Desde que Albert Schweitzer escreveu sua obra Geschichte der 
Paulinischen Forschung, em 1911, o cenário fascinante e extremamente 
instrutivo do desenvolvimento da investigação do significado geral da pre
gação de Paulo foi descrito várias vezes e pode ser considerado supérfluo 
repeti-lo em todos os seus detalhes, pelo menos no que diz respeito ao perí
odo que se estende, aproximadamente, de 1840 a 1940. De qualquer modo, 
é indispensável traçar-se um esboço sucinto da História como pano de fun
do para aquilo que será de nosso interesse constante nos próximos capítu
los. Trabalharemos principalmente com quatro conceitos básicos sucessivos, 
a saber, aquele da escola de Tübingen, o liberal, aquele da história das reli
giões e o das interpretações escatológicas. Por certo, esses conceitos, em 
sua forma pura, existem apenas de maneira parcial, se é que tanto. Especial



mente o segundo e terceiro conceitos e o terceiro e quarto apresentam toda 
sorte de associação e híbridos. Ainda assim, os tipos básicos são claramente 
distinguíveis e pode ser útil delinear essas quatro linhas principais a fim de 
se ter uma visão melhor tanto dos problemas envolvidos no caráter geral da 
pregação de Paulo (a “entrada principal”) como do contexto das investiga
ções da atualidade.

2. F. C. Baur (A Escola de Tübingen)
O esforço no sentido de determinar o significado do apóstolo Paulo para a 
história da revelação do Novo Testamento teve início em tempos recentes 
com as obras de F. C. Baur (falecido em 1860), pai da chamada escola de 
Tübingen.5 Baur procurou inteipretar a história do Cristianismo de acordo 
com os princípios filosóficos de Hegel. Orientado também por esses princí
pios, ele buscou o centro da pregação de Paulo, não na cristologia, mas na 
concepção paulina do Espírito e no tema da antítese Espírito e carne ligado 
a essa concepção. Baur entende o espírito sob a ótica hegeliana de que se 
trata do infinito e absoluto em oposição ao finito (a carne). No espírito, o 
homem tem uma porção do Espírito do próprio Deus, por meio do qual ele 
é libertado do finito e do relativo, e alcança a liberdade absoluta. Dentro 
desse esquema idealista, para Baur o Cristianismo é a religião absoluta e 
Paulo é aquele em cuja doutrina da liberdade e reconciliação foi expressa a 
consciência absoluta da unidade do homem com Deus, no Espírito.

De acordo com Baur, essa consciência em Paulo desenvolveu-se de 
modo contrário ao Cristianismo primitivo que ainda estava preso à lei e ao 
judaísmo particularista. Nesse conflito, que foi resolvido no catolicismo 
sintético posterior sob a pressão do crescente gnosticismo, Paulo tornou-se 
o defensor da fé cristã de caráter universal desprendida da lei. Na síntese 
posterior, esse universalismo, ligado, então, à idéia de hierarquia eclesiásti
ca, manteve sua proeminência.

Do ponto de vista histórico, as duas linhas tem origem na vinda de 
Jesus, na qual, de acordo com Baur, torna-se conhecido o que é universal, 
geralmente humano e moral e, portanto, absoluto, bem como o que é 
particularista, a saber, a avaliação que ele atribuiu a Israel como povo de 
Deus e à sua própria pessoa como o Messias. No entanto, Baur interpreta 
Paulo, não a partir do fato de o apóstolo ser seguidor de Jesus, do qual, 
afinal de contas, Paulo raramente fala em suas epístolas, mas a partir do 
milagre de sua conversão, quando Deus revelou-lhe seu filho, isto é, con
frontou-o com a realidade tremenda da morte de Jesus. Por certo, foi nessa 
experiência que a idéia de verdade e liberdade absolutas, completamente 
desprovidas de qualquer laço nacional ou legalista, entrou na sua mente e o 
apóstolo desenvolveu as concepções que passaram a ser-lhe características 
dali em diante. Nesse relato, Paulo não precisa de qualquer argumentação



histórica para sua doutrina. “Por que ele deveria perguntar se aquilo que ele 
ensina está ou não de acordo com o ensinamento original de Jesus ... quan
do, no Cristo que vive e opera nele, ele ouve a voz do próprio Senhor? Por 
que ele deveria lançar mão do passado quando o Cristo que está presente nele 
proferiu suas verdades diretamente em sua consciência?” 5a

Para Baur, essa reconstrução da origem do Cristianismo também exer
ce a função de critério para a autenticidade das epístolas de Paulo e para a 
determinação geral das datas dos escritos do Novo Testamento. Baur acre
dita que apenas as quatro epístolas principais (Romanos, Gálatas, 1 e 2 
Coríntios) podem ser consideradas autênticas, pois nelas o tema de antítese 
ainda é visível com toda a sua nitidez. Considera que as outras epístolas já 
foram dominadas por uma tendência unionista e, portanto, são de uma data 
posterior.

A concepção de Baur é inteiramente governada pela visão hegeliana 
da História e pela idéia de Espírito. Essa idéia de pneuma, no entanto, não é 
paulina. Baur fechou seu próprio caminho não apenas para chegar à uma 
avaliação correta do retrato do Cristianismo original que nos foi apresenta
do em Atos dos Apóstolos, como também para compreender todo o signifi
cado pleno de Paulo na história da revelação do Novo Testamento. Isso 
levou a uma amputação de grandes proporções do corpus Paulinum, para o 
qual (depois de serem tiradas conclusões radicais das concepções de Baur 
pelos holandeses Pierson, van Manen e Loman e pelo suíço Steck, que re
jeitou categoricamente a autenticidade das epístolas paulinas) foi impossí
vel, posteriormente, chegar a um consenso, mesmo na crítica histórica mais 
avançada. Ainda assim, as concepções críticas e universalistas-idealistas de 
Baur acerca do Cristianismo original continuam a exercer grande influên
cia, e a distância que ele criou entre a doutrina de Paulo e a dos outros 
apóstolos, que se relacionaram com Jesus, continua a ser um dos principais 
temas das investigações mais recentes. As formulações, a maneira pela qual 
ele afirmou os problemas com respeito ao lugar de Paulo no Novo Testa
mento e sua relação com Jesus e o Cristianismo primitivo, foram de influ
ência incalculável, mesmo que a interpretação de Baur como um todo tenha 
sido aceita sem alterações, apenas por uns poucos até mesmo dentro da 
chamada escola de Tübingen (como, por exemplo, por Schwegler).

3. A Interpretação Liberal e seu Declínio
Depois de Baur, uma outra explicação do significado teológico da pregação 
de Paulo encontrou aceitação, sendo que esta, também, tomou como ponto 
de partida o que Paulo tinha a dizer sobre o Espírito, mas procurou interpre
tar esse elemento da perspectiva da antropologia grega. Entre outros, pode
mos citar como representantes proeminentes desse período: Holsten, 
Lüdemann, Pfleiderer e H. J. Holtzmann.6



Enquanto a teologia da Reforma via a justificação pela fé como o 
centro da doutrina de Paulo e associava à ela, de maneira muito próxima a 
santificação, o conflito entre a carne e o espírito e outros temas semelhan
tes, os estudiosos desse período passaram a distinguir ao lado da “linha” 
jurídica-legal, que explicavam como sendo originária do judaísmo, uma li
nha ética (ou ética-mística) que, de acordo com eles, encontrava sua expres
são no contraste entre carne e espírito e era voltada não para o judaísmo, 
mas para o pensamento greco-helenista. Assim, o “espírito”, deixa de ser 
considerado uma antítese do finito e humano (como era em Baur), para ser 
tido com o antípoda do sensual. “Espírito” e “carne” é uma antítese que se 
concretiza no próprio homem; o espírito, como mais importante princípio 
racional no ser humano, deve obter a vitória sobre a natureza sensual inferi
or (sarx) e mantê-la subjugada. Diz-se que essa idéia grega aparece de for
ma cristianizada em Paulo e constitui um dos principais aspectos daquilo 
que é distintivo dentro de sua proclamação do evangelho; enquanto num 
período a ênfase era colocada sobre o ético, em outro fica sobre a importân
cia mística da antítese entre carne e espírito. Conseqüentemente, também é 
nesse sentido que é entendido tudo aquilo que Paulo escreve sobre os crentes 
como estando “com Cristo” e “em Cristo”. Essa comunhão é vista como um 
misticismo voltado para a ética; não como inclusão objetiva de crentes em 
Cristo, mas como uma ligação espiritual e mística da qual desenvolver-se-ia, 
então, uma vida de amor e liberdade espiritual, num sentido religioso geral.

Essas idéias remetem-nos ao auge da chamada teologia liberal. Tam
bém é predominante, em sua avaliação da teologia de Paulo, o ponto de 
vista ético que os homens tinham da pregação de Jesus. Ainda não é feito 
um contraste fundamental entre Jesus e Paulo, visto que os estudiosos tam
bém procuram reduzir a proclamação de Paulo a uma moralidade racionalista- 
idealista. De fato, é verdade que são descobertas outras tendências em Paulo, 
como, por exemplo, seus pronunciamentos escatológicos, demonológicos e 
angelológicos. No entanto, estes são considerados como a estrutura con
temporânea do verdadeiro ensinamento de Paulo, interpretação semelhante 
àquela que foi dada para a pregação de Jesus sobre o reino de Deus. Por 
certo, supõe-se que a conversão de Paulo teve um papel importante no de
senvolvimento dessas idéias.7 Desse modo, o apóstolo desligou-se comple
tamente da forma de pensamento judaica e ocorreu-lhe a possibilidade de 
uma atitude completamente nova em relação à vida, sendo que, então, con
forme já  foi dito, o pensamento grego exerceu grande influência.

Contudo, a escola liberal não pode negar que, junto com essa religio
sidade ética/mística de Paulo, outros temas ocuparam um lugar importante, 
especialmente a doutrina jurídica da justificação que Paulo baseia na fé e na 
morte e ressurreição de Cristo. Apesar de a teologia liberal procurar escon
der por trás da concepção moral-racional de religião (explicando, entre ou
tras coisas, a doutrina de Paulo da justificação a partir da tradição e da 
polêmica) o significado desses fatos redentores encontrados em Paulo, ain



da assim, ela não pode ignorar o lugar que tudo isso ocupa nas epístolas de 
Paulo. Supõe-se, agora, que não havia em Paulo nenhum pensamento de 
coerência teológica; que, de qualquer modo, suas idéias teológicas não re
cebem expressão adequada em sua teologia; que, para ele, os elementos 
judaicos e gregos permaneceram numa discordância interna. Enquanto um 
escritor como Lüdemann considera que o contraste entre espírito e carne 
entendido sob uma ótica grega foi predominante em Paulo, Pfleiderer, por 
exemplo, chega à conclusão de que na mente de Paulo, havia duas represen
tações irreconciliadas existindo lado a lado (a jurídica e a ética) e que, com 
freqüência, ele pulava de uma para a outra sem dar-se conta da contradição.

O zénite e, ao mesmo tempo, o ponto terminal dessa interpretação de 
Paulo encontra-se no mestre maior da teologia liberal, H. J. Holtzmann. 
Para Holtzmann, a experiência em Damasco é de importância fundamental 
para a compreensão da posição teológica de Paulo. Ele interpreta esse acon
tecimento como a primeira experiência subjetiva daquilo que Paulo procla
ma logo em seguida, como sendo sua doutrina objetiva da salvação.8 Diz-se 
que mesmo antes da experiência em Damasco, Paulo havia se tornado “eti
camente falido” (como, supostamente, é descrito em Rm 7) e havia recebi
do uma percepção correta dessa situação mediante sua visão do Cristo 
exaltado. Descobriu, então, um outro caminho para a salvação que não a lei, 
o fariseu arrogante dentro dele foi conquistado, o particularismo orgulhoso 
dentro dele foi quebrado e ele veio a compreender o que significava “mor
rer e ressuscitar com Cristo” ; novos poderes e incumbências fluíram para 
dentro dele. Aquilo que Paulo ensina, depois disso, em suas pregações so
bre esse assunto seria, então, no sentido mais profundo, uma objetivização 
e generalização dessa experiência interior e pessoal.9

Além disso, Holtzmann parte do pressuposto de que Paulo demons
tra forte influência grega na formação dessas experiências e idéias. É o caso, 
por exemplo, das dimensões metafísicas de sua cristologia.10 Estas podem 
ser explicadas a partir de uma influência greco-alexandrina, especialmente 
das especulações de Filo; semelhantemente, o contraste entre espírito e car
ne é tipicamente grego" e é preciso relacionar sua doutrina dos sacramentos 
ao ensinamento grego dos mistérios. Porém, também Holtzmann não pode 
negar que muitas idéias e influências judaicas continuam operantes em Pau
lo. Na conjunção notável do grego e do judaico, onde, com freqüência, se 
encontrarão antinomias, Holtzmann vê aquilo que, em muitos aspectos, é 
distintivo da teologia de Paulo.12 Ao lado da ética, encontra-se o jurídico, ao 
lado da concepção idealista do homem está a concepção realista, junto da 
idéia grega da alma separar-se do corpo, está a escatologia judaica. Mesmo 
que todos esses elementos, em si, resultem numa combinação que é, em 
muitos aspectos, heterogênea e numa teologia cheia de contradições inter
nas, por trás de tudo isso, encontra-se a grande personalidade religiosa de 
Paulo e sua experiência profunda na estrada para Damasco, que confere 
sustentação a tudo isso.13



Assim, a concepção de Holtzmann é uma extensão das linhas traçadas 
por Holsten, Lüdemann e Pfleiderer. A visão de Damasco, a influência gre
ga e, como não pode ser esquecido, a própria visão religiosa e ética do 
Cristianismo desses autores, formam, para eles, os elementos constituintes 
de sua interpretação de Paulo. Eles não conseguem alcançar uma unidade. 
No entanto, tudo é dirigido a um esforço de se reduzir a teologia e a religião 
de Paulo a uma religiosidade ética-racional geral que não depende de fatos 
redentores.14 Diz-se que, em Jesus, essa devoção demonstrou sua manifes
tação mais nobre e brilhante. Com respeito a essa devoção, Paulo vem logo 
depois de Jesus, pois nele toda sorte de especulação jurídica e metafísica 
desempenha um papel mais importante. Fundamentalmente, porém, existe 
a mesma coisa em Paulo e Jesus,15 e foi Paulo quem, inicialmente, foi até o 
mundo cristão levando idéias com formas helenistas de pensamento e fez a 
transição do semítico para o grego e, por esse mesmo caminho, chegou ao 
mundo moderno.16

Depois de Holtzmann, essa imagem liberal de Paulo não conseguiu 
manter-se por muito tempo. Cada vez mais, as investigações começaram a 
compreender o fato de que não era possível, por exemplo, fazer como 
Holtzmann e espiritualizar a chamada cristologia metafísica, a importância 
dos fatos redentores, a doutrina jurídica da satisfação e a escatologia ou 
considerá-las um elemento “teológico” estranho à verdadeira religião de 
Paulo. O contraste em Paulo entre o espírito e a carne, conforme a visão de 
Holtzmann e seus predecessores, à luz do pensamento grego dualista, tam
bém foi seriamente criticado por Gunkel, entre outros, que considerou o 
conceito paulino de pneuma como não sendo de origem grega, mas sim 
judaica e, em decorrência disso, rejeitou o caráter ético-racional da antítese 
entre carne e espírito.17 Já naquela época um autor como R. Kabisch havia 
voltado a atenção para a escatologia como o fator predominante da teologia 
paulinae, desse modo, apontado para a teologia judaica, especialmente para 
o pensamento apocalíptico judaico posterior como a origem do chamado 
sistema doutrinário Paulino.18 Além disso, muito mais do que havia aconte
cido com Holtzmann, num processo gradual, a ênfase passou a ser colocada 
sobre o significado dos sacramentos nos ensinamentos de Paulo, sendo que, 
contrastando com os conceitos espiritualizados de Holtzmann, foi atribuído 
a estes sacramentos um significado naturhaft realista e pensou-se ser possí
vel explicá-los a partir das religiões orientais de mistério. O resultado desse 
método de interpretação, que é cada vez mais aceito, baseado na história 
das religiões, foi que os estudiosos passaram a rejeitar a interpretação ética- 
idealista da teologia liberal, considerando-a completamente inadequada e a 
colocar a ênfase no caráter “estrangeiro” da teologia de Paulo, justamente 
com referência àquelas coisas que não são facilmente assimiláveis pelo ho
mem moderno. No entanto, juntamente com essa ênfase, mostrou-se im
possível preservar a unidade entre a imagem de Jesus, ainda aceita por muitos 
como sendo o mestre que pregou a paternidade de Deus e uma moralidade



elevada, e o Cristo sobrenatural que foi pregado por Paulo em suas epísto
las. O problema do relacionamento entre Jesus e Paulo toma-se pronuncia
do na teologia moderna no que diz respeito a reconhecer que não é possível 
compreender a cristologia paulina de modo psicologizado (como sendo uma 
objetivização da experiência religiosa de Paulo em Damasco) e nem de modo 
espiritualizado como fez Holtzmann, nem tampouco separá-la da “religião” 
de Paulo como uma interpretação “teológica”, mas que se deve interpretar 
esse relacionamento entre Jesus e Paulo como sendo o elemento central, 
tanto para a teologia como para a religião de Paulo.

Essa desintegração da imagem liberal de Paulo e, junto com ela, a 
ligação entre Jesus e Paulo toma-se mais evidente do que em qualquer outro 
lugar na exposição bastante radical e até hoje muito influente de W rede.19

Wrede não aceita, de forma alguma, uma separação entre a “religião” 
de Paulo e sua “teologia” (como fez Holtzmann, por exemplo). A “teologia” 
de Paulo é a expressão adequada de sua religião.20 E essa teologia é, funda
mentalmente, a cristologia. A doutrina paulina como um todo é uma doutri
na de Cristo e suas obras; essa é sua essência. O que é peculiar e novo com 
relação a Paulo é que ele tomou os fatos redentores -  a encarnação, a morte 
e a ressurreição de Cristo -  os fundamentos da religião. A história da reden
ção é a espinha dorsal do Cristianismo paulino.21

Então, ao investigar-se a origem dessa doutrina, nem a experiência 
de conversão de Paulo, nem o impacto da personalidade de Jesus (com o 
qual Paulo provavelmente nunca se encontrou) e nem a própria interpreta
ção teológica de Paulo podem servir de explicação para essa doutrina. Só é 
possível elucidar a questão de como foi possível, durante o decorrer de uma 
vida, a figura de Jesus ter sido tão transformada, passando a ser o Cristo 
paulino se for levado em consideração que Paulo, o fariseu, “já  possuía 
vários conceitos estruturados acerca de um ser divino” os quais ele transfe
riu, então, para o Jesus histórico sob o impacto de sua conversão.22 Assim, 
sua pregação cristológica tem pouca relação com o Jesus histórico, mas 
deve ser compreendida a partir das especulações de seu tempo, acerca da 
redenção e do redentor mitológico, as quais ele aplicou a Jesus de Nazaré 
sem ter consciência dessa transformação radical.23

A crítica de Wrede tem exercido grande influência, pois ele foi capaz 
de transmitir uma imagem muito mais independente da pregação de Paulo 
do que a teologia liberal. Ele determinou que a cristologia de Paulo, dos 
fatos redentores, é a essência de sua pregação e rompeu a ligação entre a 
pregação de Paulo e a imagem liberal de Jesus. Essa crítica não poderia 
deixar de prevalecer, pois fez muito mais justiça à pregação de Paulo -  
mesmo que apenas num sentido histórico-exegético -  do que aquelas críti
cas que consideraram o cerne de sua pregação; não o grande acontecimento 
de Cristo, mas uma verdade ética-religiosa eterna. Ao mesmo tempo, po
rém, foi indicada a distância entre a pregação de Paulo e a concepção liberal



moderna de Jesus e sua proclamação do reino, uma distância que era e con
tinua a ser intransponível, enquanto o Jesus de Nazaré é visto apenas como 
uma figura humana, independentemente dos elevados patamares espirituais 
que tenha alcançado.

4. A Abordagem da História das Religiões
No final do século 19 e no começo do século 20, a interpretação de 
religionsgeschichtliche das epístolas de Paulo e a proclamação do evange
lho cristão, nelas contido, exigia cada vez mais uma atenção maior. Ao con
trário das tentativas anteriores de derivar diversos temas principais da 
pregação de Paulo a partir da literatura e da visão de mundo do pensamento 
filosófico grego (como se procurou fazer, por exemplo, com a antítese espí
rito e carne), os estudiosos voltaram-se, então, para as idéias e os fenôme
nos religiosos populares do período helenista, especialm ente para o 
sincretismo religioso da época, como este havia surgido sob a influência da 
religiosidade oriental sobre a ocidental e se manifestado nas religiões e nos 
cultos de mistério. O conhecimento acerca desses fenômenos religiosos 
aumentou consideravelmente desde que tiveram início as investigações de 
filólogos e historiadores conhecidos como Cumont,24 Rohde, Dieterich,25 
Reitzenstein,26 et al.

De modo geral, pode-se dizer dessas religiões de mistério que, apro
ximadamente no início da Era Cristã, elas formavam uma combinação de 
pensamento oriental místico transcendental e da religiosidade imanente mais 
concreta do Ocidente. Em tempos marcados por um desgaste religioso no 
Ocidente, as idéias orientais de redenção entram em cena e apropriam-se do 
espírito da época que procura uma satisfação religiosa mais profunda e o 
livramento da transitoriedade da existência humana temporal.

Todas essas religiões de mistério possuem o chamado mito cultual, 
isto é, uma história mitológica sobre a divindade adorada no culto, quer esta 
morra e volte a viver ou conquiste a vitória sobre os poderes ou deuses que 
lutam contra ela, tendo sempre uma tendência a serem redimidas da transi
toriedade. Já na Grécia antiga, havia os mistérios heleusianos; e o livramen
to de Cora, filha de Deméter, que, tendo sido levada ao Hades por Plutão, 
foi devolvida à sua mãe pela intervenção de Zeus, era celebrado anualmen
te. Trata-se aqui de um culto à vegetação, pois o mito representa a morte e o 
ressurgimento da natureza. Os mistérios de Serápis -  originários do Egito -  
foram de grande importância para os tempos posteriores, tendo ocorrido 
uma fusão de culto com a adoração a ísis e Osíris. O mito original fala da 
união entre Osíris (o masculino) e ísis (o feminino) na qual é simbolizada a 
vitória sobre a morte. Um adversário hostil de Osíris (seu irmão Sete), toma- 
lhe a vida. Quando Osíris é encontrado por ísis, que ao chorar sobre ele 
devolve-lhe a vida, volta a ser subjugado pelo adversário e cortado em pe-



daços. Mais uma vez, ísis sai à procura dos membros decepados e Osíris 
toma a viver, seguindo-se então a união de Osíris e ísis e o domínio de 
Osíris. A partir desse mito, desenvolve-se o conceito geral de vitória sobre a 
morte e sobre poderes hostis e a crença na imortalidade. A Síria também 
deu sua contribuição para as religiões de mistério por meio do culto a 
Adonis (o Baal de Biblos). Adonis também aparece como o deus que morre 
e toma a viver, aquele que salva da morte. O mito cultual fala da ferida 
mortal que Adonis sofre ao ser atacado por um javali enquanto estava ca
çando. De seu sangue, começam a florescer rosas (ou anémonas). A nature
za como um todo chora por ele. O festival da morte e da volta à vida de 
Adonis é celebrado anualmente. Também é bastante conhecido o culto ao 
deus Átis da Frigia, intimamente relacionado à adoração de Dionísio Sabázio, 
deus de Trace. No culto frígio, a deusa-mãe Cibele, extremamente respeita
da em Roma, aparece ao lado de Átis. Outra vez, o mito fala da morte do 
deus Átis e sua subseqüente ressurreição. O festival é celebrado com orgias 
selvagens, castração, etc. Por fim, é digno de menção o culto a Mitras, de 
grande importância, especialmente em tempos posteriores. De origem persa, 
foi levado para o Ocidente particularmente por soldados romanos. De acor
do com sua derivação, o mitraísmo é de caráter dualista. Seu tema funda
mental consiste na luta entre o mundo do bem e o do mal, conflito no qual 
Mitras alcança a vitória.

Esses diferentes mitos cultuais, que foram mesclados de várias ma
neiras, de uma forma ou de outra, são transferidos para os iniciados no culto 
pertencentes a essas religiões de mistério. Nesse culto, recebem uma parti
cipação na vitória, ressurreição e imortalidade da divindade que adoram. 
No culto, do qual é possível participar de várias maneiras, de acordo com o 
nível de iniciação alcançado, chega-se à deificação. Isso ocorre por meio do 
misticismo e da idéia mágica-materialista de “sacramento” que funciona ex 
opere operato, consistindo na imersão em água ou aspersão desta ou de 
sangue, no uso de vestimentas sagradas e no ato de ingerir determinados 
alimentos. O objetivo maior é conseguir a atenção da divindade, transcen
dendo toda a experiência sensorial. Naturalmente, existem muitas diferen
ças entre os vários tipos de religiões de mistério no que se refere a esse 
ponto. Em alguns casos, trata-se de manifestações desvairadas e de êxtases 
como, por exemplo, nos cultos de Átis e Dionísio; outros se apresentam 
mais sóbrios e controlados, como é o caso do mitraísmo. Em todos eles, 
porém, reside a consciência de que todos aqueles que são aceitos dentro dos 
segredos do culto passam, então, a receber a imortalidade. Não existe nas 
religiões de mistério um sistema doutrinário fixo. Os próprios mitos são 
recitados de diversas formas. Por certo, é preciso possuir gnosis a fim de 
alcançar a redenção; no entanto, isso não deve ser entendido como uma 
determinada porção de princípios teológicos, mas sim como a iniciação em 
certas cerimônias descritas em linguagem secreta, sendo que o conheci
mento delas deve ser mantido em segredo absoluto.



É com essas religiões de mistério, com os atos “sacramentais” reali
zados dentro delas e, especialmente, com a abordagem mística da divindade 
que ocupa o lugar central, que alguns estudiosos relacionaram e procuraram 
interpretar aquilo que possui caráter distintivo na pregação e “religião” de 
Paulo.27 Durante algum tempo, buscou-se determinar uma relação princi
palmente entre os atos sacramentais nas religiões de mistério e a comunhão 
do batismo de um lado e, do outro, a Ceia do Senhor que é associada por 
Paulo à morte e ressurreição de Cristo.28 Contudo, depois de maior conside
ração, tornou-se cada vez mais aparente que esse era um caminho inviável. 
No que diz respeito às refeições sagradas, ficou evidente que, uma vez trans
posto o fenômeno geral de comer e beber com propósitos sagrados, torna-se 
duvidoso ou até mesmo deixa de existir o paralelo ou analogia em relação à 
Ceia do Senhor, conforme descrição de Paulo.29 Alguns pensaram ter en
contrado, pelo menos no batismo, um ponto fixo de consenso, no que se 
refere a Paulo ter relacionado o batismo à morte de Cristo (sepultamento) e 
à sua ressurreição (Rm 6.3, 4; Cl 2.11 ss); diz-se que essa “morte batismal” 
não poderia ter-se desenvolvido a partir do simbolismo judaico de purifica
ção e, portanto, deve ser vista como um “elemento helenista”.30 No entanto, 
passou-se a ver com clareza, cada vez maior, que (a) em nenhuma parte 
das religiões de mistério, tal simbolismo da morte encontra-se presente no 
ritual de “batismo”31 e que (b) em Romanos 6 e Colossenses 2, Paulo não 
retrata o batismo em si como uma representação simbólica ou sacramen
tal de descer à morte (a chamada “morte por afogamento” da qual fala 
Lietzmann) e de voltar à vida.32 Assim, no âmbito dos sacramentos, todas 
as ligações mais profundas com os atos rituais das religiões de mistérios 
tomaram-se ilusórias.

Certamente afirma-se, com freqüência, que uma concepção naturhaft 
dos sacramentos pode ser encontrada em Paulo e que ele deve tê-la tomado 
emprestado das religiões de mistério. Supôs-se, especificamente, que era 
possível encontrar evidências disso em 1 Coríntios 15.29 (batismo para os 
mortos). É digno de observação, porém, o fato de que, tanto quanto temos 
conhecimento, em nenhuma parte das religiões pagãs encontra-se qualquer 
menção de se batizar para os mortos. Menciona-se num papiro egípcio o 
batismo de uma pessoa morta,33 que é representado como um ato a ser rea
lizado pela divindade, o que, por sua vez, tem significado diferente de falar- 
se em batismo no nome ou no lugar do morto.34 Quanto ao resto, não decorre 
de 1 Coríntios 15.29 como um todo que Paulo parte de uma concepção 
mágica do sacramento. Isso porque a passagem é bastante obscura e há 
muito vem sendo interpretada das mais diversas maneiras.35 Talvez Paulo 
esteja fazendo alusão a uma prática de certos cristãos de batizarem-se para 
os mortos. Nesse caso, haveria uma referência a uma certa noção mágica do 
batismo. Contudo, mesmo escolhendo-se entender dessa forma, há muitos 
argumentos que mostram que Paulo não era pessoalmente favorável a qual
quer concepção desse tipo. É possível que ele estivesse citando um costume



de seus oponentes e que ele próprio não sancionava, mas que argumenta 
contra a negação deles de uma futura ressurreição. No entanto, tal idéia de 
batismo vicário é incerta.36 Outros interpretam esse ato não como um batis
mo para os mortos, mas sim no lugar deles. Seria necessário, então, subme
ter-se ao batismo não para os mortos, mas como forma de testemunho de fé 
no lugar de um crente não batizado (que tivesse morrido prematuramente?) 
a fim de dar, dessa maneira, testemunho da fé desses crentes na ressurrei
ção.37 No entanto, essa passagem é obscura demais e os materiais para com
paração muito pouco adequados para chegar-se a conclusões que sejam bem 
fundamentadas em qualquer nível.

Sem dúvida, o ponto alto da avaliação de religionsgeschitlche da pre
gação de Paulo, tendo como pano de fundo as religiões de mistério, encon
tra-se, portanto, em outro lugar; não no uso que Paulo faz da doutrina dos 
sacramentos, mas em seu emprego da cristologia. Aqui, é especialmente 
digna de menção a tentativa grandiosa realizada por W. Bousset38 de expli
car a pregação de Paulo sobre Cristo como sendo uma reinterpretação mís
tica do Cristo escatológico da Igreja primitiva. Assim, aqui também, supõe-se 
que deve ficar evidente a influência das religiões de mistério por meio da 
comunhão com as igrejas helenistas.

Essa concepção de Bousset -  que descrevemos em detalhes em outro 
estudo39 -  representa uma transição digna de nota na história da investiga
ção das estruturas fundamentais da pregação de Paulo. Por um lado, o méto
do da história das religiões é manejado, neste caso, com extrema destreza -  
com um enorme conhecimento dos materiais das religiões helenistas e com 
grande circunspecção, a fim de esclarecer o caráter específico do Kyrios 
pneumático da igreja helenista e, especialmente, de Paulo. De fato, é verda
de que na igreja helenista, e, em Paulo, o Kyrios com o qual entra-se em 
comunhão mística no culto toma o lugar da cristologia do Filho do Homem 
da igreja palestina que representava Cristo, acima de tudo, como o futuro 
juiz do mundo. Esse é o conceito grego fundamental de Deus, que toma o 
lugar da idéia palestino-judaica: a cristologia torna-se pneumática e mística 
em vez de escatológica. Em Paulo, porém, esse misticismo de Cristo trans
forma-se no sentimento intenso de pertencer pessoalmente e estar espiritu
almente ligado ao Kyrios exaltado que, para ele, é o fato básico da vida 
cristã e da ética cristã. O Kyrios é o Espírito (2Co 3.17) e onde o Espírito 
está, há liberdade, sendo que o mesmo vale para o princípio da vida cristã 
em amor e governada pelo Espírito.

Por outro lado, a concepção de Bousset da cristologia de Paulo, por 
mais que seja um modelo de uma aplicação equilibrada do método da histó
ria das religiões, é, ao mesmo tempo, o típico produto intelectual por volta 
da época da Ia Guerra Mundial. A figura racional e ética de Cristo da teolo
gia liberal deu lugar a uma concepção mais profunda e sensível da religião; 
expressões como “a experiência de Cristo”, “o misticismo de Cristo”, “a



comunhão de Cristo”, apareceram em toda parte.40 Pode-se afirmar, além 
disso, que a escola da história das religiões foi o agente apropriado para 
apresentar, a partir da história da vida e experiência religiosa, as evidências 
para esse elemento de maior profundidade, voltado mais para o mistério 
divino e seu caráter oculto e para indicar suas formas. No entanto, é uma 
outra questão se Paulo, de acordo com a concepção de Bousset dessa esco
la, pode ser considerado a principal testemunha desse misticismo de Cristo.

Há muito tempo, os estudiosos deixaram de acreditar nessa proposi
ção. Tomando por base a argumentação histórica e o criticismo, esclareceu- 
se não apenas a impossibilidade da antítese -  cuja existência Bousset supôs 
ser capaz de mostrar -  entre a cristologia messiânica escatológica da igreja 
primitiva da Palestina e a adoração do Kyrios pneumático que, diz-se, está 
presente como marca distintiva helenista41 nas epístolas de Paulo; mas tam
bém foi reconhecido -  até por aqueles que, em outros aspectos seguiram os 
passos de Bousset -  que a estrutura fundamental da cristologia e da prega
ção de Paulo não está de acordo com o esboço místico e pneumático apre
sentado por Bousset. O kerygma de Paulo não deve ser reduzido a uma 
projeção cristológica de sentimento religioso. É, sim, a explicação do acon
tecimento absolutamente singular e único que ocorreu no advento de Cris
to, em seu sofrimento, morte e ressurreição.42 Independentemente do quanto 
esse acontecimento funciona e encontra aplicação na vida de acordo com o 
Espírito, no revestir-se do novo homem e no encontrar-se numa posição de 
liberdade que não é da lei, mas do Espírito, o ponto de partida e até mesmo 
a estrutura do caráter pneumático da pregação de Paulo não deve ser busca
do nas experiências de cultos místicos da religiosidade helenista contempo
rânea, mas sim na revelação histórica de Cristo na plenitude do tempo, isto 
é, no cumprimento cristocêntrico da promessa redentora feita a Israel.

Tendo em vista o que foi dito acima, não é de admirar que, a fim de 
traçar os contextos procedentes da história da religião na pregação de Paulo, 
os estudiosos começaram a voltar-se para áreas mais amplas do que os 
cultos de mistério. Por certo, eles continuaram a procurar esses contextos 
na religiosidade helenista, especialmente porque esta foi experimentada e 
expressou-se nas religiões de mistério. Contudo, além do que era especi
ficamente cultual, buscaram ligações entre Paulo e o helenismo no que se 
refere ao caráter geral e nas atitudes dessa religiosidade em relação à vida. 
Passaram cada vez mais a falar do gnosticismo como o denominador co
mum para esse universo de pensamento, um nome usado anteriormente 
para uma heresia sincrética no século 2- da Era Cristã e cujas raízes foram 
buscadas num universo complexo de idéias pré-cristãs universalmente dis
persadas, em parte gregas e em parte de origem oriental e de caráter dis
tin tam ente dualista .43 Supõe-se que esse gnosticism o condicionou 
profundamente o universo de idéias em geral e, mais especificamente, a 
cristologia de Paulo tanto num sentido positivo quanto negativo e que é nele



que se deve procurar a explicação para aqueles “elementos” dos ensinamentos 
paulinos que não correspondem ao que é encontrado na tradição da igreja 
primitiva palestina.

O escritor, que foi especialmente responsável por essa mudança na 
abordagem da história da religião à pregação de Paulo, foi o estudioso 
clássico literário R. Reitzenstein. Pelo menos num primeiro momento,44 
ele lançou mão da chamada literatura Hermética,45 uma mistura heterogê
nea de características religiosas especulativas não-cristãs dos séculos 2fi e 
32 depois de Cristo, que se auto-anunciaram como revelações de Hermes 
Trismegistos, isto é, do deus egípcio Tote. Uniram-se aqui influências gre
gas, egípcias, orientais e judaicas. Hermes, também chamado algumas vezes 
de Poimandres ou Asclépio, apresentou revelações secretas referentes a 
assuntos astrológicos, mágicos, bem como religiosos. As idéias religiosas 
são dualistas e gnósticas. A alma, aprisionada na matéria, ascende mais 
uma vez a Deus por meio da gnosis. De acordo com Reitzenstein, junta
mente com essas idéias, aparece o chamado mito do Anthropos, a repre
sentação do homem original no qual o pneuma encontra sua mais elevada 
manifestação e que, mais uma vez, mostra às partículas dispersadas de luz 
o caminho até Deus.

De acordo com Reitzenstein, deve-se supor uma influência próxima 
e forte desse helenismo gnóstico sobre Paulo. Ele encontra a prova absoluta 
para essa idéia no uso de toda espécie de palavras e idéias gnósticas em 
Paulo como, por exemplo, psychos e pneumáticos (estar ou não de posse da 
gnosis), gnosis e agnosia, photizeine doxa, morphousthai e metamor- 
phousthai, nous, no sentido de pneuma como a emanação divina que é 
conferida aos eleitos na forma de charisma.46 Diz-se, também, que Paulo 
possuía não apenas terminologia, mas também, noções e conceitos associa
dos em comum com o misticismo helenista e o gnosticismo. Reitzenstein 
considera Paulo não o primeiro, mas o maior de todos os gnósticos.47 Para 
isso, faz referência particularmente a 1 Coríntios 2, onde Paulo usa de seu 
conhecimento sobre o Pneuma, o Espírito, que escrutina até as coisas pro
fundas de Deus. O homem físico não está em condições de compreender 
essa verdade nem tampouco pode julgar o homem pneumático. Ele ainda é 
homem; o pneumático deixou de sê-lo 48 É para esse pneuma, que encontra 
sua mais elevada expressão na contemplação do Ressuscitado, que Paulo 
apela para o seu apostolado e sua independência de outros, não estando 
mais preso às tradições (G1 1). Diz-se que isso também serve de explicação 
para o fato de que Paulo não baseia seu ensinamento nas obras e palavras 
do Jesus histórico. De acordo com Reitzenstein, Paulo não pensava de 
maneira histórica, mas sim pneumática. A fonte de sua teologia não era 
aquilo que havia chegado até ele, a respeito da tradição de Jesus de Nazaré, 
mas sim aquilo que ele havia contemplado e experimentado interiormente 
como um gnóstico.49



As conclusões radicais a que Reitzenstein chegou foram rejeitadas. 
Quase ninguém mais acredita que Paulo era um místico que, desligado da 
tradição cristã, apresentou suas especulações pneumáticas acerca do evan
gelho de Jesus Cristo. As diferenças materiais profundas entre as concep
ções paulinas e as gnósticas, independentem ente da sem elhança de 
terminologia, já foram demonstradas a partir de mais de um ponto de vista 
com grande quantidade de evidências.50 Ainda assim, a proposição funda
mental de Reitzenstein de que o universo das idéias de Paulo foi profunda
mente condicionado por aquilo que na época era chamado de gnosticismo 
pré-cristão, tornou-se a verdadeira base da interpretação feita pela aborda
gem da história das religiões para a pregação e as doutrinas de Paulo e 
continua a sê-lo até hoje. Essa influência toma-se mais radical à medida que 
se aproxima das idéias propagadas por Reitzenstein em seus escritos poste
riores,51 de que a cristologia de Paulo também foi condicionada de maneira 
decisiva pelo gnosticismo pré-cristão, especialmente por aquilo que é cha
mado de mito iraniano do Redentor redimido.52 É na interpretação mitoló
gica da cristologia de Paulo que podem ser encontradas as transições para a 
escola atualmente influente de Bultmann e da interpretação da cristologia 
de Paulo por meio da história das religiões que essa escola defende.

Antes de procurarmos traçar em mais detalhes esse desenvolvimen
to ,53 porém, devemos incluir em nosso espectro de visão o método 
escatológico ou quarto método de interpretação do evangelho de Paulo. 
Porquanto, sem sua influência radical, a História subseqüente como um todo 
-  até mesmo o método presente de interpretação pela história das religiões -  
toma-se incompreensível.

5. A Interpretação Escatológica
De maneira diametricamente oposta àquilo que era buscado pela escola da 
história das religiões, da qual era grande e categórico oponente, Albert 
Schweitzer indicou o tema escatológico básico como sendo a chave para a 
pregação de Paulo como um todo.

Já em Geschichte der Paulinischen Forschung (traduzido para o 
inglês em 1912 com o título Paul and His Interpreters), que foi lançado 
em 1911 como continuação de sua grande obra sobre Geschichte der Leben- 
Jesu-Forschung, Schweitzer mostrou-se um adversário bastante coerente 
e bem preparado da interpretação de religionsgeschichtliche de Paulo. No 
entanto, ele não apresentou suas idéias de modo positivo até 1931, quan
do foi publicada sua obra Die Mystik des Aposteis Paulus (traduzido para 
o inglês em 1931 com o título The Mysticism o fP aul the Apostle). Nesse 
estudo ele procurou estabelecer uma unidade entre sua concepção de con
formidade escatológica da vida e da pregação de Jesus e a teologia do 
apóstolo Paulo.



De acordo com Schweitzer, o centro dos ensinamentos de Paulo en
contra-se naquilo que ele descreve com o termo que pode facilmente ser 
mal interpretado, cristomisticismo. Com isso, ele refere-se à maneira como 
a Igreja encontra-se envolvida na morte e ressurreição de Cristo, estando 
com Cristo e em Cristo. Contudo, deve-se entender essa comunhão não 
num sentido grego dualista, mas no sentido escatológico judaico. A doutri
na de Paulo encontra-se totalmente fundamentada na pregação escatológica 
de Jesus sobre a proximidade do reino de Deus. No entanto, enquanto para 
Jesus esse reino ainda era uma questão futura (mesmo que iminente), Paulo 
viu-se diante de uma situação completamente diferente. Com a morte e res
surreição de Cristo, o futuro esperado continuamente por Jesus, mas não 
alcançado, passou para seu estágio de concretização. Entrava em cena uma 
alteração radical da situação escatológica. O eschaton tornou-se o tempo 
presente com a ressurreição de Cristo. Diz-se, porém, que Paulo havia sido 
confrontado com questões referentes a como esse irromper do eschaton 
deveria ser relacionado com o fato indiscutível da ressurreição dos mortos, 
que era esperado juntamente com a consumação, com o julgamento do mundo 
e outros fatos semelhantes que ainda não haviam ocorrido. A fim de superar 
essa discrepância entre o “já” (da ressurreição de Cristo) e o “ainda não” (da 
consumação final), supõe-se que ele associou-se ao “esquema” escatológico 
encontrando no apocalipse de Baruque e no quarto livro de Esdras e, diver
gindo da expectativa de Jesus, concebeu ser possível a vinda do reino 
messiânico antes da revelação plena do reino de Deus.54 No reino messiânico, 
os mundos natural e sobrenatural se encontram e se encaixam um no outro, 
por assim dizer.55 A ressurreição de Cristo significa o início dessa 
sobreposição. Com Cristo, porém, aqueles que participam  do reino 
messiânico (a Igreja eleita) também participam de sua ressurreição.56 Os 
eleitos ressuscitaram com Cristo. Juntamente com ele, são co-participantes 
do “modo de ser da ressurreição”. Esse “misticismo” deve ser entendido do 
modo mais realista possível. Com a ressurreição de Cristo, já  teve início a 
ressurreição dos eleitos em sua plena corporalidade. Deixaram de ser ho
mens naturais, mas como Cristo, são seres sobrenaturais, apesar de essa 
verdade ainda não ser manifesta.57 Isso também é expresso como “ser-em- 
Cristo” . Assim, não se trata de um “misticismo” de sentimentos, do interior 
e do espiritual, mas de um “misticismo de fatos”.58 Essa união com Cristo, 
compartilhando de sua nova corporalidade, acontece por meio do batismo. 
Os eleitos formam, com Cristo, uma “personalidade conjunta”59 da qual a 
força vital é o pneuma. Portanto, tudo o que fazem, pensam, experimentam 
e desejam, dali por diante, pode ser caracterizado como estando “em Cris
to” . A idéia principal, entretanto, encontra-se nas palavras “com Cristo” .

Schweitzer fala repetidamente dessa ligação com o real. O misticis
mo de Paulo não é de caráter grego, não é uma experiência da realidade 
expressa de maneira simbólica, mas sim real e corpórea. Contudo, é a nova 
corporalidade pneumática que se encontra operante e, esta, não faz do res



suscitar com Cristo, estar em Cristo com todo o seu caráter oculto, um acon
tecimento interiore mental, mas sim, uma rea/idade da quaí passa-se a fazer 
parte pelo evento sacramental.60

Schweitzer procura esclarecer todas as facetas dos ensinamentos de 
Paulo a partir do Cristomisticismo escatológico entendido dessa maneira. 
Assim, toma-se claro que a lei não tem mais poder algum sobre o homem.61 
O início da nova eternidade significa o fim da lei. Desse modo, o poder do 
pecado também é destruído. Ele encontra lugar apenas no corpo, no qual os 
eleitos morreram com Cristo. No que diz respeito à justificação, Schweitzer 
fala aqui de uma “cratera secundária que se formou na beira da cratera prin
cipal -  a doutrina mística da redenção dentro do ser de Cristo”.62 Paulo não 
tem mais necessidade dessa linha jurídica. Pelo fato de, com a morte e res
surreição de Cristo, Deus ter transformado o pecado em algo que é destruído 
com a carne, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo são, na ver
dade, considerados diante de Deus como seres sem pecado. A doutrina de 
que Deus perdoa os pecados tomando por base a morte expiatória de Cristo 
é a que foi passada para Paulo. O apóstolo apega-se firmemente a ela. A 
outra, porém, é mais sua e nasce do misticismo de estar em Cristo. Também 
é unicamente essa doutrina que estabelece o relacionamento correto com a 
ética. De qualquer modo, o fato de a doutrina da justificação, baseada na 
morte expiatória de Cristo, parecer ter exercido maior influência sobre a 
História, significa que a doutrina paulina de redenção separou-se de sua raiz 
inicial e que o poder elementar, nela contido, não pôde trabalhar de maneira 
reformadora na vida do mundo.63

Não se deve negar que a concepção de Schweitzer tem um certo cará
ter bastante independente e impressivo. E verdade que ele deixa de lado 
várias das epístolas de Paulo que considera ilegítimas. Dentre estas, além 
das Epístolas Pastorais, encontra-se a Segunda Epístola aos Tesssalonicenses 
na qual são introduzidas outras considerações contra a expectativa de que a 
volta de Jesus é iminente e desenvolve-se uma escatologia para a qual não 
há espaço na interpretação de Schweitzer. Ele também deixa fora de consi
deração as epístolas aos Colossenses e Efésios, com seus pronunciamentos 
cristológicos peculiares. Tudo isso não colabora para o prestígio de sua in
terpretação. Além do mais, muitas partes constituintes de sua concepção 
estão abertas para críticas extensas. Essa realidade aplica-se, igualmente, à 
sua idéia de naturhaft do “ser de Cristo” e dos sacramentos. O uso que ele 
faz de vários esquemas escatológicos judaicos, também, é extremamente 
artificial e a antítese que constrói a esse respeito entre Jesus e Paulo, certa
mente, não pode ser apoiada. E possível observar ainda que nos escritos de 
Schweitzer os pronunciamentos cristostológicos de Paulo, especialmente 
aqueles que se referem à pessoa divina e à importância cósmica de Cristo, 
não são devidamente reconhecidos.

Tudo isso será discutido mais adiante com relação à nossa exposição 
positiva. Além do mais, não devemos nos esquecer de que todo esse misti



cismo transcendente-cristológico de Paulo, que retoma à morte e ressurrei
ção de Jesus, tem para Schweitzer (que não aceita a ressurreição como um 
fato e considera as expectativas escatológicas, tanto de Jesus quanto de Paulo, 
uma ilusão) o significado de uma interpretação e pensamento místicos, in
dependentemente do quanto ele procura preservar seu conteúdo essencial e 
espiritual.

No entanto, isso não muda o fato de que, como uma interpretação das 
idéias de Paulo, a obra de Schweitzer oferece algo de muito valioso em dois 
aspectos -  primeiro, que ele procura estabelecer uma unidade entre Jesus e 
Paulo e que a encontra na idéia central da vinda iminente do reino de Deus; 
em segundo lugar, outro aspecto intimamente relacionado ao primeiro é 
que, em contraste com a interpretação dualista grega, da escola de religions
geschichtliche, ele coloca toda sua ênfase sobre o caráter histórico-redentor 
da salvação pregada por Paulo. Por esse motivo, por mais fantasiosa que 
seja, por vezes, sua interpretação em diversas partes subordinadas, Schweitzer 
não deixou de exercer grande influência tanto com sua crítica bem funda
mentada em relação à escola de religionsgeschichtliche quanto com sua 
interpretação escatológica do kerigma paulino. Além do mais, continuou a 
defender corretamente que todas as concepções da doutrina de Paulo, para 
que sejam aceitas historicamente, devem ser capazes de fazer uma associa
ção clara entre Paulo e a Igreja primitiva de Jerusalém e o evangelho procla
mado nessa cidade, uma vez que deve ser considerado impossível que Paulo 
pudesse ter apresentado uma concepção grega inteiramente nova do evan
gelho sem entrar em conflito com a igreja de Jerusalém.

6. Desenvolvim ento Contínuo
Aquele que vê a continuidade da investigação contra o pano de fundo des
sas quatro interpretações mais proeminentes do tema fundamenta] da pre
gação de Paulo, deve chegar à conclusão de que está praticamente fora de 
questão uma continuação retilínea das posições anteriores. Pelo contrário, 
em muitos aspectos as linhas se sobrepõem. A concepção liberal foi a que 
teve menos influência na continuidade das investigações. A crítica dela fei
ta por Wrede, que mostrava a “cristologia dos fatos redentores” como a 
espinha dorsal de toda a pregação de Paulo, passou a ser aceita de um modo 
geral. Por outro lado, a posição de Wrede mostrou-se inviável no sentido de 
que, contrário à religião de redenção de Paulo, ele ainda procurou afirmar a 
imagem liberal de Jesus. Aqui, é de particular importância a abordagem 
escatológica da proclamação da salvação como um todo no Novo Testa
mento. Aquilo que Paulo proclama, não é nada mais do que a explicação do 
evento redentor escatológico que teve início com o advento de Cristo e que, 
em sua morte e ressurreição, chegou a um clímax provisório. Toda a prega
ção de Paulo tem como ponto de partida e tema esse enfoque escatológico,



independentemente do quanto os homens tenham diferido em suas opiniões 
sobre a maneira com que Paulo deu forma e elaborou essa pregação.

No que diz respeito a esse último ponto, a interpretação da história 
das religiões continua a ter uma influência predominante sobre certas áreas 
dos meios acadêmicos que estudam o Novo Testamento.

Esse fato pode ser visto mais claramente na figura influente de Rudolf 
Bultmann e na escola que dele se originou. Bultmann reconhece, por um 
lado, o tema básico e comum escatológico fundamental na pregação de Je
sus e Paulo.64 Apesar de julgar necessário negar a consciência messiânica 
que Jesus tinha de si mesmo, ainda assim ele vê na pessoa de Jesus a exi
gência absoluta de que seja tomada uma decisão. De acordo com Bultmann, 
a certeza de ter sido colocado dentro da situação escatológica com o apare
cimento de Jesus, constitui o ponto de partida de toda a proclamação dentro 
do Novo Testamento e da pregação de Paulo.

Enquanto Bultmann mantém, dessa forma, o caráter histórico- 
escatológico da pregação e da cristologia de Paulo, ao contrário da interpre
tação idealista de Baur, da interpretação ética da escola liberal e da 
interpretação mística de Bousset e outros, por outro lado, ele acredita que o 
universo de pensamento de Paulo era profundamente condicionado pela 
gnosis. E nesse ponto que pode ser encontrada em Bultmann a ligação com 
a escola da história das religiões e particularmente com Reitzenstein. O que 
está envolvido aqui não é apenas a origem de certas idéias de Paulo, mas 
especialmente da visão de existência humana que é comum a Paulo e a 
gnosis. Na gnosis ela tomou a forma de uma visão de mundo dualista e 
pessimista que inclui não apenas o homem interior, mas também toda a 
realidade cósmica.65 Assim, Bultmann acredita que a mesma abordagem à 
vida é expressa na antítese paulina de carne e Espírito e que agora pode ser 
mais bem definida de acordo com os termos da filosofia existencial de 
Heidegger. A “carne”, portanto, é o visível, o que fica evidente, aquilo que 
é usado pelo homem, contrastando com o Espírito que é o invisível e intan
gível.66 Com essa interpretação da antítese entre carne e Espírito que ele 
considera central na pregação de Paulo, Bultmann aproxima-se de Baur, 
para quem o Espírito também era o absoluto e transcendente. Aquilo que 
em Baur era idealismo hegeliano, em Bultmann, porém, é existencialismo 
heideggeriano: sempre e de novo trata-se de uma questão de verdadeira 
decisão entre carne e Espírito.

Diz-se que essa gnosis também desempenhou um papel importante 
em relação a Paulo, especialmente em sua cristologia. Para Bultmann, o 
contexto de religionsgeschichtliche da cristologia de Paulo não se encontra 
mais no mito cultual da divindade que morre e volta à vida, mas sim no 
drama cósmico que é tratado pela mitologia e a gnosis. Pois é nele que 
aparece a figura do Redentor que, como Filho preexistente do Altíssimo, 
desce do mundo da luz a fim de comunicar o verdadeiro conhecimento, a



gnosis, às faíscas de luz que se encontram adormecidas e trazê-las de volta 
para si, na forma das almas dos homens quando estes morrem. No entanto, 
para cumprir esse propósito, o próprio Redentor celeste deve descer até os 
domínios do poder do inimigo, tomar forma humana, tomar-se irreconhe
cível; ele mesmo deve, de fato, ser redimido da carência e aflição da exis
tência terrena dentro da qual ele se colocou.67 É nesse mito do “Redentor 
redimido”, chamado por Rietzenstein de mistério iraniano da redenção que, 
de acordo com Bultmann, forma o contexto (antitético) da cristologia paulina, 
como aparece de maneira particularmente clara em Romanos 5 e 1 Coríntios
15, também no hino a Cristo citado por Paulo em Filipenses 2.6-11 e Efésios 
4.8-10, mas também numa passagem como 1 Coríntios 2.8. Diz-se que, em 
tudo isso, Cristo adquire o significado de uma figura cósmica que desce até 
o mundo para lutar contra os poderes que ameaçam os seres humanos. Por 
trás disso, mais uma vez, como verdadeira origem do mito, encontra-se a 
visão gnóstica do próprio ser e do mundo, que pode ser expressa como a 
consciência da distinção fundamental entre a existência humana real e aqui
lo que está preso ao mundo. Ao mesmo tempo, é nesse ponto que se encon
tra ligação com a abordagem modema de vida e que se observou o caminho 
sendo preparado para o Paulo “existencialista” dos anos que se seguiram à 
Segunda Guerra Mundial.68 ,

Essa abordagem  da pregação de Paulo, tom ando por base o 
gnosticismo sem levar em consideração sua ligação com a filosofia 
existencialista, foi aceita por muitos. E. Haenchen também escreve que, 
para o apóstolo Paulo, os materiais conceituais da expectativa escatológica 
futura não são suficientes. Supõe-se que uma série de noções e idéias este
jam relacionadas à gnosis69: a doutrina da queda da criação (Rm 8.9-12) e 
de Adão (Rm 5.12-17); o contraste entre o psíquico e o pneumático (ICo 
2.14ss; 15.21, 44-49), entre luz e trevas (Rm 13.11-13; lTs 5.4-6) e os 
governantes demoníacos desta era (ICo 2.6-8; 2Co 4.4); e o perigo do casa
mento (IC o 7.33-34, 38). Assim também, diz-se que eram de caráter 
gnóstico70 as falsas doutrinas que Paulo teve de combater em suas epístolas 
(ou naquelas que lhe são atribuídas) como, por exemplo, em 1 e 2 Coríntios, 
Gálatas e nas Epístolas Pastorais e que ofereceram a Paulo a oportunidade 
de empregar os modelos gnósticos numa reinterpretação cristã. A concep
ção mais radical, obviamente, é aquela na qual até a pregação de Paulo 
sobre Cristo, como o Redentor que desceu à terra e foi exaltado, foi condi
cionada por uma figura pré-cristã de redentor, mais especificamente, pelo 
chamado mito do redentor humano primordial que vemos em várias apre
sentações além de Bultmann,71 como, por exemplo, Haenchen, Kásemann, 
Schmithals, Fuchs, Bomkamm, Vielhauer e Brandenburger.72

Enquanto isso, particularmente em relação às novas descobertas, tan
to dos papiros de Qumran como de escritos gnósticos, ainda não completa
mente examinados de Nag Hammadi, as discussões irrestritas sobre gnosis, 
gnosticismo, etc., como sistema de pensamento já  mais ou menos definido,



do tempo de Paulo, foram além do seu ponto mais alto. Quanto a isso, desde 
o princípio foram levantadas objeções contra elas. Afinal, os escritos dos 
quais os estudiosos achavam que poderiam lançar mão para apoiar esse 
emaranhado de idéias gnósticas -  os escritos herméticos, a literatura 
mandeísta e maniqueísta -  são de um período posterior, em alguns casos 
muito posterior, ao início do Cristianismo.73 Mesmo que se suponha, como 
muitos estudiosos certamente fazem agora, que a gnosis deve ser considera
da um fenômeno pré-cristão,74 isso não significa que, tomando por base 
esses escritos de origem tão posterior, seja possível traçar um imagem clara 
e chegar a conclusões abrangentes no que diz respeito, por exemplo, ao 
modo como Paulo talvez tivesse dependido desses escritos. Isso se aplica 
particularmente àquilo que é chamado de mistério gnóstico da redenção na 
figura de um redentor humano primordial. Muitos estudiosos que se ocupa
ram com estas questões, consideram como categoricamente definido que, 
em qualquer parte de sua literatura onde possa ser encontrada menção de tal 
redentor, essa representação não antecede o Cristianismo, mas é empresta
da do mesmo.75 Em sua extensa discussão desse chamado mito do redentor 
gnóstico, Colpe enfatizou especialmente a generalização não autorizada no 
debate sobre esse mito, como se ele fosse algo uniforme, possível de ser 
encontrado facilmente em todos os textos relevantes. Ele demonstra, com 
grande exatidão, como a idéia gnóstica de redenção em sua totalidade é 
complexa e diferenciada e quão injustificado é construir a partir dessa idéia 
um “modelo” de uma figura mítica de redentor (que então passa a funcionar 
como “o” Redentor gnóstico) e, desse modo, sugere um mito gnóstico geral 
de redenção que, talvez, nunca tenha existido.76 A questão agrava-se ainda 
mais quando se infere a partir disso um precursor presente nas tradições 
gnósticas mais antigas que não nos são conhecidas e nas quais, diz-se que 
deve ser descoberto o contexto de certas idéias paulinas (e outras do Novo 
Testamento) acerca da redenção e do redentor.

À medida que se adquire mais conhecimento sobre essa gnosis a par
tir de escritos gnósticos do início do período cristão, a exatidão dessa crítica 
recebe crescente corroboração. Torna-se cada vez mais aparente como é 
preciso falar com cuidado de “gnose”, “mito gnóstico”, etc., sempre que a 
intenção é denotar algo mais do que uma filosofia dualista geral de vida e 
chegar a uma comparação com aquilo que pode, por exemplo, ser conside
rado característico de Paulo. Assim, um autor como van Unnik toma como 
base o exame de textos gnósticos recém-descobertos e escreve: “Qualquer 
um que tenha feito um estudo das passagens especulativas sobre Adão no 
Evangelho Apócrifo de João, por exemplo, não conseguirá explicar com 
tanta facilidade a exposição de Paulo em Romanos 5 e 1 Coríntios 15 em 
termos de idéias semelhantes ao tipo gnóstico: e qualquer um que tenha 
visto como os gnósticos tratam o conceito de ‘Filho do Homem’ não deseja
rá tentar esclarecer esse termo nos evangelhos fazendo referência a idéias



tais como a de ‘homem primordial’. Uma compreensão da História e do 
crescimento do gnosticismo como a que agora toma-se possível, deve levar 
à cautela em se lançar mão livremente de fontes posteriores do maniqueísmo 
e mandeísmo -  como acontece com certa freqüência -  a fim de explicar 
algo do Novo Testamento. Podemos esperar também que, quando esses 
documentos tiverem sido devidamente estudados, a criação de mitos no 
meio acadêmico tomar-se-á um assunto muito mais sério e alguns mitos 
serão dispensados”.77 À luz de tudo isso que foi dito, não é estranho que nos 
últimos anos tenha diminuído o interesse pela religiosidade greco-helenista 
como contexto para as formulações paulinas do evangelho, e que em seu 
lugar tenha surgido um vigoroso reavivamento do estudo das premissas ju 
daicas da pregação de Paulo.78 Todo o tipo de consideração a priori parece 
indicar que esse método de abordagem é plausível.79 Não faz parte da natu
reza das coisas que um autor seja julgado sobretudo de acordo com o meio 
de onde ele vem e que lhe serve de referência? Não se deve, então, ver as 
idéias paulinas à luz do judaísmo do Antigo Testamento e rabínico, que são 
conhecidos, em vez de considerar o gnosticismo helenista do século 2a ou 
mais que é quase ou totalmente desconhecido? O próprio Paulo lança mão 
repetidamente do Antigo Testamento e de sua origem judaica (Fp 3.5; 2Co 
11.22; ver At 23.6; 26.5). A tese apresentada, com freqüência, de que Paulo 
foi criado em Tarso e que, já  em sua mocidade deve ter sido fortemente 
impressionado pelo paganismo helenista foi fortemente contestada toman
do por base um estudo mais detalhado de Atos 22.3; e foi substituída por 
outra, a saber, que Paulo não apenas recebeu seu treinamento farisaico em 
Jerusalém como também passou sua juventude nessa cidade.80 Não se trata 
obviamente, de uma negação de que, com mais idade, Paulo veio a familia
rizar-se completamente com as religiões helenistas; também não significa 
que, pelo uso freqüente da Septuaginta, ele dá evidências de sua afinidade 
com os judeus de fala grega na Diáspora; mas houve, de fato, uma volta da 
busca pelas estruturas fundamentais da pregação e doutrina de Paulo, bem 
como por aquilo que é distintivo em seu universo de idéias e forma de ex
pressão, em outras partes que não a sua origem judaica. Certamente, é bas
tante característico dessa nova idéia, por exemplo, o livro muito detalhado e 
magnificamente estruturado de J. Dupont sobre gnosis,81 Apesar de, por um 
lado, esse autor também não negar que, em certos aspectos, Paulo toma 
emprestado vocabulário da popular filosofia helenista, por outro lado ele 
coloca enfaticamente que aquilo que é chamado de gnosis de Paulo não foi 
emprestado do helenismo, mas deve ser interpretado à luz do Antigo Testa
mento. A fim de compreender Paulo, portanto, deve-se buscar não a ajuda 
do sistema gnóstico, das religiões de mistério ou dos escritos herméticos, 
mas sim, procurar no conhecimento de Deus no Antigo Testamento que 
Paulo usou como fonte até mesmo para a formulação de sua proclamação.

Essa ênfase no caráter judaico da pregação e na doutrina de Paulo é 
desenvolvida mais plenamente e de várias maneiras. Enquanto Dupont pro-



cura apelar especialmente para o Antigo Testamento, o estudioso judaico H. 
J. Schoeps, defendeu notavelmente a tese de que Paulo deve ser entendido 
como um judeu helenista e, como tal, exibia um tipo que deve ser claramen
te distinguido do judaísmo do Antigo Testamento e do judaísmo palestino.82 
Por outro lado, outros estudiosos colocaram que a dependência de Paulo da 
literatura judaica da Diáspora não aparece diretamente em parte alguma e 
que seus escritos refletem dessa literatura apenas o que era próprio do juda
ísmo palestino.83 E alguns chegaram até a apontar especificamente para o 
rabinismo farisaico como matriz das idéias de Paulo e de seu modo de ex
pressão e procuraram negar qualquer dependência do helenismo.84

Enquanto isso, também há vozes cautelosas que advertem que não se 
pode pensar no judaísmo palestino do tempo de Paulo como um mundo 
intelectual fechado85 e que, portanto, mesmo que se escolha buscar nele o 
contexto espiritual de Paulo, outras influências não estão excluídas, mas, 
devem sim, ser pressupostas. Nesse contexto, com freqüência, a literatura 
de Qumran é levada em consideração. No entanto, pensa-se que esses escri
tos podem ser caracterizados -  aqui, também, a palavra gnosis aparece re
petidamente, mesmo que, normalmente com um sentido muito mais restrito 
e menos carregado do que aquele que Bultmann e sua escola, por exemplo, 
estavam acostumados a atribuir a essa palavra -  como representando o univer
so judaico de pensamento de uma forma diferente do que, por exemplo, os 
escritos rabínicos e de Qumran mostram, talvez com mais clareza do que 
qualquer outro conjunto de escritos judaicos contemporâneos, o afluxo de 
outras idéias além daquelas originalmente judaicas.

Acredita-se que seja a esses escritos e aos temas, que são predomi
nantes neles, que também se pode relacionar à pregação de Paulo. Por certo, 
a essência do kerigma paulino, o caráter histórico-escatológico de sua 
cristologia na qual a morte de Cristo e sua ressurreição ocupam o lugar 
central, não podem, em nenhum sentido, ser associados aos dados da litera
tura de Qumran. Contudo, isso não altera o fato de que, com respeito aos 
temas secundários (porém não sem importância) da pregação de Paulo, po
dem ser observadas analogias claras: temas que foram, é bem verdade, com
pletamente transformados pelo uso que Paulo faz deles justamente por 
empregá-los para um kerigma completamente original, mas que ainda as
sim podem lançar alguma luz sobre contextos que, até agora, haviam sido 
buscados, em vão, não apenas no pensamento grego, mas também no pen
samento judaico de sua época. Entre outros, certos temas mencionados ex
tremamente característicos de Paulo são a luta entre a luz e as trevas, a 
revelação do mistério, a justificação somente pela graça.86 Pode-se acres
centar ainda que nas heresias combatidas por Paulo, como na Epístola aos 
Colossenses (heresias que, com freqüência tiveram que servir de testemu
nhas para a inteipretação gnóstica da pregação de Paulo), destacam-se te
mas que parecem encaixar-se muito melhor na estrutura do judaísmo



apresentado na literatura de Qumran do que naquilo que se pensou ser possí
vel reconstruir como gnosis pré-cristã, tomando por base escritos gnósticos 
posteriores. Em decorrência disso, vêem-se aqui indicações, particularmente 
nas epístolas aos Efésios87 e Colossenses de que, com respeito à sua formula
ção, a pregação de Paulo deve ser vista levando-se especialmente em consi
deração o contexto dessas fontes que se tomaram recentemente disponíveis.

Todo esse desenvolvimento pode, por fim, ser demonstrado num úni
co ponto que, para a compreensão da pregação de Paulo, porém, é um ponto 
muito importante: a freqüente ocorrência das expressões “em Cristo” e “com 
Cristo” e aquilo que está relacionado a elas. Apesar de, anteriormente, ter
se apelado para essas expressões e idéias a fim de mostrar o caráter místico 
da proclamação de Paulo do evangelho e de sua experiência de fé (morrer, 
ressuscitar, etc., “com Cristo”) e das tentativas que foram feitas de citar 
todo o tipo de material paralelo do mundo grego, uma vez que os estudiosos 
tomaram-se mais conscientes do contexto judaico e semítico de Paulo, uma 
visão completamente diferente passou a predominar com respeito a isso -  a 
idéia do Antigo Testamento de “todos em um”, chamada com freqüência de 
“personalidade corporativa”. Apesar de ser questionável se esse termo, com 
o sentido especial que recebeu notavelmente de Wheeler Robinson para 
certos relacionamentos observados no Antigo Testamento,88 é aplicável em 
todos os seus aspectos às epístolas de Paulo,89 ainda assim, a idéia que se 
procura tipificar com a ajuda dessa expressão é, sem dúvida, de grande 
importância para a percepção das estruturas fundamentais da pregação de 
Paulo. A idéia a ser tipificada é a representação por Cristo daqueles que 
pertencem a ele, a inclusão dos “muitos” em Um e, nessa base, a aplicação 
sobre muitos daquilo que ocorreu ou ainda irá correr, em e com o Um, 
Cristo. Trata-se aqui não apenas de uma questão de uma certa expressão 
(“em Cristo”, “com Cristo”), mas de uma forma de pensar que vê o relacio
namento entre Cristo e aqueles que são seus de maneira completamente 
diferente, muito mais “objetiva” do que o método de interpretação que se 
move no sentido místico grego. Com isso, o paralelo Adão-Cristo parece ter 
um significado muito mais amplo do que aquele que, com freqüência, foi 
pressuposto, tomando por base, os poucos pronunciamentos explícitos (em 
Rm 5 e ICo 15). Toda a idéia especificamente paulina de Igreja como “cor
po” de Cristo está ligada a esse significado, assim como, também, está o 
significado da obra redentora abrangente de Cristo com respeito a “todas 
as coisas” .90 Mais tarde, voltaremos a tratar de todas essas questões em 
mais detalhe. Contudo, já é possível estabelecer aqui como foi radical a 
mudança acarretada por essa nova abordagem, uma abordagem que, em 
retrospecto, alguns desejaram usar em favor de uma interpretação gnóstica 
da pregação de Paulo,91 mas que, ainda assim, encontra apoio, em primei
ro lugar, no Antigo Testamento e no caráter semítico do universo de idéias 
e do pensamento de Paulo.



Se voltarmos finalmente para nosso ponto de partida e nos perguntar
mos onde a investigação continuada vê a confluência das principais linhas 
arquitetônicas da pregação de Paulo e onde esta supõe encontra-se a entrada 
dessa construção imponente, então, pode-se falar de um crescente consenso 
no sentido de que os estudiosos estão, cada vez mais, encontrando o ponto 
de partida para uma abordagem adequada do todo, no caráter histórico- 
redentor escatológico da proclamação de Paulo. O tema que governa a 
pregação de Paulo é a atividade salvadora de Deus no advento e a obra, 
especialmente a morte e ressurreição, de Cristo. Por um lado, essa atividade 
é o cumprimento da obra de Deus na história de Israel como nação, o cum
primento, portanto, também das Escrituras; por outro lado, tem sua consu
mação final na vinda de Cristo e do reino de Deus. É dentro dessa grande 
estrutura histórico-redentora que a pregação de Paulo, como um todo, deve 
ser compreendida e todas as suas partes secundárias devem ser devidamen
te colocadas e encontrar organicamente sua coerência.

Se, nesse sentido, é possível falar de um consenso cada vez maior, 
sem dúvida, deve-se fazê-lo com grande reserva, como já  ficou evidente, 
em parte, no que foi dito anteriormente. Isso porque, apesar de haver con
senso a respeito de que, aquilo que se encontra na raiz da pregação de Paulo 
não é o sistema teológico, nem a idéia filosófica, nem um sentimento religi
oso, mas sim, a atividade de Deus na pessoa de Jesus Cristo compreendida 
escatologicamente; ainda assim, são apresentadas opiniões que divergem 
fortemente entre si, justamente no que se refere a esse caráter escatológico 
da pregação de Paulo, de modo que não é injustificado que Rigaux fale de 
“escatologia e escatologias”.92

Como vimos, Schweitzer aplicou essa concepção da pregação de Paulo 
de maneira tal que ela é definida, por um lado, pela expectativa,93 inalterada 
em todas as epístolas, da volta iminente de Jesus e da glória messiânica e, 
por outro lado, pela certeza de que com a morte e ressurreição de Jesus o 
eschaton, e com ele o modo escatológico de ser dos crentes (por estarem em 
Cristo), irrompeu nesta era. Para Schweitzer e seus seguidores isso signifi
ca que a expectativa é uma ilusão ultrapassada pelo curso dos acontecimen
tos, mas que a im portância perm anente dos ensinam entos de Paulo 
encontra-se na pneumatologia paulina que se refere ao segundo tema.94 Não 
é sem justiça que foi dito dessa segunda posição que Schweitzer, ao fazer 
do Espírito um elemento atemporal, no final, mostra estar mais ligado à 
teologia do século 19 do que à teologia de Paulo.95

No entanto, enquanto Schweitzer reconhece a grande importância que 
a contínua expectativa futura tinha para Paulo, por mais que esta houvesse 
mostrado ser uma ilusão, outros desejam encontrar o verdadeiro cerne da 
pregação escatológica de Paulo no acontecimento escatológico da morte e 
ressurreição de Jesus. Nesse ponto, a concepção de C. H. Dodd96 e da litera
tura que surgiu sob sua influência, devem ser mencionadas especificamen



te.97 De acordo com Dodd, também é dentro da estrutura escatológica que 
deve ser entendida a morte e ressurreição de Cristo e é dela que esse aconte
cimento deriva seu significado específico na pregação de Paulo. Diz-se que 
esse contexto escatológico, em que tudo em Paulo é colocado, é a expressão 
da crença paulina de que a História atingiu sua consumação na morte e 
ressurreição de Cristo, ou seja, esses acontecimentos tinham o significado 
absoluto do objetivo final que Deus havia colocado para si mesmo na His
tória.98 Certamente essa crença no meio dos primeiros cristãos, e também 
em Paulo, andava de mãos dadas com a expectativa da volta iminente de 
Cristo, mas diz-se que o interesse do apóstolo na mesma diminui cada vez 
mais e a “escatologia futurista” do primeiro período foi substituída pele seu 
“cristomisticismo”, isto é, pela consciência de unidade espiritual com Cris
to e a contemplação de todas as riquezas da graça divina que até hoje são a 
porção daqueles que estão em Cristo.99 Assim, a Igreja é o lugar onde é 
cumprida a promessa de um grandioso futuro. É a esfera da graça divina e 
da vida sobrenatural.100 A ordem sobrenatural de vida que os escritores 
apocalípticos previram “em termos de pura fantasia” é agora descrita como 
um fato real da experiência. Desse modo, Paulo levou o princípio da 
escatologia realizada ao seu desenvolvimento pleno. Depois da ressurrei
ção de Cristo, a Igreja tornou-se a esfera do milagre escatológico.101

Apesar de Dodd não poder, obviamente, negar que a pregação de 
Paulo é repleta de referências ao futuro, em seu desenvolvimento espiritu
al,102 porém, é dito que o caráter escatológico de sua pregação foi definido, 
cada vez mais, pela presença da salvação em Cristo. Foi demonstrado com 
freqüência que, nesse ponto, Dodd muda a ênfase de maneira bastante uni
lateral e que todo o seu desenvolvimento hipotético em Paulo da escatologia 
“futurista” à “realizada” pode ser interpretado na epístola de Paulo somente 
mediante uma organização altamente seletiva dos textos.103 Certamente, é 
permitido levar em consideração aqui as próprias premissas filosóficas-re- 
ligiosas de Dodd, nas quais os aspectos temporais da salvação ficam com
pletamente em segundo plano em comparação com “as questões eternas da 
vida” . Conseqüentemente, foi dito e não injustamente, que a interpretação 
de Dodd da escatologia paulina tem uma certa tendência platonizante.104 
Em última instância, a escatologia não passa de uma expressão do signifi
cado e valor absolutos e atemporais das realidades proclamadas por Paulo. 
O elemento futuro dessa escatologia pode não desaparecer completamente, 
mas torna-se fraco. Com isso, a pregação de Paulo é privada de uma dimen
são, no que diz respeito à sua essência, tanto quanto à escatologia realizada, 
que Dodd enfaticamente apresenta.

Com relação a isso, deve-se falar mais uma vez de Bultmann. Como 
vimos, enquanto por um lado, ele considera que a pregação de Paulo foi -  
tanto de modo positivo quanto negativo -  profundamente determinada por 
temas das religiões do mundo pagão; também, para Bultmann seu ponto de



partida encontra-se na interpretação escatológica da morte e ressurreição de 
Cristo. De maneira mais clara do que Dodd, Bultmann reconhece a impor
tância essencial da dimensão futura na escatologia de Paulo.105 No entanto, 
Paulo interpreta a escatologia tomando por base sua antropologia, isto é, 
para ele, o presente e futuro escatológico é a expressão de uma visão espe
cífica da existência humana. De acordo com Bultmann, por certo, Paulo não 
abandona o quadro apocalíptico da ressurreição, julgamento, glória, etc., do 
futuro, mas a verdadeira salvação é a retidão, a liberdade e a alegria no 
Espírito Santo. Assim, a idéia de salvação é voltada para o indivíduo. Por 
um lado, essa salvação já é parte do presente, por outro, ainda é futura, pois, 
em virtude da “historicidade do homem”, ela será obtida apenas por meio 
de decisões existenciais. A fim de obter sua existência autêntica, o homem 
deve permitir-se ser crucificado com Cristo sempre de novo, ou seja, renun
ciar àquilo que está diante dele, à sua disposição e escolher aquilo que ainda 
não está diante dele e que ele não tem disponível. Nisso, ele é continuamen
te levado a esgotar as possibilidades que estão à sua disposição e guiado em 
direção à liberdade do verdadeiro caráter humano. Portanto, não são as idéi
as escatológicas, mas sim, as percepções antropológicas, expressas por meio 
delas, que constituem o cerne da pregação de Paulo. Não é a idéia de fim de 
mundo, mas a maneira pela qual o homem é confrontado existencialmente 
com o agir e falar de Deus, em Jesus Cristo, que constitui a substância 
desmitologizada dessa escatologia. Diante disso, não há dúvidas de que 
essa interpretação de uma história redentora escatológica mostra uma se
qüência de acontecimentos que avança ramo à consumação, tanto os que 
já  ocorreram como os que ainda devem ser esperados em Cristo. Essa 
concepção pressupõe, de acordo com o julgamento de Bultmann, uma 
concepção de História e Naherwartung que a muito tempo, desde então, 
foi considerada ultrapassada pelo desenrolar dos acontecimentos. A gran
de importância de Paulo encontra-se justamente no fato de que, ao inter
pretar a escatologia a partir da antropologia, ele já  apresentou in nuce a 
solução para a História e a escatologia, como foi mostrado quando a se
gunda vinda não ocorreu imediatamente.106

Fica claro que essa interpretação desmitologizada abrange o conteú
do da pregação de Paulo de maneira bastante incompleta -  e o faz de acordo 
com a compreensão prévia de um existencialismo hermenêutico.107 Toda a 
teologia e, portanto, a cristologia, é tratada do ponto de vista da antropolo
gia. Em decorrência disso, os elementos antropológicos que Paulo emprega 
formam a verdadeira estrutura dentro da qual Bultmann, em sua obra 
Theology o f the New Testament, analisa e confere unidade à pregação de 
Paulo. Não é difícil reconhecer que, junto com essa abordagem, surge uma 
visão extremamente limitada, uma vez que, aqui -  e não em Paulo! -  toda a 
atividade redentora em Cristo é considerada sub specie hominis.m  No en
tanto, ainda assim, a interpretação de Bultmann representa um avanço em 
relação aos seus predecessores radicais no sentido de que ele busca o cerne



da pregação de Paulo, não em idéias atemporais referentes a Deus ou em 
uma nova experiência de sentimento religioso, mas na importância decisiva 
da obra redentora em Cristo. Por isso, mesmo trazendo a marca de sua inter
pretação existencialista (e seu caráter restritivo!), as análises de Bultmann 
do evangelho ainda são de maior valor para a compreensão de Paulo, mes
mo para aqueles que não seguem Bultmann em seus caminhos filosóficos, 
do que as análises apresentadas por seus predecessores críticos radicais.

Por fim, então, resta m encionar a interpretação da pregação 
escatológica de Paulo -  para nós, a interpretação mais adequada -  que faz 
justiça tanto à relevância presente quanto futura dessa “escatologia” e que 
não procura, de maneira idealista ou existencialista, dissolver a espinha dorsal 
histórica da pregação de Paulo com respeito ao que já ocorreu, bem como 
em relação àquilo que ainda deve ocorrer. Não é possível citar aqui uma 
escola específica de investigação, mas sim, um grupo abrangente de intér
pretes altamente diferenciados entre si, que buscam entender o evangelho 
paulino dentro de seu sentido e teor original, sem submeter seu conteúdo a 
um princípio hermenêutico predeterminado. Por um lado, essa interpreta
ção histórico-redentora (como foi expressa de maneira bastante representa
tiva, por exemplo, na obra Christ and Time, de O. Culmann)109 é marcada 
por uma forte ênfase sobre o elemento de seu cumprimento tanto na prega
ção de Jesus como na de Paulo. Desse modo, essa interpretação oferece 
uma poderosa contraposição à importância unilateral atribuída pela chama
da escatologia coerente ao Naherwartung no Novo Testamento e aponta 
constantemente para o fato da Igreja primitiva, justamente por causa dessa 
consciência de cumprimento, não ter se desestruturado quando sua expecta
tiva de que o Senhor voltaria em breve não foi preenchida. Nesse sentido, a 
verdade da chamada escatologia realizada é plenamente reconhecida nessa 
interpretação. Por outro lado, porém, ela compreendeu o significado essen
cial da continuidade da expectativa futura na pregação de Paulo e colocou 
toda a ênfase da relação de dependência recíproca entre o “já” e o “ainda 
não” como elemento componente integral da escatologia paulina. Não há, 
aqui, apenas dois pólos entre os quais só pode existir tensão e nenhuma 
relação. A Igreja já  foi incluída na morte e ressurreição de Cristo e é co- 
participante da ressurreição futura. Ao mesmo tempo em que ainda está 
neste mundo presente e sua existência temporal está sujeita à morte, a Igreja 
não deve mais ser considerada do ponto de vista do primeiro Adão e do 
corpo natural, mas sim, ser incluída no segundo Adão, sob o regime do 
Espírito. Esse espírito não é apenas o princípio de uma nova vida, no senti
do espiritual e ético do mundo, mas também a renovação do homem inte
gral, na totalidade das funções e potencialidades de sua existência e de todo 
o cosmo, assim como Cristo, também, tem uma posição proeminente nas 
pregações de Paulo, com respeito a todas as coisas e a História em seu 
caráter integral. É nesse significado absolutamente abrangente da morte e



ressurreição de Cristo, entendido como fundamento da fé em Deus como 
Criador e Consumador do céu e da terra, que essa interpretação localizou o 
cerne e, com ele, as pressuposições hermenêuticas da pregação escatológica 
de Paulo. É nos passos do método histórico-redentor de interpretação com
preendido nesse sentido que irá caminhar o estudo a seguir sobre a natureza 
e o conteúdo da pregação de Paulo da maneira como esta chega até nós por 
meio de suas epístolas.110
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E s t r u t u r a s  F u n d a m e n t a is

7. A Plenitude do Tempo. A Revelação do Mistério
A partir da história da investigação, tomou-se aparente quão facilmente a 
entrada para a pregação de Paulo é bloqueada ou estreitada quando certas 
facetas da sua proclam ação da salvação são colocadas no centro e 
absolutizadas à custa de outras. Pode-se dizer, sem dúvida alguma que, como 
resultado da investigação mais recente, apesar de esta não ter, em si, esca
pado de todo tipo de unilateralidade e dogmatismo, foi possível chegar a 
uma concepção mais ampla da pregação de Paulo. A investigação não busca 
mais o tema básico de sua pregação num determinado aspecto soteriológico, 
quer na justificação pela fé ou na vitória sobre a carne por meio do Espírito, 
mas transcendendo a todos esses pontos de vista parciais e antecedendo-os 
todos, vai procurá-lo no ponto de partida escatológico ou histórico-redentor 
da proclamação de Paulo. Todo o conteúdo dessa pregação pode ser resumi
do como sendo a proclamação e explicação do tempo escatológico da salva
ção que teve início com o advento, a morte e a ressurreição de Cristo. E 
desse ponto de vista principal e sob esse denominador que todos os temas 
separados da pregação de Paulo podem ser compreendidos e sondados em 
sua unidade e na relação que possuem uns com os outros.1

Naturalmente, só a continuidade de nossas investigações poderá lan
çar mais luz sobre essa tese com todas as suas implicações. No entanto, 
pode ser demonstrado imediatamente, tomando por base alguns pronuncia
mentos típicos de suas epístolas, até que ponto Paulo compreendeu o advento



e a obra de Cristo como revelação da atividade realizadora de Deus na His
tória e como o começo de um grande tempo de salvação.

O que é dito em Gálatas 4.4 sobre “a plenitude do tempo” e em Efésios 
1.9,10 sobre “a plenitude dos tempos” certamente é de grande importância:

... vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho...

... o mistério da sua [de Deus] vontade..., na dispensação da plenitude dos
tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra...

Com “plenitude do tempo” não está se falando, apenas, da maturação 
de uma determinada questão dentro da grande estrutura da história redento
ra, mas do cumprimento do tempo num sentido absoluto. O tempo do mun
do2 chegou a uma conclusão com o advento de Cristo. Independentemente 
do quanto esse cumprimento do tempo ainda traz em si um caráter provisó
rio e o perfectum  é seguido mais uma vez de um futurum, '' de qualquer 
modo, o pleroma do tempo ou dos tempos é tratado aqui como um aconte
cimento já  ocorrido4 e assim, em princípio, já  resolvido.

Esse início de um grande tempo de salvação não é afirmado com 
menos clareza em 2 Coríntios 6.2 onde o apóstolo aponta o dedo para a sua 
presença: “Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da 
salvação” !

Aqui, também, deve-se entender que as expressões: “tempo sobre
modo oportuno” e “dia da salvação” não são, simplesmente, um determina
do acontecimento salvador ou uma oportunidade que deve ser usada e que, 
talvez, venha a desaparecer novamente. Não deseja comunicar outra coisa 
senão que a vinda decisiva e há muito esperada de Deus finalmente raiou, a 
hora das horas, o dia da salvação no sentido realizador e escatológico da 
palavra.5 Essa intenção também fica aparente a partir do contexto anterior 
no qual Paulo escreve da seguinte maneira sobre a grande mudança que 
chegou com a morte e ressurreição de Cristo: “E assim, se alguém está em 
Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já  passaram; eis que se fizeram 
novas” (2Co 5.17).

Quando ele fala aqui de “coisas novas” a intenção não é transmitir 
apenas um sentido individual (“uma nova criatura”), mas deve-se pensar, 
sim, no novo mundo da recriação que Deus fez irromper em Cristo e no 
qual estão incluídos todos os que estão em Cristo. Esse fato também fica 
evidente no plural neutro que vem em seguida: “as coisas antigas já  passa
ram; eis que se fizeram novas” e do significado pleno que deve ser atribuído 
aqui a “novo” e “velho”. Trata-se de dois mundos, não apenas num sentido 
espiritual, mas também histórico-redentor escatológico.6 As “coisas anti
gas” representam o mundo que não foi redimido e que se encontra em sofri
mento e pecado; as “novas” são o tempo da salvação e a recriação que se



iniciaram com a ressurreição de Cristo. Aquele que está em Cristo, portanto, 
é nova criação: ele participa desse novo mundo de Deus e pertence a ele.7

A qualificação desse acontecimento como a “revelação do mistério” 
ou “tomar conhecido” aquilo que, até então, era “mantido em segredo” ou 
“oculto”, pela qual o apóstolo demonstra predileção, também indica esse 
caráter escatológico da dispensação redentora que teve início em Cristo e a 
partir de sua proclamação por Paulo. A seguinte leitura pode demonstrar a 
posição predominante que essa expressão ocupa ao longo de todas as epístolas 
de Paulo:

... a revelação (apocalypsis) do mistério (mystêrion) guardado em silêncio 
nos tempos eternos (sesigemenon), e que, agora, se tornou manifesto 
(phanerõthentos) (Rm 16.25, 26).

O mistério (mystêrion) que estivera oculto (apokekrymmenon) dos séculos 
e das gerações; agora, todavia, se manifestou (ephanerõthê) aos seus santos 
(Cl 1.26. cf. 2.2, 3).

... desvendando-nos (gnõrisas) o mistério (to mystêrion) da sua vontade [de 
Deus], segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer con
vergir nele na dispensação da plenitude dos tempos (Ef 1.9, 10).

... o meu discernimento no mistério (to mystêrion) de Cristo, o qual em 
outras gerações, não foi dado a conhecer (egnõristhê) aos filhos dos ho
mens, como, agora, foi revelado (apekaliphthê) aos seus santos apóstolos e 
profetas, no Espírito (Ef 3.4, 5; cf. v. 3).

... mas falamos a sabedoria de Deus em mistério (en mystêriõ), outrora oculta 
(apokekrymmenên), a qual Deus preordenou desde a eternidade... (ICo 2.7).

... graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e mani
festada (phanerõtheisan) agora, pelo aparecimento de nosso Salvador... (2Tm
1.9, 10; ver também Tt 1.2, 3).

Com freqüência, buscou-se compreender o “mistério” por meio de 
uma analogia com o significado dessa palavra nas antigas religiões de mis
tério, como um tipo de ensinamento secreto que é “revelado” apenas a um 
pequeno círculo íntimo. Em Paulo, porém, tem um sentido completamente 
diferente, como também fica aparente mediante uma comparação com fon
tes judaicas recém-descobertas;8 o “mistério” que foi “ocultado” deve ser 
entendido, como dizem claramente alguns dos textos citados, como estando 
relacionado ao plano oculto de Deus quanto à sua obra redentora na Histó
ria. O “caráter oculto”, “mistério”, etc., tem, portanto, além de uma conotação 
intelectual, uma outra, evidentemente, histórica: é aquilo que ainda não apa
receu, que ainda existe no plano de Deus e não foi realizado na História 
como cumprimento desse plano.9



Assim, a palavra correspondente, “revelar”, não significa apenas a 
divulgação de uma verdade específica ou a informação sobre determinados 
assuntos ou acontecimentos, mas o próprio aparecimento, o ato de tomar 
realidade histórica o que não existia como tal, mas que era mantido por 
Deus, oculto e retido.10 Como tal, a saber, como o plano redentor de Deus 
realizado, esse mistério é, conseqüentemente, o objeto da proclamação de 
Paulo e da revelação de Deus aos seus santos e assim por diante.

Pela maneira em que esse termo -  certamente muito característico de 
Paulo -  é usado, fica aparente mais uma vez a natureza escatológica do 
conteúdo de sua pregação. Isso porque esse mistério refere-se ao propósito 
de Deus tendo em vista a plenitude dos tempos (Ef 1.9,10). Em contraste com 
as expressões “outrora oculta”, “que estivera oculto dos séculos e das gera
ções”, etc., encontra-se sempre e de novo o “agora” da revelação, o fim das 
gerações de espera, a intervenção final11 de Deus de acordo com seu plano e 
promessa. O que é chamado aqui, com várias nuanças, de revelação do misté
rio, não é outra coisa senão aquilo que é mostrado pela plenitude do tempo; é 
o cumprimento da promessa escatológica de redenção nos tempos determina
dos para ela, seus “tempos devidos”,12 que é referido dessa maneira.

Essa revelação do mistério é o verdadeiro conteúdo do evangelho de 
Paulo (Rm 16.26), o objeto do ministério que foi confiado a ele (Cl 1.25, 
26; cf. Ef 3.2). Assim, a própria pregação de Paulo é colocada dentro do 
grande evento escatológico13; é corretamente e no pleno sentido da palavra, 
kerygma do evangelho, ou seja, a anunciação, a proclamação da vinda da 
salvação. O fato de as epístolas de Paulo não apresentarem mais a primeira 
anunciação desse evangelho, mas sim, uma exposição posterior e a aplica
ção do mesmo,14 não desvaloriza a realidade de que esse evangelho também 
é o único e constante assunto de suas epístolas e que, portanto, caso se 
queira caracterizar seu conteúdo geral, não apenas como kerygma, mas tam
bém como doutrina e parênese, ainda assim, essa doutrina não tem outro 
objetivo e essa admoestação não tem outro ponto de partida e base senão a 
atividade realizadora e redentora de Deus no advento de Cristo.

Fica claro que esse caráter geral da pregação de Paulo encontra-se, 
em seu conjunto, materialmente em harmonia com o grande tema da prega
ção de Jesus sobre a vinda do reino do céu. Aquilo que Jesus proclama 
dizendo, “o tempo está cumprido” (Mc 1.15) é idêntico ao que Paulo chama 
de “plenitude do tempo”. E a bem-aventurança que Jesus declara para seus 
discípulos: “Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos 
céus; ... muitos profetas e justos desejaram ver o que vêdes e não viram; e 
ouvir o que ouvis e não ouviram.” (Mt 13.11, 17) repete-se nas palavras de 
Paulo sobre a revelação do mistério que havia ficado oculto por eras e gera
ções. Por mais que a pregação de Jesus e a de Paulo, num sentido formal (ou 
seja, na escolha de palavras, na maneira de representar as coisas, no tipo de 
ensinamento) sejam distintas e por mais que o tempo posterior à ressurrei



ção de Cristo represente um estágio da revelação que foi um passo além de 
Jesus, em sua auto-revelação15 na terra, isso não muda o fato de que a vinda 
do reino como a vinda escatológica realizadora de Deus ao mundo é o gran
de princípio dinâmico da pregação de Paulo, mesmo que as palavras “reino 
do céu” não ocupem um lugar central nessa proclamação.16 O fato de essa 
unidade mais profunda da proclamação do Novo Testamento estar sendo 
reconhecida num círculo amplo,17 também encontra-se entre os grandes pro
gressos da abordagem escatológica da pregação de Paulo.

E isso se aplica não somente à relação entre Jesus e Paulo. Nesse 
caráter geral de sua pregação e, a seu modo, Paulo dá continuidade àquilo 
em que os apóstolos e a Igreja cristã primitiva, em Jerusalém, acreditavam e 
proclamavam como sendo o evangelho de Cristo. Também para eles, o ad
vento de Cristo, seu aparecimento, morte e ressurreição, bem como os dons 
do Espírito Santo eram, acima de tudo, o cumprimento da promessa, o iní
cio da consumação da história da redenção, do evento escatológico. Foi 
assim que Pedro explicou tudo isso de uma só vez no Pentecostes à luz da 
profecia de Joel (ver At 2.17) e era assim que a igreja vivia consciente de 
que havia presenciado o raiar do dia da salvação e que era o povo de Deus 
do grande fim dos tempos.18 Pode-se compreender a natureza e a origem 
dessa consciência peculiar, trazida pelo advento de Jesus e confirmada pela 
sua ressurreição somente no contexto da expectativa de Israel de redenção e 
visão da História. Paulo encontra-se na mesma corrente de vida e o tema 
fundamental de sua pregação não é diferente do dos outros apóstolos e da 
Igreja cristã primitiva. No entanto, ele desdobrou esse tema numa riqueza 
de aspectos e com uma profundidade de idéias de forma inigualável dentro 
do restante da pregação apostólica preservada que chegou até nós e, portan
to, abriu repetidamente, novas perspectivas na história da investigação e 
para a fé da Igreja cristã.

8. O Mistério de Cristo. Escatologia e Cristologia
Em decorrência direta do que acabou de ser dito, esse caráter geral 
escatológico da pregação de Paulo é inteiramente definido e explicado pelo 
advento e revelação de Jesus Cristo. A “escatologia” de Paulo é “Cristo- 
escatologia” e “a abordagem paulina da História é fé em Cristo”.19 Conse
qüentemente, só é possível abordar a estrutura fundamental da pregação de 
Paulo a partir da sua cristologia.

Isso pode ser visto de várias maneiras nos próprios pronunciamentos 
escatológicos já  citados. É o advento de Cristo, o envio do Filho de Deus, 
que traz à luz a plenitude do tempo20 (G1 4.4); semelhantemente, a revela
ção do mistério que teve, então, início, consiste no fato de que o “mistério 
de Cristo” foi revelado (Ef 3.4). É a manifestação “de nosso Salvador Cristo



Jesus” que é prova do grande momento decisivo de transformação dos tem
pos (2Tm 1.9, 10). Por esse motivo, todo o conteúdo do mistério que foi, 
então, revelado, pode ser qualificado e resumido em uma única palavra -  
Cristo (Cl 2.3), assim como o evangelho deu início ao tempo da salvação -  
da qual Paulo é arauto -  é chamado de evangelho de Cristo (Rm 15.19; ICo 
9.12; 2Co 2.13), ou testemunho de nosso Senhor (2Tm 1.8), ou o evangelho 
do Filho de Deus, nomes esses nos quais as palavras “de Cristo” -  se nem 
sempre e exclusivamente, então, na maior parte das vezes -  tem o sentido 
de (evangelho) a respeito de Cristo.21

Essa relação de interdependência entre o tem a fundam ental 
“escatológico” e o “cristológico” da pregação de Paulo é de suma importân
cia para a compreensão de ambos.

Por um lado, essa compreensão determina a possibilidade de uma 
percepção mais profunda da natureza real da pregação de Paulo sobre Cris
to. Essa pregação possui, a princípio, um conteúdo histórico-redentor 
escatológico. É definida categoricamente por aquilo que ocorreu em Cristo, 
pelos atos de Deus que Cristo carregou em si para a realização do plano 
redentor e dos quais a morte e a ressurreição de Cristo constituem o centro 
de controle total. A cristologia de Paulo é uma cristologia de fatos redento
res. Eis aqui o fundamento de toda a sua pregação e é com a realidade histó
rica desse acontecimento, no passado bem como no futuro, que tanto a 
proclamação apostólica do evangelho bem como fé da Igreja mantém-se de 
pé ou caem (1 Co 15.14,19). Esse caráter histórico-escatológico da cristologia 
de Paulo também a coloca dentro de uma relação orgânica com a revelação 
do Antigo Testamento. O que aconteceu em Cristo constitui o término e o 
cumprimento da grande série de atos redentores divinos na história de Israel 
e a pressuposição do progresso e da consumação da história do mundo. 
Portanto, o futuro que ainda deve ser esperado em relação ao Senhor e a 
continuidade das atividades de Deus na História não podem, jamais, ser 
desligados do cumprimento da promessa de Deus a Israel, mas, devem, sim, 
ser compreendidos à luz dessas promessas (cf. Rm 11.15ss; 15.8-12). Com 
relação a isso, deve-se rejeitar a tese de Bultmann de que a escatologia de 
Paulo é inteiramente determinada por sua antropologia e que ele perdeu de 
vista a história do povo de Israel e a história do mundo e que elas foram 
substituídas pela “historicidade do homem”.22 É verdade que Paulo não de
senvolve um quadro histórico bem definido da nova dispensação da Histó
ria que teve início com Cristo.23 Nesse sentido, Paulo não é um filósofo ou 
teólogo da História. No entanto, isso não significa que sua escatologia deva 
ser considerada, apenas, como uma escatologia sub specie hominis, na qual 
a história do mundo teria o significado dos bastidores e dos adereços do 
palco, onde a pequena história do homem individual é encenada. A teologia 
de Paulo possui um caráter teocêntrico, ou seja, nela, o passado, o presente 
e o futuro, ocorrem sub specie Dei, sob o ponto de vista daquele Deus que é



o Criador dos céus e da terra e que conduz todas as coisas à sua consumação 
e de acordo com a revelação profética do Antigo Testamento. Isso se reflete 
em sua cristologia histórico-redentora escatológica. Essa cristologia não está 
apenas voltada para o fato de Cristo levar o homem à sua “autenticidade” e 
seu destino e nem é determinada por isso -  aqui, toma-se perceptível a 
grande restrição24 de toda a teologia que faz do conhecimento e da redenção 
do homem individual seu ponto de partida hermenêutico que exerce contro
le sobre tudo -  mas também é definida pelo fato de que, em Cristo, Deus 
cumpriu e, ainda, irá cumprir de maneira conclusiva sua obra redentora 
global que inclui o homem e o mundo. Esse caráter absolutamente abrangente 
da escatologia e da cristologia de Paulo aparece em primeiro plano, como 
veremos mais adiante, especialmente nas epístolas aos Efésios e aos 
Colossenses. Contudo, forma a grande pressuposição de toda a pregação de 
Paulo. Porque o Cristo, em cuja morte e ressurreição tem início a nova era, 
é o Messias de Israel (Rm 1.2-4; 9.5); é nele que Deus ajunta e salva seu 
povo (2Co 6.16ss) e ele é exaltado e escolhido salvador e Kyrios de todas as 
coisas (Fp 2). Por mais que o nome de Cristo, conforme é usado por Paulo, 
pareça ter adquirido o sentido de um nome próprio, isso não significa que 
essa designação tenha perdido seu significado histórico-israelita oficial.25 
Paulo proclama Cristo como o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, 
como a semente na qual todas as famílias da terra serão abençoadas (G13.8,
16, 29), o portador escatológico que traz a salvação, cujo significado abso
lutamente abrangente deve ser compreendido à luz da profecia (Rm 15.9
12), o cumprimento do plano redentor de Deus para o mundo todo e seu 
futuro. Esse significado histórico-redentor da cristologia de Paulo também 
aparece nos pronunciamentos -  tão característicos do apóstolo -  sobre Cris
to como a revelação do mistério. Aqui, o passado não é descrito apenas 
como um tempo de escuridão e ignorância, mas sim, como a preparação 
para a obra de Deus ao longo dos séculos. A graça que agora foi revelada 
“nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos” (2Tm 1.9), no 
propósito e na promessa de Deus e na sua realização inicial; ela foi prome
tida pelo Deus que não pode mentir, antes dos tempos etemos (Tt 1.2). 
Assim, o mistério que foi revelado com o advento de Cristo também deve 
ser conhecido e compreendido “por meio das Escrituras proféticas” (Rm 
16.26). A natureza daquilo que ocorreu em Cristo só é devidamente conhe
cida por meio da profecia, assim como, por outro lado, torna-se evidente à 
luz da ação realizadora de Deus, o quanto o Antigo Testamento é o livro de 
Cristo (2Co 3.14; ICo 10.4; G1 3.16). Por esse motivo, um dos temas prin
cipais da pregação de Paulo é o de que seu evangelho está de acordo com as 
Escrituras (Rm 1.17; 3.28; cf. Rm 4; G1 3.6ss; 4.21ss; ICo 10.1-10; Rm 
15.4; ICo 9.10; 2Tm 3.16, et a i). Independentemente de como o uso feito 
por Paulo do Antigo Testamento deva ser julgado em mais detalhes,26 um 
conceito extremamente básico do advento de Cristo e de sua obra encontra- 
se na raiz de todo esse apelo e uso -  o conceito do drama divino sendo



realizado e cumprido em seu advento e obra; esse cumprimento não foi 
apenas predito pelos profetas, mas significa a execução do plano divino de 
salvação que ele tomou sobre si, com respeito ao curso das eras e o fim dos 
tempos (Ef 1.9, 10; 3.11). É este o caráter histórico-redentor fundamental e 
abrangente da pregação de Paulo sobre Cristo.

Por outro lado -  e não menos importante -  a escatologia de Paulo é 
inteiramente determinada pela obra de Deus que já  foi e ainda será realizada 
em Cristo. Por mais que ele dê expressão ao significado do advento de Cris
to com a ajuda dos materiais conceituais do Antigo Testamento e da 
escatologia judaica, isso não significa que o “cenário” escatológico no qual 
ele descreve esse advento e significado pode ser reduzido simplesmente a 
um “esquema” judaico ou do Antigo Testamento que se encontrava disponí
vel, do qual, pode-se dizer que a cristologia de Paulo tomou emprestada sua 
composição e do qual seria fácil extrair essa forma. O que é tão notável a 
respeito da escatologia de Paulo é que, apesar de ele valer-se de vários tipos 
de termos e idéias tradicionais, ainda assim, ela é distinta de todas as formas 
de expectativa escatológica judaicas de sua época e tem em si um caráter 
completam ente independente. Isso tem sua origem no fato de que a 
escatologia de Paulo não é determinada por qualquer esquema escatológico 
tradicional, mas sim, pelo verdadeiro agir de Deus em Cristo. É esse o cará
ter cristológico fundamental de sua escatologia.

Esse caráter distintivo aparece mais claramente na tensão peculiar 
que deve ser afirmada entre os aspectos da realização e da expectativa den
tro da escatologia de Paulo que já  encontra expressão na terminologia 
escatológica. Isso porque, enquanto, por um lado, o apóstolo fala da pleni
tude do tempo que se realizou e da nova criação que teve início, por outro 
lado ele está claramente cônscio de que ainda vive no mundo presente (ho 
aiõn houtos) e no tempo que corresponde a ele (ho nyn kayros\ cf., por 
exemplo, Rm 8.18; 11.5; 12.2, et al.). Quanto ao novo mundo, que de acor
do com o uso judaico é o mundo por vir, (ho aiõn mellõn), ele o menciona 
exclusivamente com um sentido futuro (Ef 1.21; cf. 2.7). De fato, ele fala 
do tempo do mundo presente no qual a igreja está vivendo como “os fins”) 
dos séculos” (tatelêtõn aiõtõn\ ICo 10.11), “os últimos tempos” (enhysterois 
kairois; lTm 4.1), porém, algumas vezes a expressão “nos últimos dias” (en 
escathais hêmerais) refere-se a um período no qual ainda não se entrou 
(2Tm 3.1). Por fim, para citar ainda outro exemplo, em certa passagem, 
Paulo pode falar do “mundo perverso” presente (ek tou aiõnos tou enestõtos 
ponêrou) como sendo uma situação da qual Cristo resgatou o seu povo (G1 
1.4),27 e pode repreender a Igreja por ter-se sujeitado a todo tipo de ordenan
ça “como se vivêsseis no mundo” (Cl 2.20; cf. também Ef 2.2),28 enquanto 
em outra passagem fala da era presente e do mundo como o lugar onde os 
crentes devem viver em retidão (Tt 2.12) e devem brilhar como luzeiros (Fp
2.15). O resultado é que em certos contextos ele qualifica a vida semreden-



ção antes do tempo redentor como “outrora”, “naquele tempo”, etc., aquilo 
que agora passou (cf. Ef 2.2, 12), contrastando com o presente “agora” da 
nova criação, o tempo de redenção e cumprimento (2Co 6.2; Ef 2.13; Rm 
3.21, et al.). Em outras passagens, no entanto, “no presente” ou “agora” 
indicam a continuação de um modo de existência definido pelo mundo, em 
contraste com o “então” (ICo 13.10, 12, et al.).29

É essa admirável ambivalência do “agora” que pode ter o sentido de 
“já  agora” do tempo em que se entrou na salvação bem como de “mesmo 
agora” do tempo do mundo que ainda continua, que confere à escatologia 
de Paulo seu caráter completamente distintivo. Procurou-se resgatar em certas 
idéias escatológicas judaicas o “esquema fundamental” dessa escatologia 
do “já ” e do “ainda não” (isto é, naqueles escritos nos quais o tempo 
messiânico da salvação é colocando antes do fim do mundo, como em 
Baruque e IV Esdras),30 mas ao fazê-lo deve-se estabelecer que para a cons
ciência de Paulo, diferente do caso desses apocalipses, o eschaton, de certa 
forma já  teve início; além disso, a fim de poder, ainda assim, colocar esse 
esquema como fundamento dos pronunciamentos escatológicos de Paulo, 
deve-se chegar a uma exegese altamente duvidosa e indefensável de certos 
pronunciamentos paulinos.31

E bastante notável que, pelo menos nas epístolas que foram preserva
das e chegaram até nós, Paulo não faz nenhuma tentativa de apresentar à 
Igreja um cronograma escatológico equilibrado. Talvez seja possível dizer- 
se em conclusão que, em Paulo, ocorre a “mescla de duas eras”,32 e que o 
advento de Cristo deve ser visto como “o irromper da era futura no presen
te.”33 Para ele, o futuro tornou-se tempo presente e mesmo quando ele fala 
do gemer da criação e da Igreja do mundo presente, para ele não se trata de 
uma redução, mas sim, de uma confirmação da redenção vindoura (Rm 
8.13).34 No entanto, o próprio Paulo não dá nenhuma explicação sobre essa 
tensão entre o “mesmo agora” e o “já  agora” dentro dos termos de um siste
ma escatológico. Isso por que ele não era um “teólogo que pensava em 
termos de eras”,35 mas um pregador de Jesus Cristo, que já  veio e ainda está 
por vir. Eis a razão pela qual essa escatologia é ambivalente e não se encai
xa num único esquema e o motivo pelo qual ele pode empregar termos 
escatológicos, por vezes, com sentido presente e em outras ocasiões com 
sentido futuro, sem, aparentem ente, preocupar-se com seu caráter 
“assistemático”. A revelação de Jesus Cristo como o Messias prometido por 
Deus a Israel determina e cria a consciência histórica e o pensamento 
escatológico de Paulo e não o contrário. Quem Cristo é e o que ele faz, qual 
é a relação entre o tempo da salvação que teve início com ele e o futuro que 
ainda deve ser esperado, nada disso é determinado por pressuposições teo- 
lógico-escatológicas, mas apenas coletado pelo apóstolo da maneira ines
perada e irresistível pela qual Deus, em Jesus Cristo, cumpriu e irá cumprir 
a promessa redentora.



9. O Primogênito dos Mortos. O Último Adão
Quando procuramos analisar mais a fundo aquilo com que deparamos nas 
seções anteriores e nos perguntamos por que e com respeito a que, de acor
do com Paulo, entrou-se na plenitude do tempo e a nova criação raiou com
0 advento de Cristo, fica claro imediatamente que temos de tratar de uma 
visão total da ação redentora integral de Deus em Cristo. O irromper do 
novo não tem início apenas num ponto específico da vida de Cristo na terra 
ou em sua exaltação, mas a plenitude do tempo efetua-se com o envio do 
Filho de Deus, nascido de uma mulher, sob a lei (G14.4). O hino a Cristo de
1 Timóteo 3.16 que expressa o grande “mistério da divindade” começa apro
priadamente com as palavras “Aquele que foi manifestado na carne” .36 Isso 
não altera o fato de que se pode dizer particularmente do evangelho de Pau
lo que ele tem seu ponto de partida e centro na morte e ressurreição de 
Cristo e que é somente desse ponto que se pode obter a visão correta do 
todo da atividade realizadora e consumadora de Deus, tanto “retrospectiva
mente” na encarnação e preexistência de Cristo como “prospectivamente” 
na continuidade de sua exaltação e na antecipação de sua volta.

O fato de ser possível buscar corretamente o centro do evangelho de 
Paulo na morte e ressurreição de Cristo pode ser confirmado de várias ma
neiras por seus próprios pronunciamentos. Assim, por exemplo, nas pala
vras importantes de 1 Coríntios 15.3, 4: “Antes de tudo vos entreguei o que 
também recebi [como tradições]; que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras.”

Nessa passagem, Paulo fala da tradição apostólica,37 conforme esta 
foi apresentada a ele e aos outros apóstolos como fundamento de sua prega
ção como um todo e com a qual ele admoesta a Igreja a preservar com as 
mesmas palavras pelas quais a receberam. Essa tradição consiste, sobretu
do,38 em que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou; e isto: de acordo 
com as Escrituras. O cumprimento da promessa redentora anterior de Deus, 
a plenitude do tempo, tomou-se, portanto, manifesto sobre todas as coisas 
na morte e ressurreição de Cristo. Ele acrescenta enfaticamente no versículo
11 que “assim pregamos e assim crestes”. Nesse evangelho encontra-se o 
ponto de partida e a base tanto para a pregação como para a fé.

Além disso, é de máxima importância compreender o significado da 
morte e da ressurreição de Cristo, que são o centro da proclamação de Pau
lo, como uma unidade inseparável; e, particularmente, não perder de vista 
como o significado da ressurreição é determinado pelo significado de sua 
morte e vice-versa. Por um lado, o significado escatológico que Paulo atri
bui à ressurreição de Cristo não é de uma crença geral na redenção ou imor
talidade que, pode-se dizer, tenha encontrado sua base, firme, na ressurreição 
de Cristo. O significado escatológico da ressurreição de Cristo é determina
do pelo caráter especial de sua morte, que não consiste simplesmente de



Cristo ter sido abandonado à transitoriedade da vida humana como destino, 
necessidade ou tragédia que não deve ser qualificada em mais detalhes, 
sendo sua ressurreição caracterizada como uma conquista dessa transitorie
dade. Para Paulo, a morte de Cristo é determinada, antes de tudo, por sua 
ligação com o poder e a culpa do pecado. É característico dessa ênfase que 
sempre e de novo ele relaciona a morte de Cristo à cruz e, portanto, pode 
qualificar seu evangelho como “palavra da cruz” (ICo 1.17, 18; cf. G1 3.1). 
Ele declara que na Igreja não saberá nada “senão a Jesus Cristo e este cruci
ficado” (ICo 2.2) e chama os inimigos do evangelho de “inimigos da cruz 
de Cristo” (Fp 3.18). É essa morte especial de Cristo, qualificada pela cruz, 
que determina mais profundamente o significado da ressurreição de Cristo 
e da nova vida que vem à luz com ela, em seus aspectos legal, ético e cósmi
co, dos quais teremos de tratar mais a fundo a seguir. Com tanta freqüência, 
portanto, em que Paulo menciona a cruz como o grande fato redentor cen
tral (Rm 1.4; 2Co 4.13, 14), ele a chama de conteúdo da “palavra de fé que 
pregamos”, “Jesus como Senhor” e “que ressuscitou dentre os mortos” (Rm 
10.8, 9), e descreve a fé em si pela qual o homem é justificado de “naquele 
que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor” (Rm 4.24; cf. v. 
17).39 Isso só pode ser entendido adequadamente se o significado da morte 
de Cristo, que é desenvolvido pelo apóstolo de várias maneiras, não for em 
momento algum desligado desse evangelho escatológico da ressurreição.

Por outro lado, deve-se afirmar de modo igualmente vigoroso que na 
proclamação de Paulo a ressurreição de Cristo significa, de fato, o irromper 
de uma nova era no sentido real e histórico-redentor da palavra e, portanto, 
não pode ser compreendida apenas em termos legais, éticos ou existenciais. 
Esse significado absolutamente abrangente da ressurreição de Cristo é, em 
Paulo, não apenas fruto de sua profunda reflexão teológica, mas acima de 
tudo, da revelação divina. Pois como ele mesmo expressa, quando aprouve 
a Deus revelar-lhe seu Filho (G1 1.15), para ele essa foi a primeira e mais 
importante evidência de que Jesus de Nazaré, que havia sido crucificado, 
era o Filho de Deus, o Messias de Israel. E foi essa certeza, completamente 
estranha e até mesmo ofensiva ao pensamento judaico,40 que determinou de 
maneira decisiva tal percepção mais profunda do significado histórico-re
dentor da morte e ressurreição de Cristo. Pelo fato de Jesus ser o Cristo, sua 
ressurreição não é, como outras ressurreições anteriores dos mortos, um 
acontecimento isolado, mas nela, o tempo da salvação prometido em Cris
to, a nova criação, irrompe de maneira extrema, como uma transição decisi
va do antigo mundo para o novo (2Co 5.17; cf. v. 15). Também é sob essa 
luz que devem ser entendidas as passagens nas quais Paulo chama Cristo de 
Primogênito, Primícias, Princípio:

... a fim de que ele seja o primogênito iprõtotokos) entre muitos irmãos
(Rm 8.29).

Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias
(aparchê) dos que dormem (ICo 15.20).



... Ele é o princípio (arche), o primogênito de entre os mortos, para em 
todas as coisas ter a primazia (Cl 1.18).

Em relação ao nome Primogênito, não se deve pensar aqui simples
mente numa ordem de nascimento mas -  como fica aparente pela compara
ção com certos pronunciamentos do Antigo Testamento (como, por exemplo, 
Ex 4.22; SI 89.22)41 -  ainda numa ordem de escalão ou dignidade. Por cer
to, esse nome também indica o relacionamento com outros que em Roma
nos 8.29 são chamados de “muitos irmãos” . Como o Primogênito entre esses 
muitos, no entanto, Cristo não apenas ocupa um lugar e tem uma dignidade 
especiais, mas também vai adiante deles, abrindo caminho para eles, une o 
futuro deles ao seu próprio. Enquanto em Romanos 8.29 o pensamento re
fere-se à glorificação que ainda deve ser esperada, em Colossenses 1.18 
essa posição de Primogênito está relacionada especificamente à ressurrei
ção e esse pronunciamento é amplificado ainda mais nas palavras “Ele é o 
princípio” . E preciso que compreendamos as duas qualificações como es
tando intimamente relacionadas entre si e, assim, devemos ver na expressão 
“o princípio” também uma denotação de significado da ressurreição de Cristo. 
Nossa palavra “princípio” não é uma tradução adequada do termo. O que se 
deseja transmitir não é simplesmente que Cristo foi o Primeiro ou formou 
um princípio em termos de ordem cronológica; ele foi, na verdade, o Pio
neiro, o Inaugurador que abriu caminho. Com ele, a grande Ressurreição 
tornou-se realidade. O significado de “Primogênito de entre os mortos” é 
muito parecido: ele introduz o mundo da ressurreição.42 Ele trouxe à luz a 
vida e a incorruptibilidade (2Tm 1.10). De forma um tanto diferente, a mes
ma idéia é expressa pelo nome “Primícias” (dos que dormem). Aqui, o con
texto usado é o da colheita. As primícias não são apenas o começo mas 
também a representação. Nas primícias toda a colheita toma-se visível. As
sim, Cristo é as Primícias dos que dormem. Nele irrompe a ressurreição dos 
mortos, sua ressurreição representa o início do novo mundo de Deus.

Em nenhuma outra parte esse conceito é pronunciado com mais cla
reza do que nas passagens em que Cristo é colocado em contraste com Adão. 
Em 1 Coríntios 15.45ss, Paulo fala de Adão como “o primeiro homem” e de 
Cristo como “o último (ho escathos) Adão”, o “segundo homem”. A expres
são “o último Adão” é, de novo, extremamente típica do caráter escatológico 
da pregação de Paulo: Cristo é, portanto, designado Inaugurador da nova 
humanidade. Mais uma vez, é sua ressurreição dos mortos que faz dele esse 
último Adão:

Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, tam
bém todos serão vivificados em Cristo (ICo 15.21, 22).

... O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, 
é espírito vivificante... O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o



segundo homem é do céu... E, assim como trouxemos a imagem do que é
terreno, devemos trazer também a imagem do celestial (ICo 15.45ss).

A intenção do apóstolo aqui não é simplesmente apontar para a res
surreição de Cristo como o símbolo ou a possibilidade da ressurreição futu
ra de todos os crentes. Na verdade, como segundo homem e último Adão, 
Cristo é aquele em cuja ressurreição essa nova vida de recriação já veio à 
luz e tomou-se realidade nessa dispensação. Essa também é a representação 
clara de Romanos 5.12ss. Assim como Adão é aquele por meio do qual o 
pecado entrou no mundo e, por meio do pecado, a morte, assim também 
Cristo é aquele que dá retidão e vida. Cristo e Adão encontram-se em con
traste um com o outro como os grandes representantes de duas eras: a da 
vida e a da morte. Nesse sentido, como representante de toda uma revela
ção, de toda a humanidade, Adão pode ser chamado de prefiguração daque
le “que havia de vir” (v. 14), isto é, do segundo homem e da era vindoura 
representada por ele.43 Pois assim como o primeiro pai trouxe pecado e 
morte para o mundo, Cristo, mediante sua obediência (isto é, por meio de 
sua morte) e sua ressurreição fez raiar a vida para a nova humanidade.

Em resumo, podemos dizer, portanto, que o kerigma de Paulo do 
grande tempo da salvação que raiou em Cristo é, acima de tudo, determina
do pela morte e ressurreição de Cristo. E nelas que a era presente perdeu seu 
poder e domínio sobre os filhos de Adão e sobre as novas coisas que vie
ram. Por esse motivo, também, todo o desdobramento da salvação que raiou 
com Cristo remete sempre e de novo para a sua morte e ressurreição, pois 
todas as facetas rras quais essa salvação aparece e todos os nomes pelos 
quais ela é descrita, no fim, não passam do desdobramento daquilo que esse 
irromper de suma importância da vida na morte, do reino de Deus neste 
mundo presente, contém em si. Aqui, todas as linhas se unem e, a partir 
desse ponto, toda a proclamação paulina da redenção pode ser descrita em 
sua unidade e coerência. Como vimos, a pregação de Paulo é “escatológica”, 
pois é a pregação da obra redentora e realizadora de Deus em Cristo. Pode
remos delimitar essa afirmação, ainda mais, e fazê-lo até certo ponto de 
modo esquemático, ao falar da “escatologia da ressurreição” de Paulo. Isso 
porque, é na morte e ressurreição subseqüente de Cristo que o mistério do 
plano redentor de Deus manifestou-se em seu verdadeiro caráter e que veio 
à luz a nova criação.

10. Em Cristo, com Cristo. O Velho e o Novo Homem
Antes de estudar mais a fundo a estrutura escatológica-cristológica básica 
da pregação de Paulo, é preciso ressaltar-se em separado uma implicação 
importante do que foi tratado na seção anterior. Esta se refere à questão 
extremamente importante de como aquilo que, em certa ocasião, ocorreu 
em Cristo, também diz respeito a outros (os seus, a Igreja, etc.) e em virtude



de qual princípio aquilo que ocorreu nele e foi realizado por ele, também, se 
aplica a esses outros e os beneficia. Eis aqui um dos temas mais típicos da 
pregação de Paulo, que passou a ser visto como estando mais intimamente 
relacionado com o significado que ele atribui a Cristo como o último Adão 
e Inaugurador da nova humanidade.44 Por esse motivo, é nosso propósito 
agora ir mais a fundo nesse relacionamento -  uma ligação importante na 
estrutura fundamental da pregação de Paulo -  fazendo-o, em primeiro lu
gar, mediante um interlúdio.

Sem dúvida, não se pode dizer que Paulo deriva o significado reden
tor de Cristo para os que são seus exclusivamente de sua posição como 
último Adão e nem dá expressão a ele nesses “termos de Adão”. Não é raro 
o apóstolo falar disso de maneira menos carregada de significado e adotar o 
sentido, seguido com freqüência em outras partes do Novo Testamento, de 
que Cristo realizou sua obra redentora “por nós”, ou seja, em nosso favor. 
Esse é o caso particularmente quando é falado de seu sofrimento, morte e 
ressurreição. Não foi Paulo, mas sim Cristo que foi crucificado por seu 
povo (1 Co 1.13). Deus fez Cristo pecado por nós (2Co 5.21). Cristo tornou- 
se maldição em nosso lugar (G1 3.13). Ele entregou-se por nossos pecados 
(G1 1.4; cf. lTm  2.6; Fp 2.14); a seu tempo, ele morreu pelos ímpios (Rm 
5.6); morreu por nós quando ainda éramos pecadores (Rm 5.8); morreu por 
nossos pecados de acordo com as Escrituras (ICo 15.3). Nesses e em outros 
pronunciamentos, Paulo expressa o significado redentor da morte de Cristo 
de maneira mais tradicional, sendo que na base dessa terminologia encon
tram-se várias idéias que serão discutidas em mais detalhes (como, por exem
plo, sacrifício, resgate, etc.).45

Contudo, é típico da pregação de Paulo que ele junte essa expressão 
geral “por nós” (no sentido de “em nosso favor”)46 com outra, sendo que o 
significado desta é de que Cristo forma uma unidade tal com aqueles, para 
os quais ele aparece, que só pode-se dizer que eles estão “nele” (2Co 5.17), 
e que, por isso, o que aconteceu “em Cristo” é aplicável a eles. Enquanto a 
expressão “em Cristo”, “nele”, etc., aparece em várias relações e mostra até 
mesmo um certo caráter de estereótipo, a aplicação daquilo que ocorreu e 
ainda há de ocorrer com Cristo sobre aqueles que são seus dá-se, com fre
qüência, pelas palavras “com Cristo”, “com ele”, etc. Em relação a esta 
última expressão, deve-se considerar particularmente aqueles pronuncia
mentos tão típicos da pregação de Paulo que falam de ser crucificado, mor
to, sepultado e ressuscitado com Cristo (Rm 6.3ss; G1 2.19; Cl 2.12, 13, 20; 
3.1, 3), de ter-se assentado com ele no céu (Ef 2.6) e de aparecer com ele em 
glória (Cl 3.4).47

Ao longo das investigações realizadas posteriormente foi oferecido 
todo tipo de explicação sobre a natureza dessa ligação entre Cristo e seu 
povo que é denotada pelas expressões “em Cristo” e “com Cristo”. Durante 
muito tempo, os estudiosos partiram da idéia de que “estar em Cristo” de



nota comunhão com o Cristo pneumático, da qual diz-se, então, que o falar 
sobre morrer, ressuscitar, etc., “com Cristo” desenvolveu-se como uma des
crição das experiências pessoais mais íntimas.48 Alguns optam por pensar 
aqui apenas num sentido geral de influências do pensamento místico 
helenista.49 Outros foram bem mais longe. Supõe-se que na raiz do “estar 
em Cristo”, “morrer e ressuscitar com ele” encontra-se a idéia de uma ab
sorção com a divindade, de fato, de uma unificação física com o ser divino. 
Contrastando com a interpretação ética-religiosa da unidade com Cristo, 
toda a ênfase era colocada no caráter naturhaft desse misticismo, que deve 
ser entendido não como ético e simbólico, mas num sentido exato e real de 
união com a divindade e que é efetuado particularmente por meio do batis
mo e da Ceia do Senhor de maneira mágica como acontecia nos ritos das 
religiões de mistério.50

Progressivamente, veio a entender-se, porém, que aquele que aceita 
essa explicação “mística” do “em Cristo” e “com Cristo” está no caminho 
errado. Isso fica evidente até mesmo pelo fato de “estar em Cristo”, “cruci
ficado, morto, ressurreto, assentado no céu com ele”, obviamente não tem o 
sentido de uma comunhão que se torna realidade apenas em certos momen
tos sublimes, mas sim, de uma realidade permanente que determina a vida 
cristã como um todo, da qual pode-se lançar mão em todas as circunstânci
as, em todo tipo de relação e com respeito a toda a Igreja, sem distinção (cf., 
por exemplo, Cl 2.20ss; 3.1 ss). Em vez de certas experiências, temos que 
tratar aqui do estado “objetivo” de salvação da Igreja, sendo esse o motivo 
de se fazer repetidamente um apelo ao batismo (Rm 6.4; Cl 2.12). Lançou- 
se mão, justamente disso, para interpretar a morte e a ressurreição dos cren
tes em conjunto com Cristo por meio de uma analogia com as religiões de 
mistério. No entanto, além do que pode ser argumentado contra essa inter
pretação, mesmo de um ponto de vista puramente histórico-fenome- 
nológico,51 é ignorado o fato de que para Paulo, o morrer, ser sepultado, 
etc., não tem como fundamento a cerimônia de incorporação52 à Igreja cris
tã, mas sim, o fato de já  haver sido incluído na morte e ressurreição históri
cas do próprio Cristo. O pronunciam ento de 2 Coríntios 5.14ss é 
particularmente significativo, pois, nele, torna-se perceptível uma transição 
clara do “Cristo por nós” para o “nós com [ou em] Cristo” :

... um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para 
que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém 
conhecemos segundo a carne... E assim, se alguém está em Cristo, é nova 
criatura...

A partir disso, pode-se concluir que “ter morrido”, “estar em Cristo”, 
“ser nova criação”, o fato de que os seus não são mais julgados e “conheci
dos segundo a carne” (a saber, de acordo com o modo de existência do 
mundo), foram concedidos e efetuados com a morte do próprio Cristo. Des



sa determinação em favor dos seus e envolvimento com eles que ocorreu 
com Cristo, as palavras “em Cristo” passam a dar a expressão tão típica da 
pregação de Paulo.53

Torna-se, portanto, cada vez mais aparente que a expressão “morrer e 
ressuscitar com Cristo” não tem sua origem na esfera do misticismo da 
experiência individual e nem é de caráter automático como os ritos de inici
ação dos mistérios helenistas, mas é, sim, de natureza completamente di
versa. Procurou-se dar expressão a essa “objetividade” de estar em Cristo e 
com Cristo de todas as maneiras.54 Tornou-se crescentemente visível, po
rém, que o paralelo entre Cristo e Adão não apenas esclarece o significado 
que Paulo atribui ao próprio Cristo, como também a maneira como Cristo 
vê os que lhe pertencem como estando envolvidos com ele em sua obra 
redentora. Isso fica claro, por exemplo, nas palavras de 1 Coríntios 15.22: 
“Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão 
vivificados em Cristo” .

A preocupação aqui (diferente do que é pretendido em 2Co 5) é com 
a ressurreição dos mortos na volta de Cristo. O que realmente importa, po
rém, é que “em Cristo” é paralelo a “em Adão”. Nesse texto, toma-se claro 
o caráter deste “em”. Assim como recaiu sobre Adão a decisão de que “todos” 
que se referem a ele devem morrer, também em Cristo todos devem viver. 
Nessa passagem, Adão e Cristo encontram-se em contraste um com o outro 
como as duas grandes figuras na entrada de dois mundos, duas eras, duas 
“criações”, a velha e a nova; e em seus atos e destino reside a decisão por 
todos que pertencem a eles, pois estes estão incluídos neles e assim estão 
destinados à morte ou à vida.55 Isso é expresso, então, por “em Adão” e “em 
C risto” . É, portanto, nesse sentido que Adão pode ser chamado de 
prefiguração daquele que haveria de vir.56

Em Romanos 5.12ss isso é explicado ainda mais detalhadamente. 
Nessa passagem, Paulo esclarece aquilo que afirmou nos versículos 1-11 
como certeza da salvação para os crentes, de que aqueles que já  foram re
conciliados com Deus, pela morte de Cristo, viverão por ele no futuro. Para 
mostrar essa realidade, ele indica o laço que une todos os descendentes de 
Adão ao seu progenitor como o parâmetro e tipo da comunhão entre Cristo 
e os seus. Aqui, não se faz menção alguma de “em Adão”, no entanto (de 
modo ainda mais “realista” !), a transgressão de Adão é chamada de pecado 
de todos : “... assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por
que todos pecaram...” (Rm 5.12).

Não há maiores explicações quanto à base dessa unidade, se ela deve 
ser vista, por exemplo, como “realista” ou “federativa” .57 Nessa passagem, 
fala-se de Adão e Cristo como “personalidades universais... interpretadas 
cósmica e escatologicamente”, que englobam dentro de si todos os mem
bros das gerações de seres humanos referentes a eles58 ou, usando de um



termo que encontrou mais aceitação, como uma “personalidade corporativa”59 
que aponta para a figura (que também aparece no Antigo Testamento) do 
progenitor, líder, rei ou porta-voz que representa todo um povo ou relação 
societal e com o qual os membros dessa nação, etc., em virtude do relacio
namento que têm com ele, podem ser identificados. É essa ligação corporativa 
de todos-em-Um que Paulo aplica a Cristo e seu povo e a partir da qual os 
pronunciamentos sobre (morrer; etc.) “com Cristo” devem ser interpreta
dos, pelo menos quanto à sua origem,60 como também fica claramente ma
nifesto na relação muito próxima entre Romanos 5.12-21 (Adão e Cristo) e 
Romanos 6.1ss (ser sepultado com Cristo, etc.).61 Devemos tratar aqui de 
um dos temas fundamentais da pregação de Paulo sobre a redenção, que ocor
re outra vez particularmente em sua concepção da Igreja.62 Nesse sentido, 
Cristo e os crentes podem ser considerados como a semente de Abraão (G1
3.16) e pode-se dizer que apesar de serem muitos, são um só corpo em Cristo 
(Rm 12.5), que são, de fato, um (heis) em Cristo (G1 3.28).63

Intimamente relacionado com o que foi dito acima, há um ponto que 
precisa ser indicado, no qual, de maneira oblíqua, o paralelo Adão-Cristo é 
ainda mais elaborado. É a maneira usada para falar não apenas de Cristo 
como o segundo homem, mas num sentido mais geral, também do velho e 
do novo homem. Os seguintes pronunciamentos são, aqui, de particular 
importância para esse ponto:

... sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que 
o corpo do pecado seja destruído... (Rm 6.6)

E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e 
concupiscências (G1 5.24; cf. Cl 2.11).

... no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho ho
mem ... e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus... (Ef 4.22ss).

... uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos 
revestistes do novo homem que se refaz... segundo a imagem daquele que o 
criou (Cl 3.9s).

Com freqüência, o velho homem é entendido num sentido individual 
e a crucificação e remoção do velho homem como o rompimento e a luta 
pessoal contra o poder do pecado.64 “Velho” e “novo”, designam, então, o 
tempo antes e depois da conversão ou regeneração pessoal e o modo de vida 
correspondente. No entanto, é preciso que compreendamos o “velho” e o 
“novo homem” não, em primeiro lugar, no sentido de ordo salutis, mas sim, 
dentro da história da redenção, ou seja, não se trata aqui de uma decisão 
tomada pela fé e que, em determinado momento, foi feita na vida do cristão 
individual, mas daquilo que ocorreu na vida de Cristo e daquilo que seu 
povo participa com ele no sentido corporativo descrito acima. Pelo menos



esse é o significado óbvio de Romanos 6.6: nosso velho homem foi crucifi
cado (a saber, com Cristo), ou seja, no Gólgota. A morte de Cristo na cruz 
foi a própria morte dos seus (cf. Rm 6.2; Cl 3.3) e afetou-os em sua existên
cia. O velho homem, o antigo modo de existência de pecado, foi então jul
gado e amaldiçoado. Isso porque, apesar do próprio Cristo não ter pecado 
algum, ainda assim encontrava-se “em semelhança de carne pecaminosa” e 
uniu-se a eles em sua existência; seu pecado, seu velho homem foi conde
nado na carne de Cristo (Rm 8.3; cf. 7.4). Assim, portanto, mais uma vez “o 
velho” encontra-se em contraste com “o novo”; não, em primeiro lugar, 
com um sentido ético, mas sim, num sentido histórico-redentor escatológico. 
Desse modo, ainda não se trata aqui de uma questão do que deve ocorrer e 
ser mudado no crente, mas daquilo que foi feito “objetivamente” no velho 
homem de Cristo, no einmalig da crucificação do velho homem no Gólgota 
com Cristo. Logo, Romanos 6.6 pode prosseguir com as palavras: “para que 
o corpo do pecado seja destruído”. Pelo fato de o velho homem ter sido con
denado e morto no ato de Cristo na cruz, o corpo de pecado, a carne, o antigo 
modo pecaminoso de existir, perdeu seu domínio sobre aqueles que estão em 
Cristo. Na morte e ressurreição de Cristo, eles foram transferidos para a nova 
ordem de vida -  a ordem de vida da nova criação, o novo homem.65

Sem dúvida, também é mencionado o ato de despir-se do velho ho
mem e revestir-se do novo homem pelos próprios crentes (Ef 4.22ss; Cl 
3.9ss), assim como também é dito que crucificaram a carne (G1 5.24) e 
lançaram fora seu corpo de pecado. Conforme ainda demonstraremos adi
ante,66 esse ato refere-se à transição que ocorreu em sua vida por meio do 
batismo. No entanto, mesmo quando compreendidas dessa maneira, as ex
pressões velho e novo homem retêm um significado supra-individual; essa 
transição efetuou-se na vida deles, pois eles foram incluídos no corpo de 
Cristo pelo batismo e podem, assim, tomar para si pela fé aquilo que ocor
reu em Cristo. Eles despiram-se do velho homem, como estando crucifica
do e sepultado em Cristo (Cl 2.11) e revestiram-se do novo homem, a nova 
criação de Deus que veio à luz na ressurreição de Cristo. Essa renovação é 
um processo contínuo (Cl 3.9), do mesmo modo que a mortificação do ve
lho homem é um processo contínuo (Ef 4.22). Mas trata-se da transição 
histórica-redentora, efetuada na morte e na ressurreição de Cristo, que está 
revelando-se no processo. Tudo isso está baseado na realidade de que estão 
nele, como o segundo Adão. Por esse motivo, pode-se falar do novo homem 
como tendo sido criado de acordo com Deus (Ef 4.24), ou tendo sido reno
vado de acordo com a imagem de seu Criador (Cl 3.9ss). Trata-se de termos 
relativos a Adão, pois foram (re)criados nele (Cristo) como no novo Adão 
(Ef 2.10) e assim como eram portadores da imagem do primeiro Adão (ter
reno), assim, também, em virtude desse mesmo relacionamento corporativo, 
serão portadores da imagem do último Adão (celestial) (1 Co 15). De fato, 
essa unidade corporativa com Cristo exerce um domínio tão forte sobre a 
idéia de novo homem que os crentes, como corpo de Cristo, mesmo em sua



totalidade, podem ser chamados de “um novo homem” (Ef 2.15; cf. G1 3.28) 
e pode-se dizer a respeito daqueles que estão juntos na construção do corpo 
de Cristo que a eles será permitido alcançar “a perfeita varonilidade”, o 
homem maduro em Cristo (Ef 4.13).67

Assim, é possível concluir que a idéia corporativa de todos-em-Um 
derivada do significado de Adão, funciona de várias maneiras na explicação 
paulina do evento redentor que se manifestou em Cristo. Ela nos ensina a 
compreender o caráter histórico-redentor não apenas daquilo que certa vez 
aconteceu em Cristo, mas também do modo como aqueles que pertencem a 
Cristo participaram uma vez e, também, continuamente da salvação realiza
da em Cristo.

11. Revelado na Carne. Carne e Espírito
Se nas seções anteriores a ressurreição de Cristo foi mostrada corretamente 
como sendo o início da nova criação para Paulo, naturalmente surge a ques
tão sobre qual é o significado que deve ser atribuído à vida de Cristo na 
terra antes de sua morte e ressurreição. Foi observado com freqüência que, 
em suas epístolas Paulo entra em poucos detalhes sobre a vida de Jesus, 
seus milagres e pregação e o sentido de tudo isso. Deve-se levar em conta o 
fato de que as epístolas de Paulo foram construídas sobre uma pregação 
fundamental por meio da qual ele tomou conhecida para a Igreja a tradição 
apostólica. Isso fica evidente em referências específicas àquilo que ele já 
havia dito e que a Igreja podia considerar, portanto, conhecido (cf., por 
exemplo, ICo 15.1, 2; G1 1.11; 2Ts 2,5; 3.10). Apenas com relação a certas 
coisas em suas epístolas ele repete fragmentos dessa tradição, pois a oca
sião assim o pediu (ICo 11.23ss; 15.2ss). No mesmo sentido, ele lança mão 
de pronunciamentos específicos de Jesus apenas ocasionalmente (ICo 7.10; 
cf. vs. 25; 9.14; iTs 4.15), o que mostra que, em geral, o ponto de partida de 
sua instrução encontra-se nesses pronunciamentos. Ao olhar mais de perto, 
fica evidente que suas epístolas contêm toda a sorte de lembranças e alusões 
apalavras de Jesus (cf., por exemplo, Rm 12.14; 13.9; G1 5.14; ICo 13.2).68

Isso não altera o fato de que nas epístolas de Paulo o significado do 
advento e da vida de Jesus na terra, antes de sua ressurreição, normalmente 
não é derivado de palavras ou obras específicas do Senhor, mas é abordado 
de um ponto de vista histórico-redentor geral. É típico dessa abordagem 
que o apóstolo prefira caracterizar a vida de Jesus na terra, antes de sua 
ressurreição, como sendo sua existência “segundo a carne” ou “na carne” . 
Os seguintes pronunciamentos podem ser citados:

... o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi (Rm 1.3).

... isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne (Rm 8.3).



... e também descende deles o Cristo, segundo a carne (Rm 9.5).

... e, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhece
mos deste modo (2Co 5.16).

... o qual ambos fez um, e ... aboliu na sua carne a lei dos mandamentos (Ef 
2.14ss).

... agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua 
morte (Cl 1.22).

... Aquele que foi manifestado na carne (lTm 3.16).

Por um lado, em vários desses pronunciamentos, a ênfase é colocada 
no caráter totalmente único e escatológico do advento de Cristo e sua vida 
na terra. Era, mesmo então, o Filho enviado por Deus (Rm 8.3), a evidência 
de que o tempo havia se cumprido (G1 4.4). Seu advento foi a revelação 
(lTm  3.16) do que até aquele momento havia estado oculto, o cumprimento 
do plano de Deus.69 Ele era o Cristo de Israel (Rm 9.5), o tão esperado Filho 
de Davi (Rm 1.3). No entanto, sua revelação ocorreu “na carne”, ou seja, 
ele assumiu o modo de existência do mundo presente. “Carne” não significa 
apenas o físico e nem simplesmente o humano como tal, mas o humano em 
sua fraqueza e transitoriedade, aquilo que Paulo, em outra passagem, colo
ca em termo do que é “formado da terra, é terreno” (ICo 15.47) e o que em 
Gálatas 4 é chamado de “nascido de mulher”. Em Romanos 8.3 ele fala da 
“semelhança de carne pecaminosa” na qual Deus enviou seu Filho. “Carne” 
e “carne pecaminosa” não precisam coincidir. Mas o pecado, como se fizes
se parte da natureza, ocorre na carne e define o modo de existência humano 
como “a carne pecaminosa” . É nessa “semelhança” que Deus enviou seu 
filho, uma expressão com a qual Paulo expressa em outras passagens a di
ferença entre correspondência e identidade (cf. Rm 6.5). Assim, Cristo veio 
em estado humano fraco e transitório, sem compartilhar do pecado da raça 
humana. Era dessa forma, nesse modo de existência, que ele era “conheci
do” antes de sua ressurreição (2Co 5.16). Ele viveu e morreu nessa “carne”, 
ou como também é chamado: “no corpo da sua carne” (Cl 1.22), expressão 
esta que se refere não apenas ao físico como organismo material, mas à 
existência de Cristo como um todo na condição de homem sujeito à transi
toriedade, desonra, fragilidade (cf. ICo 15.42ss). Foi também nessa carne, 
isto é, em sua existência humana enviada para a morte de cruz, que foi 
abolida a inimizade, que a Igreja foi reconciliada e o pecado condenado (Ef
2.14, 15; Cl 1.2; Rm 8.3).

É no ser de Cristo revelado na carne (entendida dessa maneira) que 
consiste o significado da vida de Cristo antes de sua ressurreição e que deve 
ser adorado (ver lTm 3.16a). Nela, já  ocorreu a revelação, o envio do Filho, 
a plenitude do tempo. No entanto, a nova criação é aquela da ressurreição 
de Cristo. Por esse motivo, a morte de Cristo é um ponto crítico no modo de



existência da antiga era. Cristo morre para ela, por meio da morte ele morre 
para a carne, para a antiga era (cf. Rm 6.7, 9ss). Paulo volta-se para esse 
momento decisivo e deseja que os crentes façam o mesmo (Rm 6.11; 8.10; 
Cl 3.3). Não apenas a vida de Cristo na carne chegou ao fim, mas também 
ocorreu a Transição mais importante e absolutamente abrangente, a saber, 
da existência do antigo para o novo, da antiga era para a era presente (G1
1.4). A partir desse momento, a fé não “conhece” mais, ou seja, não julga 
mais “segundo a carne” (2Co 5.16). A fé considera todas as coisas a partir 
de um ponto de vista diferente, a saber, no qual a era de domínio exclusivo 
da carne foi encerrada e entrou-se no modo de existência do Espírito.

Para Paulo, é o Espírito que se encontra em oposição à “carne”, o que 
é descrito da seguinte maneira;

... da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, se
gundo espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos (Rm 1.3, 4).

... aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito (lTm 3.16).

... o corpo, na verdade, está morto ... mas o espírito é vida (Rm 8.10).

Aqui, carne (corpo) e Espírito, não estão em contraste como duas 
“partes” da existência humana ou na existência de Cristo. Não se trata, nes
sas passagens (nem em Rm 8.10), de uma distinção dicotômica num sentido 
antropológico. Nem tampouco o contraste é ético, como é, de fato, o caso 
em outros contextos (G1 5.13, et al), mesmo que naquelas passagens, isso 
também ocorra tendo por fundamento aquilo que será mostrado aqui em 
mais detalhes. A carne e o “Espírito” representam, sim, dois modos de exis
tência; por um lado, aquele da antiga era que é caracterizado e determinado 
pela carne; por outro lado, a nova criação que é do Espírito de Deus. É nesse 
sentido que, também, se deve entender a diferença entre o primeiro Adão 
como “alma viva”, ou seja, carne, e o segundo como Espírito vivificador. O 
contraste, portanto, é de natureza histórico-redentora; qualifica, por um lado, 
o mundo e o modo de existência antes de Cristo como carne, isto é, aquilo 
que se refere à criatura em sua fraqueza e, por outro lado, a dispensação que 
teve efeito com Cristo como Espírito, ou seja, poder, natureza imperecível e 
glória (ICo 15.42, 43, 50; Fp 3.21). E dentro desse contraste histórico-re- 
dentor entre carne e Espírito como modo de existência da antiga e nova 
criação que Paulo vê, agora, a vida de Cristo antes e depois de sua ressurrei
ção. Em virtude dessa ressurreição dentre os mortos, “segundo o espírito de 
santidade”,70 Cristo é declarado Filho de Deus em poder (Rm 1.4); ele é 
“justificado” (ou seja, vindicado, revelado em seu verdadeiro significado) 
pelo Espírito (lTm  3.16). É nessa nova existência da ressurreição e do Es
pírito que a Igreja pode, então, conhecer a Cristo (2Co 5.16) e, também, 
pode considerar-se unida a ele. O corpo, isto é, a vida, à medida que ainda 
pertence à antiga era, é (e está sujeita à) morte por causa do pecado, mas o



Espírito, o Autor da nova;criação, dá vida por causa da justificação realiza
da em Cristo71 (Rm 8.10). Por esse motivo, a Igreja não está mais “na car
ne”, ou seja, sujeita ao regime da primeira era e aos poderes perversos 
dominantes dentro dela, mas “no Espírito”, trazido sob o domínio da liber
dade em Cristo (Rm 8.2ss; 9.13; 2Co 3.6; G1 3.21). Todas as facetas do 
contraste entre carne e Espírito, que também serão tratadas em detalhes 
mais adiante,72 tornam-se transparentes e claros a partir dessa estrutura 
escatológica básica da pregação de Paulo e constituem um elemento extre
mamente importante da mesma.

Como vimos, na história da investigação, o contraste “carne x Espíri
to”, com freqüência, foi visto como prova de que Paulo afastou-se da cons
ciência escatológica original da igreja primitiva e tornou-se dependente do 
pensamento helenista. Além disso, o contraste entre carne e Espírito foi, 
numa época, interpretado num sentido idealista, como aquilo que se encon
tra entre o Absoluto e o histórico e, portanto, é relativo; em outro momento 
foi visto como a luta “ética” entre o homem superior e o inferior.73 Contudo, 
não obstante, o fato de que é possível ver-se compelido a aceitar diversos 
temas fundamentais, mesmo que contraditórios entre si, na pregação de Paulo, 
também dessa forma, pode-se julgar incorretamente a verdadeira natureza 
da obra do Espírito em Paulo. Porquanto essa natureza não poder ser enten
dida como uma cristianização do conceito grego ou helenista de pneuma, 
independentemente de como este é compreendido, mas encontra seu “con
texto” claro no pensamento e discurso do Antigo Testamento, no que se 
refere ao Espírito Santo. Nesse caso, o Espírito aparece sempre e de novo 
ligado de maneira muito próxima ao agir de Deus na História. O Espírito 
representa o poder criador e recriador de Deus que governa o mundo e a 
História, conduzindo-os ao seu objetivo final.74 Ele é o Criador e Precursor 
do grandioso futuro, ele prepara a vinda do Messias-Salvador para sua tare
fa e ele derramará seus dons sem medida sobre o povo escatológico de Deus 
(cf., por exemplo, Is 11.2; 32.15; 59.21; 61.1; J1 2.28, 29; Zc 4.6; 12.10, et 
al)75. Conseqüentemente, o Espírito também é referido por Paulo de várias 
maneiras relacionadas com essa promessa e em seus termos (cf., por exem
plo, At 2.16; Rm 2.29; 5.5; 8.15; 2Co 3.3, 6; G1 3.14; Ef 1.13). Foi observa
do corretamente, portanto, que o conteúdo do conceito pneuma de Paulo 
torna-se mais nitidamente definido e pleno quando é compreendido como a 
dádiva do fim do tempo76 (ver mais abaixo, Seção 14).

12. Cristo, o Filho de Deus e a Imagem de Deus
Por mais que a cristologia de Paulo parta da morte e da ressurreição de 
Cristo e a qualquer ponto que ele trace uma linha unindo esses dois elemen
tos de um lado e, do outro, o futuro do Senhor -  nada disso altera o fato de 
que a íntegra de sua pregação sobre a revelação futura e histórica de Cristo



é apoiada pela confissão de Cristo como o Filho de Deus, no sentido supra 
e pré-histórico da palavra. Pode-se até mesmo dizer corretamente que o 
envio do Filho pelo Pai, na plenitude do tempo, pressupõe sua preexistência 
com Deus (cf. G1 4.4; Rm 8.3 com passagens como 2Co 8.9; Fp 2.6ss; Cl
1.15ss; Rm 8.32).77 Essa preexistência de Cristo com o Pai, declarada de 
maneira tão enfática por Paulo, serve de base para toda a sua cristologia e 
torna impossível conceber que todos os atributos divinos e poder que ele 
atribui a Cristo sejam exclusivamente conseqüência de sua exaltação. E 
verdade que, com freqüência, ele fala nesse sentido, citando o Kyrios exal
tado por Deus, ao qual ele ora (2Co 12.8, 9), cujo nome deve ser “invocado” 
na Igreja (ICo 1.2; Rm 10.13), do qual pode ser esperado aquilo que so
mente Deus tem o poder de conceder (Rm 1.7; ICo 1.3; Rm 16.20; 2Co 
13.13), diante do trono de julgamento do qual todos irão comparecer (2Co 
5.10; cf. Rm 14.10) e cujo evangelho, reino e Espírito são citados como 
sendo de Deus (cf. Rm 1.1; 15.16; Ef 5.5; Rm 8.9, et a/).78 No entanto, essa 
“cristologia de exaltação” não deve ser, por um momento sequer, separada 
do significado da pessoa de Cristo como tal. Esse fato também fica evidente 
nas (poucas) passagens em que Paulo chama o próprio Cristo de Deus, a ser 
abençoado para sempre (Rm 9.5; cf. 2Ts 1.12; Tt 2.13)79 -  por meio dos 
quais não se pode, é claro, pensar numa dignidade ou modo de existência 
conferidos ou adquiridos -  e particularmente, de maneira mais detalhada, 
em pronunciamentos sobre sua preexistência. E essa preexistência de Cris
to com o Pai que devemos levar plenamente em consideração na interpreta
ção do nome freqüente e continuamente empregado por Paulo para Cristo: 
Filho de Deus (Rm 1.3,4, 9; 5.10; 8.3, 29, 32; ICo 1.9; 2Co 1.19; G1 1.16; 
2.20; 4.4, 6; Ef 4.13; Cl 1.13; lTs 1.10). Também é por esse motivo que 
também não podemos aceitar a tese de Cullmann, a qual diz que “só é signi
ficativo falar do Filho tendo em vista a ação reveladora do Pai, e não tendo 
em vista o seu ser” .80 No entanto, mesmo sendo verdade que sempre, e de 
novo, o nome Filho de Deus denota um relacionamento completamente sin
gular de Cristo com o Pai na obra divina redentora revelada nele, justamen
te por causa dessa preexistência (isto é, a existência antes da revelação), não 
se pode permitir que o ser do Filho se perca em sua revelação como Filho de 
Deus. Deus enviou seu Filho (Rm 8.3; G14.4) e esse envio não cria a Filiação, 
mas sim, pressupõe sua existência.81 Por outro lado, pelo mesmo motivo, 
onde é mencionada a consumação da obra redentora de Cristo, nas palavras 
de 1 Coríntios 15.28 (quando o Filho tiver sujeitado todas as coisas ao Pai, 
então, ele mesmo sujeitar-se-á a ele, para que Deus seja tudo em todos), isso 
não pode significar o fim da Filiação.82 Em vez disso, será preciso julgar a 
“pós-existência” do Filho que é intencionada aqui, à luz daquilo que foi 
declarado de maneira tão clara sobre sua preexistência em outras passagens.

Nada disso altera o fato -  e esse é o elemento de verdade na argumen
tação de Cullmann -  de que quando fala da preexistência de Cristo, Paulo a 
considera e designa não como sendo separada, mas justamente como tendo



sua posição na revelação da história redentora por Cristo. No que se refere a 
Paulo, pode-se dizer que ele traça a linha da história redentora de volta até a 
preexistência de Cristo e representa sua filiação divina pré-temporal para a 
Igreja do ponto de vista da revelação de Cristo na história redentora. Como 
Aquele que é preexistente, o Filho de Deus também é o Cristo, o objeto da 
eleição de Deus (Ef 1.4) e como tal, é aquele no qual a graça de Deus foi 
dada à Igreja antes dos tempos eternos (2Tm 1.9; cf. Ef 1.9); assim também, 
é aquele no qual a Igreja já  foi incluída, escolhida e santificada (Ef 1.4; 
2.10; cf. Rm 8.29).

Com relação a isso, deve-se mencionar os pronunciamentos que, de 
modo particular, descrevem Cristo como a Imagem de Deus:

... Cristo, o qual é a imagem de Deus (2Co 4.4).

... ele [Cristo] é a imagem do Deus invisível (Cl 1.15).

... pois ele, subsistindo em forma de Deus (Fp 2.6).

Essas formulações são muito importantes, pois nelas Paulo expressa 
a glória divina de Cristo de uma forma que é muito significativa e extrema
mente característica de sua cristologia. No contexto de 2 Coríntios 4.4, Pau
lo fala de seu evangelho como uma irradiação da glória divina. Ele apresenta
o motivo para isso chamando Cristo, cuja glória é vista no evangelho, de 
Imagem de Deus e, então, fala em mais detalhes de sua glória como sendo a 
luz que Deus, o qual, por meio do verbo de seu poder, certa vez produziu luz 
a partir da escuridão, fez brilhar no coração da Igreja mediante o conheci
mento da glória de Deus na face de Cristo. Como também fica aparente em 
2 Coríntios 3.18, com relação a essa glória, devemos pensar especialmente 
que a mesma está relacionada com a glória do Senhor exaltado. Quando, 
nesse contexto, ele é chamado ao mesmo tempo a Imagem de Deus, ou seja, 
nada menos do tendo nele a glória de Deus, o próprio Deus torna-se mani
festo. Ao chamar Cristo de Imagem de Deus, Paulo identifica, desse modo, 
a glória de Cristo com a glória do próprio Deus.83 O mesmo aplica-se a 
Colossenses 1.15 e à definição de “forma de Deus” em Filipenses 2.6, que 
também ainda será discutida em mais detalhes. No entanto, nessas passa
gens é feita menção especial à glória de Cristo como o Preexistente. Como 
tal, sendo chamado de Imagem de Deus, por um lado ele é distinguido de 
Deus e, por outro, identificado com Deus como Portador da glória divina. 
Assim, fica mais uma vez evidente aqui até que ponto a glória de Cristo, até 
mesmo em sua preexistência com o Pai antes de sua revelação redentora, 
determina e sustenta a cristologia paulina.

Por outro lado, justamente nessa descrição da glória divina de Cristo, 
pode-se ver uma nova indicação do caráter histórico-redentor da cristologia 
de Paulo. Certamente esse nome em si faz lembrar a maneira como que se



fala de Adão em Gênesis 1.27; 5. lss; 9.6, quando édito que ele foi criado “à 
imagem” ou “à semelhança” de Deus.84 A questão agora é se foi feita uma 
ligação correta entre um e outro,85 em outras palavras, se a descrição da 
glória de Cristo como Imagem de Deus é derivada da maneira com que se 
fala da criação do homem em Gênesis 1 como sendo imagem de Deus. Uma 
segunda questão, ligada a esta primeira, de modo bastante natural, refere- 
se, a saber, até que ponto a concepção paulina de Cristo como segundo 
Adão, tem aqui, um papel definido.

Alguns estudiosos negam qualquer ligação direta entre 2 Coríntios 
4.4 e Colossenses 1.15 por um lado e, por outro, com Gênesis 1.27.86 No 
entanto, foi observado corretamente que tanto 2 Coríntios 4.4 como 
Colossenses 1.15 trazem à memória, de várias maneiras diretas, a história 
da criação. No que diz respeito a 2 Coríntios 4.4, Gênesis 1.3 é citado em 2 
Coríntios 4.6. Além disso, nesse contexto é mencionada repetidamente a 
“glória” (doxa; 3.18; 4.4, 6), uma idéia que tanto no judaísmo posterior 
quanto no próprio Paulo está intimamente ligada a Gênesis 1.26ss (cf. ICo
11.7; Rm 1.23; 3.23; 8.29ss). Além disso, no contexto de 2 Coríntios 4.4, a 
imagem (de Deus) é atribuída não apenas a Cristo, mas também à Igreja 
(2Co 3.18), o que obviamente faz lembrar Gênesis 1.27.87 Com respeito a 
Colossenses 1.15 (falaremos de Filipenses 2.6 mais adiante), todo o texto 
dessa passagem, que é chamada de hino, fala da criação. A expressão Ima
gem de Deus encontra-se, aqui, claramente enraizada em Gênesis 1.27. Esse 
fato recebe, ainda, mais corroboração por ser Cristo chamado de Começo 
(arche) e de Primogênito (prõtotokos; 1.15; 18) e ser apresentado como 
Governante do Mundo, uma idéia que também aparece na teologia judaica 
posterior sobre Adão. Conclui-se que: “Temos diante de nós [em Cl 1], 
portanto, uma interpretação cristológica de Gênesis l ”.88

No entanto, ainda não foi dito tudo. Permanece a questão sobre se 
essa ligação -  que é difícil de ser negada -  também significa que Cristo é, 
dessa forma, descrito novamente por Paulo como (o último) Adão (ICo 15; 
Rm 5). Aqui, mais uma vez, os caminhos dos intérpretes tomam rumos 
divergentes. Enquanto alguns, de fato, concebem a ligação com Gênesis 
1.27 nesse sentido, ela é negada por outros. Ao chamar Cristo de Imagem de 
Deus no sentido absoluto (e não criado “à semelhança” da imagem de Deus), 
diz-se que Paulo faz uma distinção à maneira de Filo e do gnosticismo, 
entre o protótipo divino (Urbild) e sua representação terrena (Abbild). Cris
to representa o primeiro, enquanto em Gênesis 1.27 é mencionado o segun
do.89 Diz-se, conseqüentemente, que a expressão Imagem de Deus como 
descrição de Cristo não se refere a uma criação de Paulo, mas sim, de um 
uso ainda mais antigo da igreja helenista.90

Sem dúvida, trata-se de uma questão complexa. Quando Paulo fala 
de Cristo, como Imagem de Deus, ele não o descreve como fez no caso em 
que o chamou de último Adão (ICo 15.45ss), o segundo ou último homem,



mas sim, pelo menos em Colossenses 1.15 (e Fp 2.6), como o Preexistente 
em sua glória divina. É possível até mesmo afirmar que, com o nome Ima
gem de Deus, nas passagens em questão, Paulo pretendesse elucidar preci
samente “a relação eterna entre o Pai e o Filho” .91 Por outro lado, não é 
muito digna de crédito a idéia de que em 2 Coríntios 4 e Colossenses 1.15ss 
Paulo tenha, de fato, estabelecido uma relação direta com Gênesis 1.27, 
porém ao fazê-lo não tomou como ponto de partida a imagem de Deus in
tencionada em Gênesis 1.27, mas sim uma especulação originária de Filo e 
do gnosticismo com referência a Urbild (diferente do que se encontra em 
Gn 1.27). Se alguém deseja, como segundo nossa opinião é inevitável, esta
belecer uma relação direta entre Gênesis 1.27 e os pronunciamentos paulinos 
sobre Cristo como Imagem de Deus, não será possível ao mesmo tempo 
tomar dessa ligação a sua força ao infiltrar uma especulação gnóstica com
pletamente estranha a ela. O próprio Paulo não dá evidência alguma de 
qualquer tipo de “reinterpretação” de Gênesis 1.27 nas passagens relevan
tes e, por outro lado, dificilmente pode ser considerado como tendo aplica
do silenciosamente uma operação tão fundamental a Gênesis 1.27. Assim, 
não se pode chegar a nenhuma outra conclusão senão que, nas passagens 
citadas acima, Paulo designou a glória divina de Cristo tanto em sua 
preexistência como em sua exaltação com uma qualificação que, também, 
era válida para o primeiro Adão, apesar de, obviamente, ser apropriada para 
ele num outro sentido.

Esta é a única conclusão aceitável, pois a suposta ligação de 2 Coríntios
4 e Colossenses 1 com Gênesis 1.27, depois de mais reflexão, parece en
contrar-se numa base bem mais ampla dentro das epístolas paulinas do que 
somente nesses dois textos. E verdade que, no tocante à criação do homem 
à imagem de Deus, o apóstolo refere-se a Gênesis 1.27 explicitamente ape
nas uma vez, a saber, em 1 Coríntios 11.7, onde chama o homem de ima
gem92 e glória de Deus. Nesse contexto, o apóstolo menciona então a mulher, 
pois ela veio do homem, é a glória do homem e o homem é o cabeça da 
mulher. No entanto, ele junta a essas palavras um pronunciamento de que 
Cristo é o Cabeça do homem e Deus é o Cabeça de Cristo (ver v. 3). Ser o 
Cabeça, emanar glória, é, portanto, conseqüência de ser imagem de Deus. 
Quando Deus, Cristo, o homem e a mulher são citados sucessivamente, 
pode-se concluir que Cristo também deriva seu caráter de Cabeça e sua 
glória do fato de que ele, num sentido ainda mais elevado do que o homem, 
é a imagem de Deus. Esse mesmo paralelo do homem como cabeça da mu
lher e de Cristo como Cabeça da Igreja repete-se em Efésios 5.23, mesmo 
que nessa passagem não seja mencionada a imagem de Deus. No entanto, 
encontramos a ligação com a Imagem de Deus e o fato de Cristo ser o Cabe
ça em Colossenses 1.15 e 17. Assim, existem ligações óbvias entre a glória 
de Cristo e aquela do primeiro homem como imagem de Deus.

Outros pronunciamentos corroboram para isso. Em 1 Coríntios 
15.45ss, na comparação entre o primeiro e o último Adão, também ocorre o



seguinte pronunciamento: “E, assim como trouxemos a imagem do que é 
terreno, devemos trazer também a imagem do celestial” (v. 49).

É verdade que as palavras “imagem do que é terreno” (ton eikona tou 
choikou), nesse caso, não são tanto uma alusão à glória do primeiro homem 
como imagem de Deus, mas sim ao fato de ele ter vindo do pó; refletem, em 
primeiro lugar, Gênesis 2.7 (cf. ICo 15.45) e não Gênesis 1.25ss. Ainda 
assim, é difícil pensar na expressão “imagem”, aqui, em separado da manei
ra como o primeiro homem é chamado de imagem (de Deus) em Gênesis
1 ss.93 Ele era portador dessa imagem como homem terreno, homem que 
veio do pó. Ainda assim, ele possuía essa “imagem” e pode-se dizer que, 
como portador da imagem de Deus, ele gerou descendentes à sua semelhan
ça e imagem (Gn 5.1, 394 -  a passagem à qual talvez ICo 15.49 também se 
refira). De qualquer modo -  e para nós isso é o mais importante -  fala-se 
aqui da imagem de Cristo como aquele que é Celestial numa relação mais 
próxima com a imagem do primeiro homem. A “imagem” que Cristo repre
senta e que confere aos que são seus é, assim, vista claramente aqui como 
sendo paralela à imagem do primeiro homem e àquela que ele comunicou 
aos seus descendentes. Nesse contexto, passagens como Efésios 4.24 e 
Colossenses 3.10 também ficam mais claras.

Tomando por base todos esses materiais, é difícil negar que o uso 
absoluto da Imagem de Deus como uma qualificação de Cristo deva ser 
ligado ao que é dito em Gênesis 1 ss sobre o primeiro Adão. Pelo caráter das 
circunstâncias, Cristo não é colocado no mesmo nível que o primeiro Adão. 
A glória do segundo Adão é incomparavelmente maior do que a do primei
ro. No entanto, deve-se certamente afirmar que, já  em sua preexistência,95 o 
poder e a glória de Cristo são definidos em termos que foram derivados de 
seu significado como segundo Adão (ver mais adiante, Seção 13).

Tudo isso encontra expressão de maneira ainda mais direta e signifi
cativa na passagem cristológica bem conhecida de Filipenses 2.6ss96: “... 
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tomando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura huma
na, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte 
de cruz” .

Na história da investigação, as primeiras palavras (en morphê Theou 
hyparchõn) em particular foram, com freqüência, sujeitadas a uma defini
ção conceituai abstrata.97 Aqui, mais uma vez, porém, a concepção paulina 
de Cristo como Imagem de Deus numa analogia com Gênesis 1.27 parece 
oferecer a chave para uma percepção mais clara. Certamente isso, muitas 
vezes, ficou obscuro, pois aqui se fala de “forma” [segundo a versão usada 
pelo autor; na versão AR aparece “imagem” -  N.R.] e não “imagem” de 
Deus, como acontece em 2 Coríntios 4.4 e Colossenses 1.15. Alguns estudi
osos, de fato, procuraram opor-se ao caráter intercambiável dessas duas



idéias.98 No entanto, até mesmo vários patriarcas da Igreja entenderam a 
expressão “subsistindo em forma de Deus” como sendo paralela à “Imagem 
de Deus” em 2 Coríntios 4.4 e Colossenses 1.15, e Filipenses 2.6 como uma 
interpretação de Gênesis 1.27." Na literatura mais recente,100 a idéia de que 
“forma” (morphê) não tem outro sentido nesse contexto senão aquele de 
“imagem” (eikõn), voltou a ganhar terreno e, juntamente com isso, a con
clusão de que as expressões em 2 Coríntios 4.4, Colossenses 1.15 e Filipenses 
2.6 devem ser consideradas sinônimas. Além das evidências que podem ser 
extraídas do uso da Septuaginta, as próprias epístolas de Paulo oferecem 
mais de uma ilustração para esse caráter intercambiável de morphê e eikõn. 
Esse fato é da maior importância pois esses exemplos levam-nos repetida
mente para dentro da esfera de pensamento do primeiro e segundo homem.101 
Temos de tratar aqui de uma combinação de conceitos e idéias (aos quais, 
mais uma vez, também pertence o conceito de “glória” ; cf. 2Co 3.18; Fp 
3.21) que estão intimamente ligados à criação e ao significado do primeiro 
Adão e, assim, esclarecem as palavras iniciais de Filipenses 2.6.

Essa interpretação encontra ainda mais corroboração no fato de que, 
nas palavras logo em seguida, fala-se de Cristo como sendo “igual a Deus”, 
expressão na qual é fácil descobrir uma alusão àquilo que a serpente usou 
para enganar o primeiro homem: “como Deus, sereis...” (Gn 3.5). Assim 
também, a idéia por trás das palavras “não julgou como usurpação” pode, 
então, ser entendida com mais facilidade. Enquanto o primeiro Adão dese
jou tomar para si o estado de igualdade com Deus de maneira indevida, 
Cristo não considerou essa igualdade, da qual ele já  compartilhava, como 
sendo um privilégio que lhe foi concedido para seu próprio benefício,102 
com base no qual ele poderia ter se negado a esvaziar-se a si mesmo e 
humilhar-se. Até mesmo aqui, ele manifesta disposição para aceitar o sofri
mento, que no versículo 8 é chamada de obediência, sendo esta uma palavra 
mais uma vez impressionante nesse contexto e que, exceto por essa passa
gem, Paulo aplica a Cristo apenas em Romanos 5.19 onde aponta novamen
te para a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. Encontra-se aqui, 
também, a terceira indicação de até que ponto a composição de Filipenses 
2.6ss -  especialmente quando essa perícope trata do Cristo preexistente -  é 
determinada pela idéia de Paulo a respeito de Cristo como o segundo ho
mem e o último Adão.103

Tudo isso só serve para confirmar nossa convicção inicial de que, 
quando Paulo chama Cristo de Imagem de Deus, mais uma vez, ele relacio
na Cristo com o primeiro Adão. No entanto, não devemos ser tentados, por 
esse fato, a chegar à mesma conclusão de alguns estudiosos de que Paulo, 
nesse caso, oferece uma representação de Cristo como o homem vindo do 
céu. Assim Cullmann, por exemplo, escreve que, aqui, Cristo é “o Homem 
Celestial preexistente, a imagem pura de Deus preexistente, o Deus-homem 
já  em sua preexistência”.104 Em seguida, ele relaciona isso ao significado de 
Cristo como Filho do Homem, um título que, por certo, não aparece em



Paulo, pelo menos da forma que nos é conhecida dos Evangelhos, mas que é 
considerado como estando presente, mais uma vez, nos pronunciamentos de 
Paulo sobre Cristo como Adão.105 Como já vimos, outros procuram o contex
to dessa idéia não no Antigo Testamento, mas no gnosticismo pré-cristão.106

No que diz respeito a este último caso, mostramos anteriormente os 
problemas que se apresentam quando se afirma que, aqui, Paulo trabalhou 
com materiais gnósticos (adotados por ele da igreja helenista). Não obstante, 
o fato de que a idéia do homem primordial redentor pré-cristão parece estar 
encontrando cada vez mais objeções na continuidade das investigações,107 
dificuldades consideráveis devem ser enfrentadas quando se afirma que, 
num momento, Paulo relaciona Cristo com o Adão do Antigo Testamento e, 
em outro, com o homem primordial do gnosticismo. E inegável que para 
essa reflexão sobre a ligação entre Adão e Cristo, pelo menos em 1 Coríntios
15, se apele para pronunciamentos explícitos de Gênesis 1 - 3 .  Dizer que 
em Filipenses 2 o apóstolo está tratando de um Adão completamente dife
rente, ou com uma interpretação completamente diferente de Gênesis 1 - 3  
seria, no mínimo, bastante surpreendente. Portanto, é muito mais plausível 
buscar o contexto de Filipenses 2 (como Cullmann, et al.) não no caráter 
conceituai do gnosticismo helenista posterior, mas no Antigo Testamento, 
especificamente em Gênesis 1 -  3.108

No entanto, quando Cullmann deseja encontrar em Filipenses a re
presentação da preexistência humana de Cristo, pelo menos de Cristo como 
“homem do céu” (divino), estamos convencidos de que ele está tomando a 
direção errada. Isso porque em Filipenses é dito, com grande clareza, que 
ao esvaziar-se a si mesmo, Cristo tomou-se semelhante aos homens con
trastando com seu estado anterior “em forma de Deus”.109 Independente
mente do quanto a descrição da preexistência de Cristo ocorre, portanto, em 
Filipenses, em termos que o relacionam com o primeiro Adão, isso não 
deve nos fazer desviar para uma conclusão de que, de acordo com Paulo, 
Cristo já era homem no céu,110 ou que deve ser considerado como o Filho do 
Homem preexistente.111

Assim, somos confrontados aqui com o fenômeno admirável e, até 
certo ponto, paradoxal, de que Paulo descreve o modo de existência divino 
pré-humano de Cristo e sua “disposição” demonstrada nele (Fp 2.5) com 
características que o tornam conhecido a nós, já  em sua preexistência como 
o segundo Adão. O desejo de juntar a isso a idéia especulativa de Cristo, 
como um homem celestial preexistente, nos leva a entrar em conflito com o 
próprio texto e não encontra apoio em nenhuma outra parte da pregação de 
Paulo. O que acontece aqui é a ampliação da perspectiva histórico-redento- 
ra de modo a incluir a preexistência de Cristo. Partindo do Cristo ressurreto 
como segundo homem ou último Adão (ICo 15) e de sua glória como Ima
gem de Deus (2 Co 4), Paulo considera sua Filiação divina como um todo 
desse ponto de vista.



Em tudo isso, há algo muito característico da “cristologia” de Paulo. 
Sem sombra de dúvida, para ele, Cristo é o Filho de Deus, não apenas em 
virtude de sua revelação, mas desde antes da fundação do mundo, é Deus, 
sendo abençoado para sempre. No entanto, como tal, ele é desde a fundação 
do mundo e, por toda a eternidade, Deus por nós. Não é o caráter do próprio 
Deus em Cristo, mas o fato de que ele é Deus e o Filho de Deus por nós que 
constitui o conteúdo e até a fundação de seus pronunciamentos cristológicos 
mais profundos. Ele é Deus que se tomou homem e iria tomar-se homem. 
Ele é chamado Imagem de Deus, como aquele que estava destinado a tor
nar-se homem e, como Primogênito dentre muitos irmãos, a levar outros a 
serem co-participantes dessa imagem (Rm 8.29; ICo 15.49; 2Co 3.18). Ele 
é o Filho de Deus que foi enviado (Rm 8.3; G14.4), que não foi poupado por 
Deus (Rm 8.32), que nasceu da semente de Davi (Rm 1.3), que morreu (Rm 
5.10), que por meio de sua ressurreição foi declarado Filho de Deus em 
poder (Rm 1.4). Em resumo, sua Filiação e seu Caráter Redentor não são 
abstraídos em parte alguma da pregação de Paulo. Por esse motivo, mesmo 
na glória de sua preexistência, ele pode ser chamado de último Adão e pode 
ser imputada a ele a disposição que o caracterizaria como o segundo homem.

Supôs-se, com freqüência, que pela maneira pela qual Paulo fala do 
Filho de Deus ter sido destinado, enviado, glorificado, pode-se descobrir 
tendências que, posteriormente, seriam chamadas de subordinacionistas ou 
adopcionistas. Contudo, trata-se de uma ilusão. Em parte alguma, Paulo 
dedica-se a limitar a glória divina de Cristo, quer em sua preexistência ou 
em sua exaltação, em relação à glória do próprio Deus. Para ele, o fato de 
Cristo ser o Filho de Deus não significa outra coisa senão que ele é o pró
prio Deus. Se também pensou-se ser necessário subtrair qualquer coisa des
sa análise, tomando por base certas expressões, isso se deve a transposição 
das categorias histórico-redentoras para ônticas. De fato, é característico de 
Paulo não falar da Filiação divina de Cristo de nenhuma outra forma a não 
ser numa relação direta com sua obra redentora. Sua “cristologia” como um 
todo, está fundamentada na maneira como ele aprendeu a compreender Cristo 
em sua cruz e ressurreição como o Enviado pelo Pai. Por esse motivo, ele 
descreve até a glória de Cristo em sua preexistência e sua exaltação divina 
com características tiradas da história redentora e a imagem do segundo 
Adão pode ser reconhecida claramente em seu pronunciamento das “rique
zas” de Cristo no céu e do fato de ele ser “igual a Deus” .

13. O Primogênito de Toda a Criação
E possível que aquilo que acabou de ser dito possa nos dar a chave para uma 
melhor compreensão de uma série de pronunciamentos que descrevem, numa 
esfera ainda mais ampla, o significado redentor de Cristo e de sua glória 
correspondente como Imagem de Deus; aquilo que fala da posição de Cris



to em relação à criação como um todo. Devemos considerar particularmen
te as seguintes passagens:

Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para 
quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, 
e nós também por ele (ICo 8.6).

... de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as 
coisas, tanto as do céu como as da terra (Ef 1.10).

A passagem extensa de Colossenses 1,15ss é de especial importância:

Ele [Cristo] é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas a cria
ção; pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, 
quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de 
todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é 
o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter 
primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, 
havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse 
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

Os estudiosos procuraram, de várias maneiras, esclarecer os contex
tos dessas chamadas dimensões “cósmicas” da cristologia de Paulo ou -  se 
acham necessário negar que tais idéias são de Paulo -  da Epístola aos 
Colossenses (e aos Efésios), que têm data (muito) posterior. Uma explica
ção que foi aceita durante muito tempo diz respeito às idéias conhecidas 
sobre a “Sabedoria” em Provérbios 8.22 (cf. Pv 3.19), modificada, ainda 
mais, no livro de Sabedoria (7.21, 25ss) e em Eclesiástico (1, 4). Diz-se que 
em Colossenses 1.15ss, Paulo colocou sobre o Messias Jesus a glória da 
figura judaica de sabedoria."2 Outros acreditam que essa explicação, mes
mo que contenha muita coisa valiosa, não é adequada e que as especulações 
sobre anthropos em Filo e na literatura hermética também devem ser leva
das em consideração.113 A posição mais radical é ocupada por aqueles que 
vêem em Colossenses 1.15-20 um hino pré-cristão de origem gnóstica que, 
com algumas alterações e acréscimos, foi adotado aqui e aplicado a Cris
to.114 Outros, supõem que isso é válido apenas para a primeira parte de 
Colossenses 1.15-20, a saber, para os versículos 15-18a. Diz-se que a essa 
primeira estrofe “gnóstica” do cântico em Colossenses 1, foi acrescentada à 
segunda estrofe cristã (vs. 18b-20) com a intenção de deixar claro que “o 
primeiro anthropos” (da gnosis) é idêntico a Cristo.115

Por certo, é preciso fazer a devida distinção entre a terminologia e a 
questão em si. No que diz respeito à primeira, pode-se supor que Paulo 
encontrou na pretensão da heresia em Colossos (de que tinham o verdadeiro 
“conhecimento”, “sabedoria” à sua disposição) uma ocasião para transferir 
certas características da Sabedoria do Antigo Testamento para Cristo. As



sim, em Colossenses 2.3, ao rejeitar a “philo-sophia dos homens” (v. 8), ele 
diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em 
Cristo. Na seqüência de termos como entendimento, conhecimento e sabe
doria (Cl 2.2ss), sem dúvida pode ser observada uma certa reação à heresia. 
Contudo, depois de mais reflexão, esta parece ser de natureza muito geral. 
Se forem comparados os pronunciamentos sobre a Sabedoria na literatura 
sapiencial com aquilo que é dito de Cristo em Colossenses 1.15ss, pode-se 
notar apenas uma vaga semelhança. De fato, a sabedoria é chamada de “ima
gem da bondade de Deus”, “construtora-mestra de todas as coisas” (Sb 
7.21 ss), “todas as coisas que foram criadas no princípio” (protera pantõn 
ekistai sophia; Sq 1.4) e “o início de seu caminho [de Deus]” (Kyrios ektisen 
me archên hodõn autou eis erga autou; Pv 8.22), mas com tudo isso, ela é e 
continua sendo uma criatura de Deus, referente àquilo que foi criado; en
quanto Cristo, distinguido precisamente de toda a criação, encontra-se ao 
lado de Deus (Cl 1.15). Além disso, se for lembrado que a Sabedoria nas 
passagens citadas é uma personificação, enquanto Cristo é a própria pessoa 
divina e não o meio ou Mediador empregado por Deus, e que em nenhuma 
parte dos escritos judeus e nem em Paulo pode ser mostrada uma relação 
entre a Sabedoria de um lado e o Messias do outro, então, por certo, fica 
evidente que Colossenses 1.15ss definitivamente não pode ser entendido 
como uma interpretação cristológica de Sabedoria. Existem, aqui, pontos 
de contato no que se refere à terminologia, pontos que fazem lembrar vaga
mente a literatura de Sabedoria; contudo, como princípio interpretativo para 
o significado “cósmico” de Cristo, os pronunciamentos sobre Sabedoria 
não podem funcionar nem do ponto de vista teológico e nem -  afortiori! -  
material. Em absolutamente nenhum aspecto, a idéia de Sophia era sufici
ente para Paulo ter chegado a esses pronunciamentos bastante radicais em 
relação a Cristo."6

No que se refere aos materiais de Filo e da literatura hermética,117 
existem ainda menos evidências. Sem dúvida, nas especulações de Filo so
bre o Logos como a totalidade das idéias divinas, ocorrem termos como “o 
Filho de Deus”, “protogonos”, “princípio e nome de Deus”, “o homem se
gundo a imagem” e outros semelhantes. Também na literatura hermética, 
quer trate-se ou não de uma referência a Gênesis 1, diz-se do cosmo abstra
ído que ele é a imagem de Deus e fala-se do homem primordial divino em 
termos semelhantes."8 Pode-se falar aqui de material terminologicamente 
comparável, o que, com respeito a essas especulações sobre a criação, não é 
particularmente surpreendente. É preciso também levar-se em consideração 
o fato de que palavras como “imagem”, “primogênito” e “princípio” eram 
de uso comum na literatura judaica.119 Assim, não há necessidade alguma 
de Paulo ser especificamente dependente da terminologia filônica ou her
mética. De fato, não é esse o caso uma vez que, materialmente falando, 
existe uma diferença fundamental entre as especulações de Filo sobre o 
Logos, etc., e da literatura hermética sobre o homem primordial e os pro



nunciamentos cristológicos de Colossenses 1.15ss. Em toda essa epístola, 
Paulo está falando da pessoa de Cristo em conformidade com o evangelho 
que foi dado à Igreja, e ele a admoesta a apegar-se a esse evangelho e não 
permitir ser levada a desviar-se por doutrinas estranhas, tradições dos ho
mens e rudimentos do mundo (cf. 2.6ss). Sua intenção é de mostrar esse 
Cristo em Colossenses 1.15ss não como uma idéia abstrata de Logos ou um 
anthropos mitológico. Pode-se supor, de qualquer modo, que ele incorpo
rou essas idéias em seu evangelho na forma de um hino e simplesmente 
identificou Cristo com especulações de caráter tão absolutamente não-cris- 
tão, como sugere Kásemann? E se não é possível considerar -  por esse 
motivo! -  que a epístola foi escrita por Paulo, pode-se esperar isso de um 
outro autor que escreveu essa epístola e que certamente deve ser visto como, 
no mínimo, um discípulo de Paulo? Além disso, se tal Vorlage gnóstica é 
considerada tão inaceitável para os versículos 18b-20, pois (a) não se pode 
falar de um Redentor gnóstico pré-cristão com evidências sólidas e (b) os 
versículos 18b-20 são, em seu conjunto, extremamente característicos da 
cristologia de Paulo120 -  pode-se considerar então, remotamente provável, 
que essa segunda estrofe cristã tenha sido simplesmente adicionada a uma 
primeira estrofe gnóstica não-cristã com o propósito teológico de demons
trar que o esse anthropos gnóstico é idêntico a Cristo?121 Se se trata aqui de 
uma questão não apenas de colocar em seqüência as somas mais heterogê
neas, mas também de apresentar uma explicação, até certo ponto mais com
pleta, do contexto dessa cristologia “cósmica”, não seria permitido exigir-se 
que essa idéia profunda e abrangente da relação de Cristo com toda a cria
ção, fosse, de alguma forma, colocada numa ligação orgânica com os temas 
centrais dos ensinamentos cristãos primitivos em geral e, especialmente, os 
de Paulo? Ainda mais, tendo em vista, como fica evidente nas passagens 
citadas acima, que as idéias elaboradas em Colossenses 1.15ss, também 
parecem estar presentes em essência em outras passagens das epístolas de 
Paulo, tanto emEfésios 1 como em 1 Coríntios 8.6.

Como já  foi mostrado ao examinar-se o significado do nome 
cristológico “Imagem de Deus”,122 sem dúvida, em Colossenses 1.15ss, 
estamos tratando de termos ligados à criação e, portanto, de um claro refle
xo de Gênesis 1. A questão crucial, no entanto, é se a ligação entre 
“cristologia” e “protologia” encontrada aqui é diferente da concepção paulina, 
conhecida de 1 Coríntios 15, de Cristo como segundo Adão; ou se está orga
nicamente relacionada a ela. No tocante à qualificação de Cristo, que apare
ce aqui mais uma vez, nas palavras “... é a imagem do Deus invisível”, já 
procuramos, na seção anterior, defender a existência de tal relação orgâni
ca. No que vem depois dessas palavras, o material conceituai ligado à cria
ção é ainda mais extenso. Num certo sentido, pode-se encontrar nisso a 
resposta para o problema da explicação dada anteriormente sobre a Imagem 
de Deus ser ou não correta.



O que segue o pronunciamento sobre a Imagem de Deus é imediata
mente de importância especial: “O primogênito de toda a criação” . E óbvio 
que essa designação em geral contém uma alusão a Adão. Até mesmo o fato 
de na literatura judaica (mesmo que não claramente) Adão ser chamado de 
primogênito, pode servir de argumento em favor dessa afirmação.123 Do 
mesmo modo, a associação entre primogênito e toda a criação aponta para 
essa direção. Não denota meramente uma ordem temporal, mas uma ordem 
hierárquica, posição de governo, na qual é fácil descobrir aquilo que faz 
lembrar a posição que Adão ocupava no meio de toda a criação, sendo isso 
em virtude da sua criação à imagem de Deus (Gn 1.28ss). No entanto, é 
mais importante o fato de que esse nome funciona dentro da concepção 
paulina de segundo Adão. Isso porque essa denominação se repete em 
Colossenses 1.18 quando Cristo é chamado de primogênito dos mortos, 
assim como é designado em Romanos 8.29 -  mais uma vez em relação à 
Imagem de Deus -  como o primogênito entre muitos irmãos. Certamente é 
essa função de primogênito e Imagem de Deus, em virtude de sua ressurrei
ção dos mortos, que leva Paulo, em 1 Coríntios 15.45, a colocar Cristo, 
mais uma vez, em contraste com Adão como o segundo homem contrastan
do com o primeiro. O que acontece em Colossenses 1.15, portanto, é que 
Paulo aplica os mesmos termos “adâmicos” (imagem, primogênito) com os 
quais ele descreve o significado de Cristo na “escatologia”, bem como seu 
lugar na “protologia”.

O que vêm depois de Colossenses 1.15 confirma essa declaração. Na 
seqüência, explica-se, ainda, mais a glória de Cristo como Imagem de Deus 
e primogênito de toda criação com as palavras profundas de que nele foram 
criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra... Tudo foi criado por meio 
dele e para ele, que ele é antes de todas as coisas e que todas as coisas têm 
sua existência juntamente nele. Aqui, mais uma vez, é fácil, até mesmo de 
modo geral, descobrir uma reminiscência do que é dito do primeiro Adão 
em Gênesis 1; a soma de tudo o que há “nos céus” e “sobre toda a terra” (Gn 
1,26ss), a criação de todas as coisas para o homem (por mais que o lugar 
ocupado por Cristo transcenda essa posição de domínio do primeiro ho
mem como Imagem de Deus). No entanto, trata-se aqui de um caso em que, 
mais uma vez, Paulo denota a relação de Cristo com toda a criação usando 
de conceitos com os quais, em outras passagens, ele expressa a relação de 
Cristo como segundo Adão com a Igreja.'24 Devem ser indicadas particular
mente as seguintes idéias “corporativas” que o apóstolo emprega aqui: a 
reunião de todas as coisas em Cristo e sua existência juntamente com ele, 
como Igreja, sendo ele o Cabeça. É nesse sentido que a declaração “nele 
foram criadas todas as coisas” (Cl 1.16) deve ser entendida. Foi dada toda 
uma série de explicações para o termo'25 “nele” que Jervell chama de “difí
cil de compreender” .126 A dificuldade encontra-se no fato de que, por um 
lado, é possível não pensar nesse “nele” num sentido instrumental, no qual 
o próprio Cristo poderia ser o Criador; e, por outro lado, é preciso guardar-



se de uma interpretação na qual Cristo, também seja objeto do ato criador 
de Deus. No entanto, o pronunciamento forma um paralelo exato com aqui
lo que, em outras passagens, é dito sobre a Igreja, a saber, que ela é feitura 
de Deus, criada em Cristo para as boas obras, etc. (Ef 2.10); o mesmo acon
tece em 1 Coríntios 1.30 onde Paulo declara que, também com relação à 
Igreja, ela é de Deus em Cristo Jesus. A partir da analogia da criação da 
Igreja em Cristo, podemos compreender mais claramente o significado de 
Colossenses 1.16a. Trata-se da criação onde se encontram todas as coisas, 
estando sob o domínio e à disposição de Cristo, assim como acontece com 
a Igreja, visando alcançar o objetivo apontado por Deus.127 Do mesmo modo, 
a criação de todas as coisas nos céus e na terra “por meio dele” e “para ele” 
encontra sua analogia no fato de que a Igreja existe por ele (cf. ICo 8.6) e 
que a Igreja, em sua existência como um todo, está voltada para ele (cf. Rm 
14.8; 2Co 5.15). Todas essas expressões falam mais do lugar central que 
Cristo ocupa e de seu significado abrangente, com relação a tudo o que há 
nos céus e na terra, do que da mediação de Cristo no evento da criação.128 O 
mesmo paralelo com Cristo como o segundo Adão também pode ser encon
trado nas palavras “antes de todas as coisas”, que não expressam simples
mente uma prioridade abstrata, mas um domínio absoluto de Cristo sobre 
toda a criação,129 inteiramente de acordo com sua qualificação como Princí
pio, o Inaugurador da nova criação, como fica evidente nas palavras do 
versículo 18b; para que em todas as coisas ele tenha primazia. Por fim, 
podemos ver sob esse prisma o pronunciamento que, se considerado isola
damente, é difícil de compreender -  que todas as coisas subsistem nele (ta 
panta em autõ synestêken\ v. 17b). Aqui, também, fica evidente a analogia 
com a existência da Igreja junto com Cristo (cf. R m l2 .5 ;c f. ICo 12.12; Ef
4.16). A partir disso, também é esclarecida a expressão impressionante e 
difícil em Efésios 1.10, onde é mencionado o plano redentor a fim de “fazer 
convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, 
tanto as do céu como as da terra” (anakephalaiõsasthai).

A palavra anakephalaiõsasthai deve ser derivada de kephalaion, su
mário, summa (não de kephalê, cabeça). Assim, não é expresso simples
mente que Cristo irá receber domínio sobre todas as coisas nos céus e na 
terra,130 mas, também, que tudo existe juntamente dentro dele como numa 
síntese, exatamente a mesma coisa, portanto, que synêsteken en autõ (Cl
1.17). A  anakephalaiõsasthai de Efésios 1.10, que é o objeto do plano re
dentor de Deus (eudokia) “na dispensação da plenitude dos tempos”, pode 
ser, assim considerada, o equivalente escatológico do synestêken  de 
Colossenses 1.17, que tem início na criação. Por esse motivo, certamente 
será necessário considerar o anam  e, conseqüentemente, entendê-lo como 
tendo uma nova existência nele. Esse aspecto de “novo” é expresso materi
almente em Colossenses 1.20, nas palavras de que Deus, por meio de Cris
to,.reconciliou, ou seja, pacificou todas as coisas consigo mesmo.



Essa relação análoga entre a Igreja e todas as coisas como tendo sido 
criadas e também existindo juntamente em Cristo, é corroborada, ainda mais, 
pelo fato de que Cristo é Cabeça tanto de sua Igreja como de todas as coisas. 
O fato de Cristo ser o cabeça da Igreja é enunciado repetidamente em Efésios 
e Colossenses (cf. Ef 4.15; 5.23; Cl 1.18; 2; 19). Em Efésios 1.22, entretan
to, ele também é chamado de Cabeça sobre todas as coisas (cf. Cl 2.10).132 
Essa descrição de Cristo como Cabeça não é simplesmente um título geral 
de majestade ou honra. Como já  vimos, encontra-se ligada de maneira mais 
próxima à qualificação de imagem de Deus e, assim, à posição do primeiro 
Adão. A diferença está no fato de que enquanto em Colossenses e Efésios a 
Igreja é repetidamente chamada de corpo de Cristo, o mesmo não é dito de 
“todas as coisas” . Tanto quanto podemos perceber, a relação Cabeça-corpo 
não se aplica a “todas as coisas” . Pelo menos não encontra expressão nos 
textos disponíveis. Contudo, isso não altera o fato de que há uma relação 
entre o caráter de Cristo como Cabeça sobre a Igreja e essa mesma posição 
sobre todas as coisas. Aqui, mais uma vez, estamos tratando de um termo da 
criação, visto que esse caráter de “cabeça” é usado por Paulo em outras 
passagens com referência ao homem (o marido) como Imagem de Deus 
(ICo 11.3, 7; Ef 5.23).

Em resumo, podemos dizer, portanto, que a posição original de auto
ridade de Cristo com respeito a “todas as coisas” em Colossenses 1.15 é 
descrita inteiramente de acordo com uma analogia do relacionamento de 
Cristo com a Igreja, como isso é expresso em outras passagens das epístolas 
de Paulo. Em outras palavras, é do significado de Cristo, como segundo 
Adão, que são derivados todos os termos que definem melhor seu significa
do de primogênito sobre toda a criação. Essa analogia, que pode ser discernida 
não apenas no paralelo das duas “estrofes” de Colossenses 1.15-20, mas no 
todo da pregação de Paulo sobre Cristo como o segundo Adão toma, de fato, 
improvável que em Colossenses 1.15 estejamos tratando de uma passagem 
que possa ser considerada de origem completamente diferente, ou de dois 
“esquemas cristológicos” que foram unidos aqui e que, em sua essência, não 
devem ficar juntos:133 (a) a representação paulina de Cristo como o último 
Adão escatológico e (b) a representação gnóstica de Cristo como o anthropos 
divino que antecede a todas as coisas. Supõe-se que a primeira esteja nos 
versículos 18bss e que esta última encontre-se nos versículos 15-18a.

Sem dúvida, aquilo que é dito em Colossenses 1.15ss sobre Cristo 
como imagem de Deus, Primogênito e assim por diante, não surge simples
mente da concepção de Paulo acerca de Cristo como o segundo Adão em 1 
Coríntios 15 e Romanos 5. Pode-se até dizer que existe uma diferença acen
tuada entre as passagens. Enquanto em 1 Coríntios 15 e Romanos 5 Cristo é 
o segundo ou último Adão, que vem depois do primeiro na ordem da histó
ria redentora, em Colossenses 1.15, como Primogênito, Imagem de Deus, 
etc., ele antecede ao primeiro e, nesse sentido, o primeiro Adão não pode 
ser considerado seu “tipo”, como é o caso em Romanos 5 e 1 Coríntios 15.



Mesmo que fosse possível, com base nisso, falar de uma representação du
pla de Cristo como Adão, por outro lado, o lugar de Cristo na primeira 
criação é descrito tão claramente em Colossenses 1.15, na analogia do sig
nificado de Cristo como segundo Adão na nova criação, que devem existir 
entre os dois ligações muito mais próximas e essenciais do que fica aparen
te à primeira vista. Uma reflexão mais cuidadosa mostra que existe na pre
gação de Paulo uma relação altamente orgânica e estrutural entre o lugar de 
Cristo no Endgsechichte e no Urgenschichte,134 Essa relação não é observa
da apenas no fato de que em Colossenses 1 Paulo descreve o significado 
cósmico “original” na analogia de seu significado como segundo Adão na 
nova criação, mas inversamente, que ele pode denotar a exaltação de Cristo 
como último Adão com as palavras do Salmo 8, palavras nas quais é expres
sa a posição de glória ocupada pelo primeiro homem (ICo 15.25; Ef 1.22). 
D eve-se notar aqui, portanto, uma concordância recíproca e uma 
interdependência mútua que toma impossível concluir que a cristologia de 
Colossenses 1.15-18a (e muito menos de 1.15-20) se constitui num tema 
deslocado, estranho, ou que foi acrescentado à concepção paulina de Cristo 
como o segundo Adão.

O que encontramos nesse “duplo” significado adâmico de Cristo 
(como o Primogênito de toda a criação e como o último Adão) não é uma 
junção de duas interpretações de Gênesis 1 -  3 que não se encaixam, mas 
sim, a visão de Paulo do significado abrangente da salvação que se manifes
tou em Cristo. A tendência, aqui, é pensar em círculos cada vez maiores ao 
redor de um centro e ponto de partida. Este último encontra-se na realidade 
soberana da morte e ressurreição de Cristo. É nela que a nova criação vem à 
luz, que Cristo aparece como o Primogênito dos mortos e o Inaugurador da 
nova humanidade. E por meio dela que o significado do advento e da obra 
de Cristo torna-se transparente, primeiro em sua existência humana antes e 
depois da ressurreição (carne e Espírito); depois, em sua preexistência como 
Filho de Deus enviado para essa missão de segundo homem e, finalmente, 
em seu significado como aquele que inclui em si toda a criação e História. 
O objetivo maior da obra redentora de Deus nos leva de volta ao Princí
pio.135 O que foi perdido no primeiro Adão é recuperado no segundo de 
forma muito mais gloriosa. Isso porque o segundo Adão é o Filho de Deus. 
E a glória que foi permitida a Adão possuir como Imagem de Deus e 
Primogênito de toda a criação, foi apenas um reflexo do ser de Cristo na 
forma de Deus. Assim, a exaltação de Cristo como o segundo Adão remete 
ao começo de todas as coisas, toma-o conhecido como aquele que, desde o 
princípio, num sentido muito mais glorioso do que o primeiro Adão, era a 
Imagem de Deus e o Primogênito de toda a criação. Assim, são expostas as 
estruturas fundamentais e as implicações da pregação teológica de Paulo 
sobre Cristo. A nova criação que irrompeu com a ressurreição de Cristo 
ocorre na primeira criação da qual Adão era o representante. No entanto, ela 
é muito mais gloriosa do que a primeira, uma vez que o segundo homem,



tanto em virtude de sua origem como de seu destino, era superior ao primei
ro. Na descrição dessa superioridade do segundo homem em termos que 
foram tirados do significado do primeiro homem, Paulo chega à explicação 
completa da salvação que se manifestou em Cristo. Nesse sentido, pode-se 
chamar Colossenses 1.15-20 de pedra fundamental da cristologia de Paulo; 
acrescentado claramente, porém, que não foi a especulação teológica, mas 
sim o cuidado pastoral e a rejeição daquilo que era alegado contra o signifi
cado abrangente da salvação que havia sido manifesta em Cristo, que leva
ram o apóstolo a essa confissão.

Aquilo que é enunciado em Colossenses 1.15ss é o mesmo que, no 
contexto da oração de Efésios 3.18, é chamado de “largura e o comprimen
to, a largura e a profundidade” e daquilo que em Colossenses 2.2, 3, de 
modo semelhante, no contexto de uma parênese bastante urgente, ele cha
ma de “toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreen
derem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento estão ocultos” .

14. Cristo, o Exaltado e o Kyrios Vindouro
Depois de tudo o que foi dito nas seções anteriores a respeito do caráter 
histórico-redentor da pregação de Paulo sobre Cristo, ainda resta uma faceta 
importante a ser considerada desse ponto de vista, a saber, aquilo que vem 
depois da ressurreição de Cristo: sua ascensão ao céu, o fato de ele ter-se 
assentado à destra de Deus e sua vinda futura.

Como ficou aparente para nós na Introdução,136 alguns pensaram -  
particularmente com base em seus pronunciamentos sobre Cristo como o 
Kyrios exaltado no céu -  ser capazes de determinar em Paulo uma transição 
da cristologia escatológica do Filho do Homem da Igreja primitiva para 
uma experiência mística ou cultual com Cristo voltada para a religiosidade 
helenista. Porquanto diz-se que o centro de gravidade da cristologia de Pau
lo não se encontra mais na expectativa da vinda do Filho do Homem ou 
Messias, mas na comunhão com o Kyrios pneumático.137

Sem dúvida, a exaltação de Cristo no céu e a comunhão mantida de 
lá, entre o Kyrios exaltado e sua Igreja por intermédio do Espírito Santo, 
ocupa um lugar muito importante na pregação de Paulo. Será preciso tratar 
desse assunto de maneira bem mais extensa adiante.138 Pode-se até dizer 
que as imensas riquezas da salvação, que já  foram reveladas em Cristo e 
que chegaram a uma certa conclusão por sua exaltação, parecem, por vezes, 
relegar seu caráter provisional ao segundo plano e colocar a apropriação 
dos dons de Cristo no centro. Além disso, é o Espírito Santo que vem, par
ticularmente, para o primeiro plano como aquele em cujos dons a Igreja 
recebe uma parte da glória de seu Senhor exaltado, como aquele que, de fato, 
representa a presença do próprio Cristo dentro da Igreja. Devem ser meneio-



nados aqui especialmente os pronunciamentos nos quais Cristo e o Espírito 
são colocados num certo relacionamento de identidade um com o outro:

Ora, o Senhor é o Espírito (2Co 3.17).

Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversi
dade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo (ICo 12.4, 5).

Há somente um corpo e um Espírito... um só Senhor, uma só fé... (Ef 4.4, 5).

Nessas passagens, que podem ser complementadas por outras,139 fica 
aparente, com clareza, o quanto o Espírito é aquele no qual o Cristo exalta
do mantém comunhão com a Igreja e que a Igreja compartilha exclusiva
mente por meio do Espírito os dons de seu Senhor (cf., por exemplo, ICo 
12.3; Rm 8.9; E f 3.16). Assim, não é de admirar que, justamente com refe
rência à dispensação que passou a ter efeito na ressurreição e ascensão de 
Cristo ao céu na qual a Igreja tem agora sua existência, o apóstolo aponte 
repetidamente para o Espírito como aquele no qual e da comunhão do qual 
a Igreja deve viver (G1 5.16, 25; Rm 8.4, 13ss).

No entanto, é uma concepção absolutamente incorreta supor que esse 
“pneumático” deva ser subtraído do caráter histórico-redentor e escatológico 
da pregação de Paulo e de que o significado característico de Cristo é o de 
Kyrios presente no culto.140 E necessário nos lembrarmos, aqui, do que já 
foi dito na Seção 11, que, para Paulo, assim como para a Igreja cristã primi
tiva como um todo, o Espírito Santo é preeminentemente o dom escatológico, 
a revelação do grande tempo de salvação, de acordo com a profecia do An
tigo Testamento. Para a Igreja no presente, sem dúvida, há nisso uma fonte 
inesgotável de poder e Paulo não deixa de mostrar repetidamente essa reali
dade para a Igreja. Contudo, ao mesmo tempo, ele enfatiza constantemente 
que essa dispensação do Espírito é a dispensação do ínterim. Pode-se até 
dizer que em Paulo, mais do que acontece em qualquer outra parte, a ênfase 
é colocada sobre esse caráter provisional. Por certo esse é o significado das 
expressões tão típicas do apóstolo: “primícias do Espírito” (Rm 8.23), “pe
nhor do Espírito” (2Co 1.22; 5.5), de fato, o Espírito é o “penhor da nossa 
herança” (Ef 1.14), mediante o qual os crentes são selados até a redenção 
final (2Co 1.22; Ef 1.13; 4.30) e, também, é aquele que desperta e mantém 
vivo dentro deles o anseio de quem crê e a vigia à espera da revelação plena 
dos filhos de Deus (Rm 8.16, 23, 26). Fica, portanto, fora de questão que 
sob a influência da igreja helenista os pronunciamentos de Paulo sobre o 
Senhor exaltado teriam deixado de ser apoiados pela consciência histórico- 
escatológica e que o pós histórico-redentor teria passado a ser um trans 
pneumático. Isso não apenas separaria em duas partes toda a estrutura da 
proclamação paulina da redenção, como também está em conflito com seus 
pronunciamentos sobre o próprio Espírito, mediante os quais fica evidente 
que sua pregação sobre o Espírito é governada pela expectativa de Cristo 
como o Senhor por vir.141



Também é a partir dessa direção que deve ser abordado o relaciona
mento próximo estabelecido por Paulo entre Cristo e o Espírito Santo. O 
Espírito pode ser identificado com Cristo de várias maneiras, pois é no ad
vento e na obra de Cristo que a obra do Espírito se manifesta como aquele 
que realiza e impulsiona rumo à consumação. Em mais de uma ocasião 
citamos a propósito disso o pronunciamento em 1 Coríntios 15.45, no qual 
Cristo, como Inaugurador da nova humanidade é chamado de Espírito 
vivificante. Essa relação aplica-se igualmente às palavras bastante conheci
das de 2 Coríntios 3.17: “o Senhor é o Espírito” . Não precisamos tratar aqui 
de uma definição do ser de Cristo como o Kyrios exaltado, como se a pes
soa de Cristo fosse inteiramente identificada com o Espírito ou talvez até 
mesmo completamente dissolvida nele.142 Antes, em 2 Coríntios 3.17, Pau
lo apresenta uma declaração que resume uma argumentação na qual predo
mina o contraste histórico-redentor.143 Contrastando com a ministração da 
morte e da carta da antiga aliança, ele coloca a carta de retidão e liberdade 
que foi dada pelo Espírito. Nessa linha de pensamento, podemos agora cha
mar o Senhor de Espírito, pois no Senhor é efetuada a obra vivificante e 
libertadora do Espírito, a Nova Aliança é cumprida e a nova criação aconte
ce. Seja qual for o mistério profundo que a relação entre Cristo e o Espírito 
coloque diante de nós quando procuramos expressar essa realidade em ter
mos ontológicos, sem dúvida alguma, os significados de Cristo e o do Espí
rito na pregação de Paulo definem-se mutuamente ainda mais num sentido 
histórico-redentor.144 Uma vez que Cristo, no poder presente e futuro de sua 
obra redentora, só pode ser conhecido a partir da renovação e consumação 
abrangente do Espírito de Deus, assim também, por outro lado, a promessa 
do. Espírito e de seu poder vivificante encontra seu cumprimento, forma e 
perspectiva na pessoa de Cristo como o Senhor exaltado e que há de vir. É 
somente nesse sentido -  ou seja, dentro da estrutura histórico-redentora básica 
do evangelho de Paulo -  que pode ser compreendido o significado dessa 
ligação próxima entre Cristo e o Espírito.

Quanto ao resto, o significado da exaltação de Cristo não é descrito 
apenas em termos pneumáticos e nem é considerado somente do ponto de 
vista de sua relação com a Igreja. Juntamente com isso, a posição central de 
Cristo com respeito a toda a criação continua em primeiro plano. Para isso, 
Paulo lança mão de um arsenal de idéias e conceitos que também encontra
mos em outras partes do Novo Testamento. É o caso até mesmo do termo 
“exaltar” (Fp 2.9), que em outras passagens é usado com relação ao Filho 
do Homem (Jo 3.14; 8.28; 12.34; cf. v. 32) e ainda de “assentado à direita de 
Deus” (Rm 3.34; Ef 1.20; Cl 3.1; cf. At 2.33; 5.31; 7.55ss; Hb 1.3; 8.1; 
12.2; 10.2; IPe3.22). Essa expressão, tirada do Salmo 110.1 tipifica o Kyrios 
exaltado como Rei messiânico. Também encontramos a exaltação de Cristo 
expressada em Paulo com as palavras do Salmo 8.6 (1 Co 15.27; Ef 1.22; cf. 
Hb 2.6-8). Aqui, portanto, Cristo é o Homem,145 ao qual Deus subordinou 
todas as coisas (cf. Fp 3.21).



Toda essa posição de autoridade na proclamação de Paulo da salva
ção tem referência particular aos poderes cósmicos espirituais (ICo 15.24; 
Rm 8.38ss; cf. v. 34; Ef 1.21ss; Fp 2.9; Cl 1.20; 2.10, 15; cf. também Ef 
4.8ss); essa posição é descrita uma vez em sua conclusão, na vinda de Cris
to (ICo 15.25ss) e novamente como já tendo se iniciado com a exaltação de 
Cristo à direita de Deus (Ef 1.21 ss; Fp 2.9; Cl 1.20; 2.10, 15; cf. também 
Rm 8.39). Com isso, particularmente em Colossenses, a analogia com a 
glória original de Cristo tem uma função (cf. também Ef 1.10),146 assim 
como em outras passagens o significado de Cristo como segundo Adão é 
determinante para a formação da expectativa de Paulo em relação ao futuro 
(ICo 15.27ss; cf. v. 22; Ef 1.22 -  onde, além da expressão derivada do 
Salmo 8, também aparece o nome Cabeça sobre todas as coisas). Aqui, as 
idéias são provenientes de várias origens, são usadas de maneira indistinta e 
não há sinal de uma terminologia sistemática. No entanto, tudo indica (par
ticularmente, com certeza em Efésios e Colossenses, mas também, por exem
plo no conhecido “hino” cristológico de lTm  3.16) o lugar de importância 
ocupado pelo significado cósmico da exaltação de Cristo no todo da linha 
de pensamento de Paulo que, no conjunto, encontra-se de acordo com a 
estrutura escatológica fundamental de sua pregação.

Em sua obra History and Eschatology, Bultmann afirmou que o re
trato oferecido por Paulo da História e da escatologia é interpretado total
mente com base em sua antropologia. Diz-se que o resultado é que a História 
e a consumação do mundo se perdem de vista e seu lugar é tomado pela 
“historicidade do homem”, mesmo que o apóstolo retenha, junto com ela, 
as representações tradicionais.147 E nossa convicção que existe aqui uma 
inversão das estruturas reais e mais profundas da pregação de Paulo. Inde
pendentemente de quanta atenção o apóstolo dedica em sua pregação ao 
significado que a atividade divina em Cristo tem para a existência humana 
(como aparecerá mais adiante), ainda assim, o ponto de vista decisivo, mes
mo de sua expectativa para o futuro é outro, a saber, o significado teocêntrico 
da obra divina redentora manifestada e que virá a ser consumada em Cris
to.148 Toda a exaltação de Cristo no presente e no futuro é dirigida para isto: 
que Deus será tudo em todos (ICo 15.28) e que diante do nome de Jesus 
todo joelho se dobrará, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da 
terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de 
Deus o Pai (Fp 2.10; cf. Rm 14.11).

Esse ponto de vista teocêntrico também é inerente ao significado 
abrangente de Cristo para o futuro da criação e da humanidade. Nele, o 
Princípio, o Primogênito dos mortos, aprouve a Deus habitar a fim de, por 
meio dele, reconciliar todas as coisas consigo mesmo (Cl 1.19, 20). Tam
bém nele, como segundo Adão, a nova humanidade surgirá, será justificada 
e manifesta (ICo 15.22; Rm 5.19, 21; Cl 3.4). Teremos de nos aprofundar 
nas várias facetas das expectativas de Paulo para o futuro, particularmente 
quando estas aparecem claramente em 1 Tessalonicenses 4.13-18; 2



Tessalonicenses 2.1-12. e 1 Coríntios 15.149 Contudo, essa expectativa futu
ra em si, na qual Cristo é o ponto central, é o término indispensável de sua 
pregação como um todo; nessa posição, funciona não como um acréscimo 
tradicional a uma cristologia espiritualista ou existencialista, mas encontra- 
se em relação extremamente próxima com o centro de sua proclamação da 
salvação. A revelação do mistério, o resumo e o padrão fundamental de toda 
a proclamação de Paulo sobre Cristo, não serão completados antes que Cristo 
seja manifesto em glória com todos os que são seus (Cl 3.4), o último mistério 
tenha sido revelado (ICo 15.51; Rm 11.25) e a criação que agora geme e 
suporta angústia seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus. E pela revelação daquele grande dia que o próprio 
Espírito pede com gemidos e socorre a Igreja em sua fraqueza (Rm 8.21 ss).
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53. Cf. o importante ensaio de F. Neugebauer, “Das Paulinische ‘In Christo’”, NTS, 

1958, pp. 124-138.
54. Assim Schweitzer, por exemplo, indicou a idéia que também ocorre nos escritos 

judaicos da unidade do Messias com sua congregação predestinada dos santos, 
chamando isso de célula germinativa do “Cristomisticismo” de Paulo. Materi
almente, essa exegese remete de volta à antiga interpretação da Reforma. As
sim, por exemplo, Zanchius escreve em seu comentário sobre Efésios 2.5: “Deus 
nos tornou vivos na pessoa de Cristo, uma vez que por meio da morte de Cristo, 
tendo o pecado sido expiado, ele libertou todos os eleitos, todos aqueles que o



eram desde a fundação da terra e o seriam até o fim da mesma, todos aqueles 
que ele considerava membros de Cristo sob o mesmo como cabeça” (Hieron, 
Zanchii Comment, in epistolam sancti Pauli ad Ephesios, I, org. por A. H. de 
Hartogh, 1888, p. 160).

55. Como uma variação do futuro em 1 Corintios 15.22, o aoristo pode ser encon
trado em outras partes: “vos deu vida juntamente com ele [Cristo]” (Cl 2.13; cf. 
Ef 2.5). Não há base para afirmar-se que fica evidente a partir desses aoristos 
que esses pronunciamentos em Efésios e Colossenses foram escritos por outra 
pessoa, como supõe C. Massin (1’Epitre de Saint Paul aux Colossiens, pp. 126, 
127). Trata-se também em 1 Coríntios 15.22, de uma decisão realizada; cf. tam
bém E. Percy, Die Probleme der Kolosser-  undEpheser-Briefe, 1946, pp. 1 lOss.

56. Karl Barth entra em conflito com essa concepção ao dizer que “é Cristo que 
garante a autenticidade de Adão e não Adão... a de Cristo” (Christ and Adam, 
traduzido para o inglês em 1956, pp. 8ss). Ainda menos aceitável é a conclusão 
que Barth apresenta junto com a mesma, de que em,Romanos 5 Adão só parece 
ser como Cristo, um Primeiro, o Cabeça da humanidade, que, na verdade, ele é 
um “entre muitos irmãos” e, assim, representa a humanidade (ibid., pp. 9, 24, 
44). Como foi claramente demonstrado por Bultmann, “Adam and Christ in 
Romans 5”, The Old and New Man in the Letters o f Paul, traduzido para o 
inglês em 1967, pp. 49ss, não se faz justiça de forma alguma à importância que 
Paulo atribui aqui a Adão. A relação entre Adão e seus descendentes não é de 
“um entre todos”, mas de “todos em um”.

57. Ver em detalhe G. C. Berkouwer, Sin, traduzido para o inglês em 1971, pp. 436
465. Sobre Romanos 5.12, ver mais adiante, Seção 16.

58. De acordo com Oepke, TDNT, II, pp. 541-542. Ele explica essa afirmação da 
seguinte maneira: “O primeiro e o segundo Adão são progenitores que inicia
ram duas raças de homens. Cada um tem implícito em si todo um mundo, uma 
ordem de vida e morte. Cada um inclui seus seguidores em si e sob si.

59. Para esse termo e sua aplicabilidade, ver acima, p. 35. Para mais sobre o assun
to, ver por exemplo, C. H. Dodd, The Epistle o f Paul to the Romans, 1947, p.
80, cf. p. 86; S. Hanson, The Unity o f the Church in the N.T., 1946, pp. 68ss., 
84ss. O termo foi aparentemente introduzido nos estudos de H. Wheeler Robinson 
sobre o Novo Testamento. Ver, também, J. de Fraine, Adam and the Family o f 
Man\ Berkouwer, Sin, pp. 512ss.

60. Sobre o funcionamento dessa unidade corporativa entre Cristo e os crentes, ver 
adiante, Seção 37. Tendo essa questão em mente, Oepke escreve corretamente: 
“Por outro lado, deve-se encontrar um lugar para a plenitude das relações 
interpneumáticas que são sentidas aqui por Paulo e que podem até mesmo ser 
compreendidas psicológica e empiricamente” (TDNT, I, 542, s.v. bapto).

61. Para a rejeição da interpretação “mítica”, ver também a exposição clara de 
Nygren, Commentary on Romans, pp. 236ss.

62. Cp. abaixo, Capítulo IX.
63. Deve-se observar o masculino heis e não hen. S. Hanson, The Unity o f the 

Church in the N.T., pp. 81 ss, escreve: “Essa expressão tem, por assim dizer, um



caráter pessoal; ela significa: ‘Vós sois todos um homem em Cristo Jesus’, no 
Novo Mundo, todos são um homem”. Depois de heis devemos acrescentar 
anthropos ou uma palavra semelhante. ‘Em Cristo Jesus’ no Novo Eon, todos 
são um homem’. Com relação a isso, ver também as idéias interessantes do 
“pensamento bíblico de raízes” de H. Hofer, Die Rechtfertingungsverkündigung 
des Paulus nach neuerer Forschung, 1940, pp. 26ss. Ele escreve: “Não é o 
indivíduo que é o fundamental, o primeiro, o original, a condição primária, mas 
também não é a sociedade; na verdade, trata-se do pai ancestral, como tipo e 
mediador de vida, como aquele que inclui em si todos os seus seguidores e 
discípulos... Esse é o caso com respeito à Igreja que não deve ser interpretada 
primeiramente como comunidade, mas em suas raízes, como a encarnação e 
desdobramento de Cristo, seu progenitor. Não é, antes de tudo, congregação, 
comunidade de crentes, mas sim, como diz 1 Coríntios 12.12, ‘Cristo’ {ho 
Christos), ou como Paulo, ao explicar em outro trecho diz, ‘o corpo de Cristo’” . 
Ver mais abaixo, Capítulo IX.

64. Cf., por exemplo, Greijdanus {Rom.,l, p. 299) sobre Romanos 6.6: o apósto
lo quer dizer que o velho homem, a corrupção pecaminosa dentro do crente, 
também foi atingida pela maldição divina e passou pela morte”, isto é, “em sua 
ligação ou união com Cristo”; cf. também sua exegese de apethanomen (v. 2): 
“falando daquilo que ocorreu ao ter sido unido e ter se tornado um crente em 
Cristo” (p. 293).

65. Cf. N. A. Dahl, “Christ, Creation and the Church”, The Background o f  the 
New Testament and Its Escathology, 1956, p. 436: “De maneira semelhante, 
‘o novo homem’ não é simplesmente o indivíduo convertido, mas uma entida
de escatológica, pessoal, corporativa e pneumática, quase idêntica ao próprio 
Cristo...”

66. Ver abaixo, capítulo VI, Seção 37.
67. Para mais, ver abaixo, Capítulo XI, pp. 435ss.
68. Para mais sobre isso e sobre toda a questão do conhecimento de Paulo do Jesus 

“histórico” ver, de minha autoria, Paul and Jesus, pp. 50ss, e a literatura aí 
citada.

69. Ver acima, pp. 49ss.
70. A expressão incomum “Espírito de santidade” (pneuma hagiosynes), deve ser 

considerada simplesmente um equivalente que se baseia no uso no Antigo Tes
tamento, do termo “Espírito Santo”; cf. Procksch, TDNT, I, pp. 114, 115.

71. Para essa exegese ver também abaixo, p. 120, n. 57.
72. Cf., por exemplo, Capítulo VI, Seção 38.
73. Cf. Capítulo 1, Seções 2, 3, 4.
74. Cf., por exemplo, Baumgärtel, TDNT, VI, pp. 365ss; também Ingo Hermann, 

Kyrios und Pneuma, Studien zur Christologie der paulinischen Hauptbriefe, 
1961, pp. 126ss.

75. Cf. Sjöberg, IDNT, VI, pp. 383ss.
76. Hermann, Kyrios und Pneuma, p. 144; cf. também N. Q. Hamilton, The Holy 

Spirity and Eschatology in Paul, pp. 17ss.



77. Cf. G. Delling: “Para Paulo, a declaração da encarnação inclui preexistência” ; 
“Zum neueren Paulusverständnis”, Novum Testamentum, 1960, p. 102.

78. Cf. G. Sevenster, De Chrsitologie van ghet Nieuwen Testament, 1946, pp. 144ss; F. 
Prat, The Theology o f Saint Paul, II, traduzido para o inglês em 1964, pp. 132ss.

79. Cf. também Bultmann, Theology, p. 129; para uma discussão mais detalhada 
sobre essas passagens ver, de minha autoria, Paul and Jesus, pp. 72, 73 e a 
literatura nela citada; Cullmann, Christology, pp. 312ss.

80. Christology, 293.
81. Quanto a isso, em resposta à crítica apresentada contra ele, Cullmann negou que 

vê o caráter funcional da Filiação como excluindo o ontológico (Scottish Journal 
o f Theology, 1962, pp. 36ss); cf. também sua formulação às pp. 306ss de sua 
obra Christology. Sobre essa discussão (com teólogos católicos romanos), ver 
também G. C. Berkouwer, The Return o f Christ, pp. 427-428.

82. Para sua concepção, Cullmann lança mão especificamente de 1 Coríntios 15.28 
que ele chama de “chave para toda a cristologia do Novo Testamento” (ibid., p. 
293). Em outra passagem ele diz que, aqui, “somos levados até à beira de uma 
absorção escatológica completa do Filho no Pai” (ibid., p. 248, cf. p.268; ver 
também abaixo, pp. 615ss).

83. Para essa interpretação de 2 Coríntios 4.4, além dos comentários, ver a explica
ção extensa de J. Jervell, Imago Dei, Gen. 1.26f. im Spätjudentum, in der Gnosis 
und in den paulinischen Briefen, 1960, 173ss, 214ss.

84. K at’ eikona Theou or en eikoni Theou (Septuaginta).
85. De acordo, por exemplo, com Kittel in TDNT, II, 396, s.v. eikon, seguindo 

Schiatter. Na literatura mais recente coloca-se uma ênfase cada vez maior sobre 
essa ligação; ver, por exemplo, o título da obra de Jervell citado acima; tam
bém, N. A. Dahl, “Christ, Creation and Church”, The Background o fthe  New 
Testament and Its Escathology, pp. 434ss.

86. Por exemplo, F. W. Eltester, Eikon im Neuen Testament, 1958, p. 148. Ele é da 
opinião que se deve explicar eikon em 2 Coríntios 4.4 a partir da idéia de Sophia 
no judaísmo posterior e, em Colossenses 1.15, de uma combinação deste último 
com a idéia de Urmensch na gnosis (ibid., pp. 133ss, 140, 149). É possível, 
então que, mais tarde, esse anthropos gnóstico que já  levava o nome eikon Theou, 
tenha sido relacionado com Gênesis 1.27. No entanto, em 2 Coríntios 4.4 e 
Colossenses 1.15, diz-se que ainda não é esse o caso.

87. Jervell, Imago Dei, pp. 174ss.
88. Ibid., pp. 200ss.
89. De acordo com Jervell, ibid., pp. 217s, 219.
90. Ibid., p. 209.
91. A. Schiatter, Die Theologie des Neuen Testaments, 2. Die Lehre der Apostel, 

1910, p. 299.
92. Dessa qualificação absoluta do homem como “imagem de Deus”, pode também 

parecer como Jervell, tão injustificadamente, considera-se capaz de distinguir entre 
Cristo como eikõn o homem como kat’ eikona criado (Imago Dei, p. 217; ver acima).

93. Jervell também reconhece isso (Imago Dei, p. 258).



94. Cf. Von Rad, TDNT, II, p. 391.
95. Em todo caso, não se pode eliminar desses pronunciamentos o elemento da 

preexistência. Em Colossenses 1.15, em nossa opinião, isso é indiscutível, como 
fica aparente pelo contexto como um todo. Em 2 Coríntios 4.4, Grosheide pre
fere entender a expressão Imagem de Deus apenas no modo de existência de 
Cristo depois de sua encarnação. Berkouwer, Man: The Imagem ofG od, tradu
zido para o inglês em 1962, p. 107s, escreve -  em minha opinião corretamente
-  que Pauto chama Cristo de Imagem de Deus num contexto que vai além do 
dilema (preexistência ou encarnação). Contudo, ainda assim, isso significa que 
em 2Coríntios 4.4, também, não se pode eliminar o significado da preexistência 
da Imagem de Deus. Ver mais abaixo com relação a Filipenses 2.6ss.

96. Ver também meu artigo “Nieuwere beschouwingen over Phil. 2.6-11 ”, Eeuwfeest- 
AlmanakF. Q. /., 1963, pp. 133ss.

97. Cf., por exemplo, a discussão detalhada e convincente de S. Greijdanus, De 
briefvan den apostle Paulus aan de gemeente te Philippi, 1972, p. 188.

98. Ver, por exemplo, Behm, TDNT, IV, p. 752.
99. Cf. F. Loofs, “ Das altkirchliche Zeugnis gegen die herrschende Auffassung der 

Kenosisstelle (Phil. 2,5-11)”, Theol. Stud. undKritiken, 1927-28, pp. 28ss; cita
do em Jervell, Imago Dei, p. 204.

100. Cf. J. Héring, Le Royaume de Dieu et sa Venue, 1937, pp. 162ss; e juntamente 
com ele, Cullmann, Christology, p. 176. Ver também M. Black, “The Pauline 
Doctrine of the Second Adam”, The Scottish Journal o f Theology, 1954, pp. 
170ss; E. Kãsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, I, pp. 65ss; 
Eltester, Eikon im Neuen Testament, 10; R. P. Martin, An Early Christian 
Confession, 1960, pp.l7ss; Jervell, Imago Dei, pp. 240ss.

101. Assim, é dito em 2 Coríntios 3.18 que seremos transformados (metamorphou- 
metha) segundo a mesma imagem (eikon), a saber, de Cristo. Semelhantemente, 
é dito em Romanos 8.29, mais uma vez aplicando-se obviamente ao significa
do “adâmico” de Cristo, que Deus nos destinou a sermos conformes (sym- 
morphous) à imagem (eikõn) de seu Filho; cf. também Filipenses 3.21; Gálatas 
4.19, pronunciamentos que contém a mesma idéia que 1 Coríntios 15.49, onde 
é dito explicitamente que devemos trazer a imagem (ten eikona) do Celestial, 
a saber, do último Adão (v. 45).

102. Na discussão bastante conhecida sobre o termo harpagmos ser considerado 
como res rapieda ou res rapta, optamos aqui, portanto, pela segunda opção. 
Outros, que escolhem a primeira, fazem-no a partir da idéia de que Cristo 
ainda não havia adquirido o “ser igual a Deus” e apresentam a exegese de que 
ele, ao contrário de Adão, não lutou para ser igual a Deus numa posição de 
glória a ser tomada para si (por meio de “usurpação”); ver por exemplo, 
Cullmann, Christology, p. 180; cf. ainda W. Michaelis, Der Briefdes Paulus 
an die Philipper, 1935, p. 36. No entanto, sem dúvida devemos partir do fato 
de que Cristo já  possui uma condição de igualdade com Deus em sua 
preexistência; de que, porém, ele não a considerava harpagmos, no sentido de 
algo que havia recaído sobre ele com o que poderia ter repousado res rapta.



Para essa explicação, ver Martin, An Lutly Christian Confession, pp. 21ss, 
50ss, e a literatura por ele citada; ver também E. Kãsemann, Exegetische 
Versuche und Besinnungen, I, pp. 69ss. A base para encontrar em einais is 
Theo uma alusão a Gênesis 3.5 (Kãsemann) mantém-se firme. Contudo fica 
claro que não se pode estender demais o paralelo (tentação de Adão -  tentação 
do Cristo preexistente). A alusão não vai além de que, com respeito a ser igual 
a Deus, Cristo agiu de maneira diferente de Adão. Trata-se, de fato, de uma 
questão de descrição de uma “atitude” e não de uma “decisão” dentro de uma 
situação de tentação (assim, Kásermann, ibid., p. 70, está correto).

103. Para essa explicação ver, entre outros, os escritos citados acima (n. 100) de 
Héring, Cullmann, Martin. Jervell, Imago Dei, 227 diz que é “bem possível” , 
mas ainda assim, não aceita nem aqui e nem em 2 Coríntios 4.4 uma ligação 
com o pensamento paulino de Cristo como segundo Adão (cf. p. 215). Ele 
pergunta como, então, deve ser explicado o contraste entre Deus e homem em 
Filipenses 2.6 e 7 e aponta para o fato de que, enquanto em Romanos 5 .12ss e
1 Coríntios 15.20ss, Cristo é o homem do fim dos tempos, a preocupação em 
Filipenses é com sua preexistência (p. 228). No entanto, ninguém nega essas 
diferenças entre Filipenses 2 (2Co 4; Cl 1) de um lado e Romanos 5 e 1 Coríntios 
15 do outro. A questão, entretanto, é se a idéia de segundo Adão em Romanos
5 e 1 Coríntios 1 recebe ou não maior aplicação e extensão. O conceito do 
próprio Jervell é de que aqui, mais uma vez, tratamos de um Vorlage gnóstico 
que foi alterado apenas a ponto do pronunciamento passar a envolver a Cristo 
e não um Urmensch (p. 229). Conseqüentemente, somos levados a aceitar a 
interpretação gnóstica de Gênesis 1.27 de um homem primordial que não foi 
aplicada pelo próprio Paulo, mas com o hino de Filipenses 2, foi tirada, impli
citamente da Igreja cristã (cf. pp. 204ss). Não é explicado como é possível 
reconciliar essa afirmação com a idéia paulina de Cristo como segundo Adão 
em Romanos 5 e 1 Coríntios 15. No que se refere a Paulo, diz-se que diversas 
idéias de eikon encontram-se entrecortadas (p. 209).

104. Christology, p. 177.
105. Ibid., p. 177; ver pp. 166ss.
106. Ver, por exemplo, Kãsemann, que se julga capaz de mostrar no “hino” de 

Filipenses 2, o chamado “mito helenista do Urmensch-redentor” para o qual 
lança mão particularmente de declarações da literatura hermética (Exegetische 
Versuche und Besinnungen, pp. 69ss).

107. Ver acima, pp. 34ss.
108. Christology, pp. 177ss.
109. A expressão En homoiõmati anthrõpõn genomenos fala, sem dúvida, de 

encarnação, contrastando com en morphê Theous hyparchõn. A construção 
com homoiõma não limita de forma alguma a encarnação, mas encontra sua 
explicação no fato de que Cristo distinguiu-se de todos os outros homens, pois 
permaneceu obediente (cf., por exemplo, Schneider, TDNT, V, p. 197). Akenosis 
(.heuaton ekenõsen; v. 7), assim, não significa apenas que de homem divino 
passou a ser homem-servo (morphê doulou, v. 7). A transição é do divino para



o humano. Quanto ao resto, a expressão heuaton ekenõsen não diz nada além 
de que Cristo colocou de lado sua glória divina, descrita nas palavras anterio
res (cf. 2Co 8.9). Com isso, fica pressuposto tanto que ele não deixou de ser o 
que era em sua preexistência como que teve início, concomitantemente, o modo 
de existência humano e não que simplesmente continuou de uma outra manei
ra; ver também Oepke, TDNT, III, p. 661, s.v. kenoõ e, de minha autoria, Paul 
and Jesus, pp. 75ss e a literatura aí citada.

110. Quando em 1 Coríntios 15.47 Cristo é chamado de ho deuteros anthrõpos ex 
ouranou, a intenção é que as palavras ex ouranou tenham um sentido predicativo 
e não de atributo de anthropõs. Elas não falam da origem celestial de sua hu
manidade em virtude de sua preexistência, mas da natureza espiritual, celestial 
de sua humanidade em virtude de sua ressurreição (cf. v. 45). Assim, os que 
lhe pertencem podem ser chamados de hoi epouranioi (v. 48), o que, obvia
mente, é uma alusão não aos seus descendentes, mas à sua nova humanidade 
em Cristo; ver mais abaixo, p. 600.

111. Contra a concepção como um todo, como se no paralelo de Paulo entre o 
primeiro e segundo homem a idéia de Filho do Homem também tivesse uma 
participação, verG. Delling, Zum neueren Paulusverständnis, pp. 104ss. Isso 
não é, entretanto, uma afirmação de que essa qualificação de Cristo era desco
nhecida por Paulo, nem que as idéias às quais ela se refere possivelmente não 
tiveram nenhuma influência na sua descrição da exaltação e volta de Cristo 
(cf., por exemplo, lTs 4.17). Contudo, por certo, isso não é claramente 
demonstrável e, quando contrastado com Adão, Cristo não é descrito com as 
características do Filho do Homem de Daniel 7.

112. Essa explicação é defendida particularmente por H. Windisch, “Die göttliche 
Weisheit der Juden und die paulinische Christologie”, Neutest. Studien fü r  
Heinrici, 1914, pp. 220-234, sendo que ele foi seguido por muitos. Para mate
riais sobre isso ver, de minha autoria, CoL, p. 134.

113. Cf., por exemplo, Eitester, Eikon, p. 140; também, Dibelius, CoL, p. 16.
114. Käsemann, Essays on New Testament Themes, 1964, pp. 149ss; cf. também 

Bultmann, Theology, I, p. 176.
115. Jervell, Imago Dei, p. 211. Diferente de Käsemann, et al., Jervell acredita que 

a gnosis pré-cristã tinha conhecimento de um Urmensch divino, mas não de 
um Urmensch redentor. Na sua opinião, portanto, é na combinação de 
Colossenses 1.15-20 (de homem primitivo e redentor) que se encontra o ponto 
de contato com o mito gnóstico (pós-cristão) do Urmensch redentor (loc. cit.).

116. Ver Michaelis, TDNT, VI, p. 879, j.v. prõtokos; ver também H. J. Schoeps, Paul, 
The Theology oftheApostle in the Light ofJewish Religious History, p. 156.

117. Ver, por exemplo, Dibelius-Greeven, Ehester, Jervell.
118. Ver o estudo em forma de tabela mostrando os materiais comparáveis in Eltester, 

Eikon, 142/43.
119. Ver estudos relevantes in Kittel, TDNT.
120. De acordo com Jervell, Imago Dei, p. 211.
121. Jervell, loc. cit.



122. Ver acima, pp. 70ss.
123. Cf., por exemplo, Strack-Billerbeck, Kommentar sum Neuen Testament, III, 

pp. 256ss, 626 e Michaelis, TDNT, VI, p. 875. Michaelis, de fato, é da opinião 
(p. 878, n.46) que a designação de Adão na literatura judaica como “primogênito 
do mundo” não é “um equivalente aproximado”, pois diferente de Adão, Cris
to não pode ser chamado de “primeira criatura” . Contudo, a expressão 
prõtotokos, mesmo quando é usada para Adão, não indica o modo de origem -  
uma vez que Adão também não nasceu -  mas a posição de autoridade; ver 
também o próprio Michaelis, p. 875, n.30. O genitivo tês ktiseõs não é um 
genitivo partitivo, mas sim, um genitivo relativo ou comparativo.

124. Ver também N. A. Dahl, “Christ, Creation and the Church”, The Background 
ofthe  New Testament, pp. 432ss.

125. Ver, de minha autoria, CoL, pp. 139ss.
126. Jervell, Imcigo Dei, p. 226.
127. Cf. Efésios 2.10: ktisthentes en Christõ... epi ergois ... hois proêtoimasen ho 

Theou ... Para esse uso de en ver mais em minha obra CoL, p. 140.
128 .D i’ autou ektistai no versículo 16b, uma distinção perfeita de ektisthêno versículo 

16a, também se refere ao resultado.
129. Cf., exemplo, B. Reicke, TDNT, VI, p. 687, s.v. pro.
130. Uma tradução da Sociedade Bíblica Holandesa traz “fazer convergir sob uma 

cabeça” e, assim, combina kephalê e kephalaion\ cf. Schlier, TDNT, III, p. 682. 
Materialmente, isso é certamente correto (cf. Ef 1.22; além disso, ver o texto), 
apesar de, a meu ver, não é certo que anakephalaiõsasthai tenha essa conotação.

131. A tradução da Sociedade Bíblica Holandesa (e a RSV) omite essa parte.
132. De acordo com Kãsemann e outros, o acréscimo de tes ekklesias em Colossenses

I.18 não é original e, assim, a expressão de que Cristo é o Cabeça do corpo, 
teria um significado “cósmico”. No entanto, isso é conseqüência de todo o 
ponto de vista de Kãsemann sobre Colossenses 1.15 (ver acima, pp. 76ss) e 
não fica evidente por si só. Isso porque em nenhuma outra passagem, o todo é 
chamado de corpo de Cristo em contraste com a Igreja.

133. Ver Jervell, Imago Dei, p. 224. Jeremias aponta para duas representações dife
rentes de Adão em Filo: (a) o homem ideal (o Logos) criado à imagem de Deus 
que, diz-se, foi criado primeiro (Gn 1.27) e que, também, pode ser chamado de 
homem celestial; (b) o homem terreno criado do pó (Gn 2.7). No que se refere 
a Paulo, ele coloca a questão da seguinte maneira: “De modo semelhante [a 
Filo], Paulo encontra em Cristo a imagem divina (Cl 1.15; cf. Gn 1.27), en
quanto, como Filo, aplica 2.7 à criação de Adão. Ele também concorda com 
Filo quanto à primazia do homem celestial (Cl 1.15: prõtotokos pasês ktiseõs)". 
Diz-se, no entanto, que Paulo distingue-se de Filo pelo fato de que atribui 
ainda ao homem celestial primogênito um papel escatológico e chama-o, em 
contraste com o Adão terreno (Gn 2.7), de escathos Adam {TDNT, I, p .143). O 
que também diferencia Paulo de Filo, porém, é que além de aplicar o nome 
Imagem de Deus a Cristo como prõtotokos, ele o aplica ao primeiro Adão (ICo
II.7). Com isso, rompe-se o princípio de um esquema de acordo com Filo.
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A  V ida  em P e c a d o

A. O Pecado como um Modo de Existência

15. O Mundo, a Era e o Cosmos Presentes
O desdobramento da doutrina paulina exige, antes de tudo, uma percepção 
mais profunda da maneira pela qual o mundo e o homem caíram em pecado 
e carecem da redenção revelada em Cristo. Uma análise mais extensa de
monstra que aqui, mais uma vez, a estrutura fundamental da pregação de 
Paulo é de importância decisiva e que, portanto, ao abordar-se a doutrina de 
Paulo sobre o pecado, não devemos nos orientar primeiramente pelo ponto de 
vista individual e pessoal, mas sim, pela visão histórico-redentora e coletiva.

Uma indicação óbvia desse fato é dada logo de início pela maneira 
como Paulo fala repetidamente de forma resumida sobre o contexto de vida 
antes e fora de Cristo e do modo de existência humana dentro desse contex
to de vida. Isso se aplica particularmente à idéia de mundo (cosmo) ou “este 
mundo” bem como à “esta era [presente]”, que em essência corresponde a 
ele. As duas idéias desempenham um papel importante no pensamento his- 
tórico-redentor de Paulo assim como ambas -  cosmo num sentido mais es
pacial e era num sentido mais temporal -  constituem a descrição da totalidade 
da vida sem redenção dominada pelo pecado e fora de Cristo. Esse é o caso, 
por exemplo, quando é dito em Gálatas 1.4 que Cristo a si mesmo se entre
gou para nos livrar “deste mundo perverso”; como também em Efésios 2.2



onde o viver (o “outrora”) da Igreja é descrito como estar andando “segun 
do o curso deste mundo” e esse mundo/era, portanto, tem a conotação de 
um contexto de vida dominado e determinado pelo pecado.

Contudo, o apóstolo não pára nessas qualificações gerais, mas as ex
plica em mais detalhes, especialmente com relação a “este mundo” e “esta 
era” ao falar dos poderes do mal, do sofrimento e da morte que dominam 
este mundo. O que em Gálatas 1.4 ele chama de “este mundo perverso” e 
em outra passagem de “império das trevas”, é colocado em contraste com o 
domínio real de Cristo (Cl 1.13) e, em Efésios 2.2 ele explica, ainda mais, o 
andar de acordo com “este mundo” como sendo o seguir do curso do “prín
cipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediên
cia”. Este mundo em sua unidade e totalidade é, portanto, domínio de poderes 
demoníacos que ele chama de “anjos”, “principados”, “potestades” (Rm 
8.38; ICo 15.24; Cl 2.14, etal.), “os dominadores deste mundo”, “as forças 
espirituais do mal, nas regiões celestes” (Ef 6.12), do qual Satanás, como 
“deus deste século” (2Co 4.4), é o cabeça (cf. Rm 16.20; ICo 5.5; et al.).

Não há dúvida que, em Paulo, essa subordinação do mundo a poderes 
espirituais demoníacos não vem de uma dualidade original entre Deus e o 
mundo ou entre Deus e as potestades. Porquanto é verdade que tudo aquilo 
que está nos céus e na terra e, principalmente os tronos, domínios, principa
dos e potestades, foram criados em Cristo (Cl 1.16), assim como também 
foram conquistados e reconciliados (pacificados) nele (Cl 2.15; 1.20); perten
cem à criação de Deus (Rm 8.39) e mesmo em sua atividade como adversá
rios de Deus e de tiranização dos homens, estão sujeitos a Deus (2Co 12.7). 
Semelhantemente, esses poderes não têm controle original sobre o mundo, 
mas a criação sofredora como um todo foi sujeita à vaidade pelo próprio 
Deus (Rm 8.20). Apesar disso, é o domínio dessas potestades que determi
na a forma como Paulo vê o mundo presente. São elas que representam a 
“vaidade”, a ausência de valor e sentido à qual toda a criação, gemendo e 
esperando ansiosamente por redenção, foi sujeita (cf. Rm 8.19-23 e 8.38, 
39). Pois não apenas o pecado, mas também o sofrimento, a opressão, a 
ansiedade e a adversidade pertencem ao domínio de Satanás (ICo 5.5; 2Co 
12.7; lTm 1.20; lTs 2.18). Em outras passagens, essas ameaças demonía
cas à existência humana, tais como a opressão, a perseguição, a fome, a 
necessidade, o perigo e a espada, são representadas como poderes personi
ficados que procuram, ainda, separar o crente do amor de Cristo (Rm 8.35), 
assim como a morte é seu “último inimigo” (ICo 15.26), que usa o pecado 
como seu instrumento (ICo 15.56; cf. Rm 8.38s).

No entanto, é o fato de haver caído sob o poder do pecado em si que 
determina particularmente o conteúdo do conceito de “mundo” . Apesar de 
“cosmo” ser usado com um  sentido mais geral1 (como o mundo criado [Rm
1.20], o espaço onde vivem os seres humanos [Rm 4.13; ICo 14.10]), nor
malmente significa a situação humana qualificada pelo pecado, ou a huma



nidade em si. O cosmo é o mundo que deu as costas para Deus, é rebelde e 
hostil para com ele (cf. Rm 3.16, 19; 2Co 5.19); é a humanidade depravada 
rumando para o julgamento (Rm 3.6; ICo 11.32). Assim, os crentes são 
redimidos deste mundo perverso (G1 1.4), para eles o cosmo foi crucificado 
(G16.14), não são mais considerados como “[vivendo] no mundo” (Cl 2.20) 
e não devem se conformar com este século (Rm 12.2). Fica evidente nesses 
e em muitos outros pronunciamentos, até que ponto a idéia de Paulo a res
peito de “mundo” como um contexto de vida autônomo contrasta com Deus 
e seu reino e, portanto, pode aparecer num sentido personificado como sen
do o único objeto de pecado humano e depravação: o mundo não reconhece 
Deus (ICo 1.21); ele resiste à sabedoria divina; em sua tristeza, não tem 
perspectiva alguma (2Co 7.10); de fato, fala-se até do “pneuma do mundo” 
como um poder determinante para todo o pensamento e ação dos homens, 
que coloca-se em oposição ao Espírito que é de Deus (ICo 2.12).

É essa concepção de cosmo que, em princípio, determina como Pau
lo vê a natureza humana fora de Cristo. Por certo, faz-se uma diferenciação 
em Romanos 11.12, 15, entre Israel e o mundo;2 contudo, quando é dito em 
Romanos 3.19 que “todo o mundo” é culpável perante Deus, todos os ho
mens -  tanto judeus quanto gentios -  são incluídos sem distinção. Pertencer 
ao mundo significa ser um pecador, participar do pecado e experimentar o 
julgamento pelo pecado (ICo 11.32). Para Paulo, portanto, o pecado não é, 
primeiramente, um ato individual ou condição a ser considerada isolada
mente, mas sim um modo supra-individual de existência do qual se compar
tilha por meio do simples fato de se fazer parte do contexto de vida humano3 
e do qual só se pode ser redimido ao ser levado para dentro do novo contex
to de vida revelado em Cristo (Cl 2.13).

16. A Universalidade do Pecado. Carne, Adão
Considerando esse conceito de pecado como sendo equivalente a se estar 
no mundo, a universalidade do pecado humano resulta de si mesma. Essa 
idéia fundamental sobre a natureza humana é expressa nas epístolas de Pau
lo de várias maneiras, direta e claramente, mas também indiretamente e por 
meio da suposição. No que se refere a esta última, pode-se apontar particu
larmente para a extensa acusação de Romanos 1.18 — 3.20, por meio das 
provas de que fora de Cristo não há salvação. Quanto a isso, tanto judeus 
como gentios são acusados (Rm 3.9): “Porque não há distinção, pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 3.22, 23). Para provar essa 
universalidade do pecado, Paulo lança mão tanto da experiência (em seu 
esboço do paganismo depravado [Rm 1.18ss]) como da sanção do próprio 
judaísmo que é acusado por ele (Rm 2.1, 21-24) e conclui sua acusação 
reveladora com o extenso uso das Escrituras: “Não há justo, nem sequer 
um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus; todos se extravia
ram, àum a se fizeram inúteis...” (3.10-20; cf. 2.24).



Não é dada, aqui, uma explicação mais completa dessa universalida
de do pecado. Mais uma vez, é expressado de maneira secundária que a 
idéia predominante não se refere aos pecados separados dos homens, mas 
quanto ao poder supremo do pecado (Rm 3.94; cf. G1 3.22). No entanto, 
nessa perícope, Paulo não desenvolve mais a natureza e origem dessa soli
dariedade no pecado.

Não é menos característico nesse conceito de pecado como um modo 
universal de existência humana, o uso impressionante e extremamente típi
co de Paulo da qualificação “carne” (sarx). Por um lado, “carne” para ele 
quer dizer aquilo que é humano em sua fraqueza, dependência de Deus e em 
seu próprio caráter perecível; por outro lado, “carne” é a descrição repleta 
de significado e específica do homem em seu pecado, sendo, portanto, ex
pressa nesse termo a intersecção de ser humano e ser pecador.

Apesar de ser muitíssimo difícil e, para nossos propósitos, desneces
sário tratar detalhadamente desse uso complicado do termo em Paulo, ainda 
assim, esse significado duplo de came deve ser, de certa forma, um pouco 
mais esclarecido.5

A base para o primeiro termo (“carne” como humanidade) é, por cer
to, o fato de que “carne”, no mesmo sentido de “corpo”,6 pode significar o 
caráter corpóreo material concreto do homem, como por exemplo, quando 
Paulo fala da “circuncisão da carne” no sentido exterior e físico da palavra 
(por exemplo, Rm 2.28ss) ou de estar presente ou ausente “quanto ao cor
po” (Cl 2.1-5). Tendo o mesmo sentido de “corpo”, a “came” pode denotar 
o homem como um todo em sua existência física (cf., por exemplo, 2Co
4.10, 11, onde “corpo” e “came” são usados como sinônimos; cf. também 
G1 4.13; 2Co 12.7). No entanto, para Paulo, “carne” tem um significado 
muito mais inclusivo, mesmo nesse primeiro sentido. Assim como o con
ceito do Antigo Testamento de “came” (como, por exemplo, Is 31.3; Jr 32.27; 
Jó 10.4), ou de “came e sangue” em Paulo, ele denota especialmente o que 
é humano em si e considerado separadamente, distinguido e contrastando 
com o divino. Ainda não se encontra aqui, per se, uma indicação da 
pecaminosidade humana, mas apenas da limitação e fraqueza humanas; por 
exemplo, quando Paul diz que ele não consultou came e sangue (G1 1.16), 
que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus (ICo 15.50), que nós 
não temos de lutar contra came e sangue (Ef 6.12), que ninguém [nenhuma 
carne] pode se vangloriar na presença de Deus (ICo 1.29). Em relação a 
esse significado de “carne”, pode-se, pois, concluir como Gutbrod: “Em 
sua condição de homem como um todo, o homem é, portanto, sarx, absolu
tamente distinto de Deus, ou seja, não tem nada de divino dentro de si, o que 
não é o mesmo que dizer ainda que ele é mal, mas simplesmente que é 
homem, que é criado e que não é o Deus que o criou” .7

E notável e, num sentido peculiar, característico8 de Paulo que “came” 
também possa ser para ele a descrição do homem em seu pecado e deprava
ção. Só é preciso comparar alguns dos pronunciamentos mais evidentes:



Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas... ope
ravam em nossos membros... (Rm 7.5).

... eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado (Rm 7.14).

Porque o pendor da carne dá para a morte... Por isso o pendor da carne é 
inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode 
estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus (Rm 8.6ss).

Ora, as obras da carne são conhecidas, e são: prostituição, impureza... (G15.19).

Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção...
(G1 6.8).

... entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclina
ções da nossa carne, fazendo a vontade da carne... e éramos por natureza 
filhos da ira (Ef 2.3).

Mesmo que esses pronunciamentos sejam formulados de diferentes 
maneiras, neles o pecado e a carne são identificados um com o outro: estar 
“na carne”, ser “carnal” e assim por diante, significa pecar; na verdade, 
significa estar sob o poder do pecado. Essa relação de identidade entre pe
cado e carne é um dos dados mais distintivos e radicais da antropologia 
paulina. O importante para nosso contexto presente é que existe aqui uma 
nova indicação da universalidade do pecado no fato de a carne ser, por um 
lado, uma descrição de tudo o que se refere ao homem e, por outro, de tudo 
o que é pecaminoso no homem.

Aperícope de Romanos 5.12-21 -  que já  foi citado com freqüência e 
que trata do paralelo entre Adão e Cristo -  é particularmente importante 
para a percepção dessa universalidade do pecado como o modo de existên
cia humana neste mundo. Por certo, não se pode dizer dessa visão que sua 
intenção é explicar, quer a universalidade do pecado, quer sua maneira de 
propagação. No entanto, recebemos uma visão mais profunda da natureza 
da solidariedade no pecado de acordo com a concepção do apóstolo. Isso 
porque a intenção de Romanos 5.12-21 é de mostrar que a ligação que exis
te entre a retidão de Cristo e a vida de seu povo tem sua prefiguração ou tipo 
na ligação entre o pecado de Adão e a morte de seus descendentes.9

A fim de deixar esse ponto claro para os seus leitores, Paulo chega 
aos pronunciamentos que são tão importantes para toda a estrutura de sua 
doutrina de pecado e redenção: “Portanto, assim como por um só homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porque todos pecaram” (Rm 5.12).

Se for levado em consideração todo o contexto de Romanos 5, o sig
nificado desse pronunciamento tão discutido, não pode, em nossa opinião10,



deixar dúvidas. Um homem deu ao pecado acesso ao mundo; ele abriu a 
porta do mundo, por assim dizer, para o pecado. Assim, o pecado entrou, 
representado aqui como um poder personificado (cf., por exemplo, v. 21); 
por meio do pecado e juntamente com ele veio a morte como uma seguidora 
e companheira inseparável do pecado. Então, seguem-se as palavras “assim 
também, [ou seja, através desse caminho aberto por aquele homem] a morte 
passou a todos os homens, porque todos pecaram”. As últimas palavras ex
plicam melhor como a morte, por meio de um homem, passou e pôde passar 
Dara todos os homens. Isso ocorreu porque “todos pecaram”, a saber, por 
causa de sua ligação com aquele homem; o pecado de Adão, portanto, fp^o 
pecado de todos e nesse sentido pode-se dizer que todos eles pecaram, 
união de todos com um e dentro de um, como já  vimos," é a idéia qu 
essa perícope e é nessa idéia que Paulo indica o significado típic  ̂
com respeito Àquele que há de vir.

Muitos desejam entender as palavras “porque tod< 
uma referência aos pecados pessoais posterioresQ^e 
isso é impossível por mais de um motivo. Em nri 
palavras “a morte passou a todos os hom enÀ apont; 
concessão de passagem do pecado e da morte,pár; 
de um homem. Ao entender as palavra: 
sendo sobre o pecado de todos, è^&a^assagem sobre a morte estaria 
relacionada, novamente, ao pecaos <&|̂ q3os e as palavras “assim também” 
perderiam sua referência exçlu-sj va aquilo que as precede.13 O fato de não ser 
esse o sentido do texto ficaTa^ârapte a partir das seguintes considerações:

(a) Da argumèntação! do's versículos 13 e 14, Paulo apela aqui para o

m como 
o entanto, 

até mesmo as 
a entrada e a 

:ro do mundo por meio 
são do versículo 12 como

período antej^rirâejVj 
explicada pay&etiV"
causa no

li a morte dos homens daquele tempo não pode ser 
)] rio” pecado pessoal, mas deve ter encontrado sua

Idh^VÂdão. Havia pecado naquele tempo também, pois: “até
lavia pecado no mundo”. Contudo, a sanção da lei (morte) 

i>aVigente. Isso porque “onde não há lei, também não há trans- 
(cf. 4.15) e “o pecado não é levado em conta quando não há lei” , 

in&á^assim, também, naquele tempo, a morte reinava sobre aqueles que 
ío transgrediram como Adão, ou seja, que não foram confrontado da mes

ma forma j s Adão com a ordem divina e a se  ̂ to nela contidí. ^aefo ia  
causa de sua morte. As palavras finais do versículo 12b não, podem, portan
to, ser entendidas de outra maneira que não nesse sentido corporativo.14

(b) Sem sombra de dúvida fica aparente na seqüência que o pecado 
de todos (versículo 12) não se refere a uma questão de pecados pessoais dos 
descendentes de Adão, mas da primeira, singular e determinada transgres
são que foi o pecado de todos em função de sua relação com o primeiro 
Adão. Aqui, Paulo fala repetidamente daquela transgressão ou da transgres
são de um só homem, que resultou em morte para todos:

porque se pela ofensa de um só, morreram muitos (v. 15).



... porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenaçao (v. 16).

... assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens (v. 18).

Certamente, alguns desejam combinar essa concentração no pecado 
de um só com o pecado pessoal de todos, ao ver este último como conse
qüência do primeiro.15 Fica óbvio, porém, que em todos esses pronuncia
mentos, a discussão de Paulo não está voltada para a designação da ligação 
entre o pecado de Adão e apecaminosidade universal de seus descendentes, 
mas para a sentença (de morte) que esse pecado de Adão trouxe sobre todos 
os homem por estarem eles incluídos no pecado e na morte de um só (cf. 
ICo 15.21, 22).16 Ao trazer julgamento sobre todos com seu pecado, Adão 
também é prefiguração Daquele que há de vir, como fica evidente em todas 
as declarações paralelas citadas acima.

A recapitulação nos versículos 18 e 19 tem o mesmo propósito, em 
que o paralelo quebrado no versículo 12 (“portanto, assim como...”) é reto
mado é completado: “Pois assim como por uma só ofensa [ou pela ofensa 
de um só homem] veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, 
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens 
para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só 
homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obe
diência de um só, muitos se tornarão justos” .

Para aquilo que é de nosso interesse nesta seção, o pronunciamento 
“muitos se tomaram pecadores” (que por vezes é traduzido como “muitos 
foram constituídos pecadores”) é especialmente importante. A objeção à 
tradução “se tomaram” não é que o verbo usado aqui não possa ser traduzi
do como “tomar-se” (apesar da expressão surpreendente empregada aqui 
não ser costumeira para ele e, portanto, apontar para uma outra direção,17 
mas que a tradução “tomar”, em si, sugere uma condição moral e interior, 
da pecaminosidade de muitos. No contexto, porém, não há dúvidas de que a 
intenção é outra, a saber, o fato de muitos serem considerados pecadores, 
tomando por base o pecado de Adão e a participação deles nesse pecado.18 
Isso fica aparente não apenas na expressão paralela no versículo 19b: “se 
tomarão justos” que tem, semelhantemente, um significado retórico e não 
moral, mas também nos pronunciamentos anteriores que descrevem, repeti
damente, a parte de todos no pecado de Adão como uma sentença estendida 
sobre todos e não a transmissão de uma deficiência moral.

Por outro lado, essa concepção legal de “se tornaram pecadores” não 
significa, mais do que “se tornarão justos”, uma abstração da situação geral 
de pecado na qual o mundo se encontra desde que um só abriu caminho para 
o pecado, que entrou por meio dele. Paulo não fala mais dessa questão nes
se contexto, pois, em Romanos 5.12ss, o objeto tratado é outro, a saber, o 
envolvimento de muitos num só (Adão e Cristo). Isso, contudo, não altera o



fato de que pela entrada do pecado no mundo a situação foi profundamente 
alterada. O pecado começou seu reino de calamidade. Tornar-se pecador 
também significa, portanto, ser colocado sob o poder do pecado e da morte 
(cf. v. 21). No entanto, no versículo 19 não é a intenção de Paulo referir-se 
a isso como a corrupção pessoal e interior, como a pecaminosidade indivi
dual de muitos, mas sim, como tendo sido sujeitados ao julgamento que 
está por trás dessa situação de morte e pecado.19

Em resumo, pode-se dizer, então, com respeito a Romanos 5.12-21, 
que a universalidade do pecado como corrupção moral não é ensinada cla
ramente nessa passagem; que é indicada, porém, a parte de todos os homens 
no pecado de Adão e que, conseqüentemente, estes foram colocados sob o 
domínio do poder do pecado e da morte. A pressuposição de toda a linha de 
pensamento encontra-se na inclusão de uma situação supra-individual de 
pecado e morte representada por Adão. Aqui, mais uma vez, as estruturas 
básicas da teologia de Paulo não são individualizadoras, mas sim histórico- 
redentoras e corporativas. Trata-se de uma questão de dois modos de exis
tência, o do antigo e o do novo homem, que são determinados por duas 
diferentes eras e sobre os quais uma decisão de abrangência absoluta foi 
tomada em Adão e em Cristo.

O modo como esse caráter universal e coletivo do pecado é individu
alizado na vida de todos os homens é esclarecido de maneira comovente, e 
em particular, naquelas partes das epístolas de Paulo que tratam da 
inadequação e impotência da lei.20 Em Romanos 5.20 ele fala da lei que 
sobreveio, pela qual a transgressão, que teve início em Adão, tornou-se ain
da mais grave. Em Romanos 7.8-11 ele entra claramente no significado da 
lei como aquela que provoca e faz aumentar o pecado. Nessa confrontação 
do homem com a lei, num certo sentido, a situação do primeiro homem 
volta a entrar em cena no reavivamento do desejo pecaminoso e no “enga
no” do pecado (cf. Rm7.11); agora, porém, com a diferença fundamental de 
que o pecado já entrou no mundo e tem domínio sobre ele, de modo que o 
pecado pode manifestar-se com toda a sua força (Rm 7.13). Assim, o peca
do de Adão torna-se pecado pessoal, ficando aparente, também, que o cará
ter universal e supra-individual do pecado não inclui uma redução da 
responsabilidade dos descendentes de Adão. Por menos que a ligação entre 
esses dois pontos de vista forme um ponto de discussão separado nas epís
tolas de Paulo, que chegaram até nós, certamente fica claro, desse modo, 
que o pecado não é um assunto que pode ser considerado estranho ao ho
mem, sendo ele capaz de livrar-se do seu domínio. Todos terão de prestar 
contas de si mesmos a Deus (Rm 14.12) e cada homem carregará seu pró
prio fardo (G1 6.5). A universalidade do pecado não é, porém, a soma total 
dos pecados individuais e separados, nem tampouco a responsabilidade é 
dividida; antes, Paulo considera a responsabilidade -  pelo menos no que diz 
respeito à sua concepção básica — como sendo de todos, dentro dessa



pecaminosidade universal, a camalidade de tudo que se refere ao homem. 
Entretanto, o pecado em si não se toma, assim, menos pecaminoso, ou seja, 
não é privado de seu caráter ético. Isso pode ficar mais claro para nós ao 
vermos, mais a fundo, a essência do pecado conforme é descrita por Paulo.

17. A Essência do Pecado. Antropológica ou Teológica

Não foi raro -  especialmente tomando por base o que foi dito acima sobre o 
significado do cosmo e da came como indicação do contexto de vida peca
minoso e da existência pecaminosa do homem -  inferir-se uma certa 
dualidade na visão de Paulo acerca do homem. Alguns chegaram a falar de 
uma dualidade cósmica e metafísica, que supostamente encontra-se por trás 
de sua antropologia e, em decorrência da qual diz-se que o pecado do ho
mem consiste, simplesmente, no fato de ele pertencer ao mundo material 
que é, em si, escuro e hostil para com Deus.21 Representantes da escola da 
história das religiões associaram-se a essa explicação e relacionaram-na ao 
misticismo gnóstico dos mistérios helenistas dos quais diz-se, então, que 
Paulo dependia.22 Outros falaram de uma dualidade antropológica no senti
do da antítese grega do homem exterior e interior, na qual o primeiro repre
sentaria os elementos inferiores e sensuais e o segundo, os elementos mais 
elevados e relacionados a Deus, aos quais atribuiu-se o significado de ter 
que controlar o primeiro 23 Em todas essas concepções, o pecado tem um 
caráter natural e busca-se sua base no ser humano, como tal ou na natureza 
sensual do homem.

Essas concepções, apesar de terem sido propagadas por longo tempo, 
não são mais muito bem recebidas depois de haverem sido ampla e conclu
sivamente combatidas de vários lados. Sem entrar em todas as suas facetas 
e com uma referência àquilo que ainda será introduzido em relação a outras 
idéias antropológicas de Paulo, pode-se afirmar que as idéias de mundo e 
carne não dão base para essa concepção de pecado em Paulo. Não há dúvida 
de que o pecado não é de teor cósmico, mas sim ético, ou seja , não é um 
princípio original que se encontra em oposição a Deus, do qual o mundo e o 
homem tornaram-se vítimas contra sua vontade, mas que ele entrou no mundo 
por intermédio do homem (Rm 5.12) e, também, para o primeiro homem, 
tinha o caráter de transgressão da ordem divina e de entrega à tentação (1 Tm
2.14). No que se refere à “came”, todas as evidências indicam que, para 
Paulo, essa idéia (a) inclui muito mais do que a esfera do sensual e (b) de 
forma alguma, coincide com a corporealidade. Quanto ao primeiro item, só 
é preciso dizer que a “carne”, em Paulo, inclui tudo o que se refere ao ho
mem, não apenas o corpo (Cl 2.11), mas também o homem interior, o nous 
(Cl 2.18) e que o pecado da carne, portanto, não consiste apenas do que é 
sensual, mas igualmente do que é espiritual (G1 5.18ss; ICo 3.1 ss). Com 
respeito ao segundo item, o fato de o pecado e da corporealidade não coin



cidirem para Paulo, fica evidente, não apenas por sua crença na ressurreição 
do corpo, mas também pela distinção explícita que faz para si como crente 
entre a “carne”, como sendo um modo temporal e como um modo pecami
noso de existência (2Co 10.3; G12.20). Assim, deform a alguma, a essência 
do pecado deve ser inferida a partir desse conceito sensual de “came”. Tam
bém não encontramos em Paulo nada sobre um pendor para o mal, criado 
por Deus e colocado dentro do homem, como é dito no judaísmo.24

Se, desse modo, o pecado não deve ser inferido a partir do caráter 
humano como tal, como deve-se abordar e definir a essência do pecado na 
doutrina paulina do pecado é, então, uma outra questão. Acima de tudo, são 
importantes aqui dois tipos diferentes de concepção, o da abordagem antro
pológica e o da abordagem teológica.

De acordo com a primeira abordagem, a concepção de Paulo do que 
vem a ser pecado encontra-se numa compreensão antropológica anterior. 
Supostamente, esta foi tirada de materiais conceituais antropológicos dos 
quais Paulo lançou mão e que, desse modo, formam o ponto de partida para 
a compreensão correta da soteriologia de Paulo como um todo. Esse méto
do de abordagem é empregado particularmente por Bultmann. De acordo 
com ele, por trás da “teologia” de Paulo, como um todo, encontra-se uma 
certa “compreensão do Ser” (no qual ele encontra, então, uma conformida
de com a idéia de homem na filosofia existencial da atualidade), que deve 
ser entendida caso se queira compreender o significado de sua pregação 
como um todo.25

Diz-se que essa compreensão pré-teológica do Ser, encontrou expres
são em Paulo, particularmente, no uso que ele faz do conceito de “carne”.

Bultmann rejeita a visão de que sua idéia denota apenas a “natureza 
sensual” do homem ou algo desse tipo. Antes, a “came” tipifica todo o 
modo de existência do homem. Em sua visão, ele parte do significado de 
“carne” como uma designação da esfera do visível, do “disponível”, aquilo 
que se encontra à sua “disposição” (o tangível) e, assim, do transitório e 
temporal. Por certo, o pecado não consiste na existência “carnal”, natural e 
transitória como tal, mas sim em permitir-se ser determinado pela “came”, 
como esta foi qualificada. Isso ocorre quando o homem vive “segundo a 
carne”, ou seja, permite-se ser tentado a buscar dentro dessa esfera da sua 
vida, sua felicidade e sua liberdade. O que está envolvido não é apenas o 
desejo de coisas materiais, mas também todo esforço no sentido de adquirir 
para si uma base para a vida, vantagens e mérito a partir daquilo que se 
encontra ao alcance das possibilidades humanas, e que o indivíduo tem à 
sua disposição. As “obras da lei” em particular pertencem a essa esfera, 
sendo que é com base nessas obras que o homem procura garantir que não 
será julgado. Esse “viver segundo a came” é a forma básica e a síntese do 
pecado humano. E, ao mesmo tempo, a miséria do homem. Tomando por 
base essa vida segundo a carne, o homem jamais pode ser “ele mesmo”, seu



destino como homem, sua verdadeira “existência” . Torna-se escravo daqui
lo que ele pensou que poderia lhe oferecer segurança (securitas). Em con
traste com isso, coloca a vida segundo o Espírito, o princípio do miraculoso 
e divino poder vivicador, ou seja, a esfera daquilo que não se encontra ao 
alcance do homem e que ele não tem à sua disposição, mas que está dentro 
da possibilidade de Deus. Decidir-se (entscheiden) em favor disso, entre
gar-se a isso, é a vida de fé da qual o Novo Testamento fala. E a confiança à 
qual o evangelho chama o homem, é nessa realidade invisível que ele não 
tem à sua disposição, que se encontra a vida e a liberdade de sua verdadeira 
existência.

A objeção que temos em relação a essa idéia não é pelo fato de ela 
estabelecer uma relação muito próxima entre o antropológico e o teológico. 
Como veremos mais adiante, o fato de o pecado também ser uma perversão 
do verdadeiro caráter do ser humano e que a salvação que veio em Cristo, 
por sua vez, restaurar ao homem seu verdadeiro destino, está no cerne da 
pregação de Paulo. Nossa objeção é de outro tipo. Consiste, em primeiro 
lugar, no fato de que a idéia de verdadeira humanidade e, assim, a idéia de 
natureza e da essência do pecado como um ataque sobre essa humanidade, 
não podem ser inferidas (como Daseinverstandnis pré-teológico) do signi
ficado que certas idéias antropológicas, especialmente a idéia de “carne”, 
tem em Paulo. Em segundo lugar, intimamente ligado a isso, o fato de que o 
relacionamento teológico-antropológico, como aparece em funcionamento 
na doutrina de Paulo sobre o pecado e a redenção passa, assim, por uma 
transformação radical.

No que diz respeito ao primeiro item, sem dúvida, é verdade que o 
conceito de “carne” é, para Paulo, antes de tudo, uma denotação da fraqueza 
humana e sua transitoriedade. No entanto, é um outro caso determinar se o 
critério para a idéia paulina de pecado pode ou não ser derivado desse signi
ficado. Somos da opinião que, desse modo, volta-se para um envolvimento, 
mesmo que bastante refinado, com a dualidade. Pois, por mais que seja 
verdade que existam em Paulo, certos pronunciamentos nos quais o pecado 
admite ser definido como o ato de associar-se e ser determinado por uma 
posição de auto-suficiência humana26 (que Bultmann descreve como o tan
gível, visível, etc.), isso não quer dizer que a natureza e a essência do peca
do, em Paulo, podem ser abordadas por meio desse contraste entre visível e 
invisível, tangível e intangível. O critério para o que o pecado é não se 
encontra especialmente em permitir-se ser guiado e determinado por aquilo 
que é humano em seu caráter visível e limitado, mas na existência humana 
corrompida e afastada de Deus. O que é enganoso na interpretação de 
Bultmann é que com a idéia de pecado como “carne” ele parte, mais uma 
vez, da carne como sendo humanamente limitada, etc., como se fosse espe
cificamente dentro dela que se encontrasse o pecado;27 enquanto para Pau
lo, “carne” denota pecado em seu significado como um todo, afastado de



Deus e contrário a ele. Assim, o pecado pode ser descrito não apenas como 
“viver segundo a came” (Rm 8.5), mas igualmente como “estar na carne” 
(Rm 7.5; 8.8, 9). A “came” é, portanto, uma descrição do próprio pecado, 
no sentido mais inclusivo da palavra (cf. G1 5.13ss; Rm 8.3ss; Ef 2.2, 3) e 
não apenas daquele pecado no qual o homem faz da sua limitação e fraque
za a medida de todas as coisas. Antes, pode-se dizer corretamente, como faz 
Gutbrod, que o pecado do homem consiste no fato de que ele não quer ser 
carne (no sentido de “homem de fraquezas e transitoriedade”), não quer, 
desse modo, ser carne conforme esta lhe foi dada como fundação de uma 
vida, segundo a vontade de Deus.28

Se for questionado por que, ao denotar esse princípio humano peca
minoso, Paulo mostra tanta preferência pela palavra “carne” , enquanto o 
uso correspondente da mesma não aparece em nenhum outro lugar, é preci
so dizer que, mais do que qualquer outra idéia antropológica, o termo “car
n e” era p reem inen tem en te  adequado para fo rm ar o con traste  
histórico-redentorcom “nova criatura”, o “viver no [e segundo o] Espírito” . 
Porquanto, o termo “carne”, mais do que todas essas idéias, denota o ho
mem em sua temporalidade e transitoriedade. Como veremos ainda mais 
adiante,29 existe aqui uma distinção característica entre “carne” e “corpo” 
no uso paulino desses termos. O corpo é “transferido” para a nova criação; 
o mesmo não acontece com a came. A came é o homem, à medida que ele 
pertence ao modo de existência deste mundo e perece com ele. Portanto, 
tendo em vista a reversão radical que Paulo vê ocorrendo na existência hu
mana, a “carne”, preeminentemente, é o conceito capaz de denotar a antiga 
existência que se identificava com o pecado. Por outro lado, do mesmo 
modo, o termo “Espírito” como designação de vida divina, do criativo e 
miraculoso, representa repetidamente nas epístolas de Paulo a nova cria
ção.30 Desse modo, a came e o Espírito constituem uma dualidade, ainda 
que não metafísica ou natural, mas uma dualidade histórico-redentora que 
também inclui a ética. Por esse motivo, a carne pode descrever o que é 
pecaminoso em si, sem que a doutrina paulina de pecado venha a apoiar-se 
numa base antropológica e não numa base teológica.

A principal objeção a essa abordagem antropológica da doutrina de 
pecado e redenção, porém, ainda é outra. Consiste no fato de que, desse 
modo, a ordem real das coisas é invertida. Porquanto, não é uma visão pré- 
teológica da existência humana que determina a visão de Paulo da natureza 
e essência do pecado; pelo contrário, seu conceito absolutamente teológico 
de pecado é decisivo para uma percepção correta de sua “antropologia” .

A fim de demonstrar essa afirmação, tomamos como ponto de partida 
o conhecido pronunciamento de Romanos 8.6ss: “Porque o pendor da came 
dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da 
carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mes
mo pode estar. Portanto, os que estão na came não podem agradar a Deus”.



De acordo com esse pronunciamento, o pendor e a disposição da car
ne são tão repreensíveis e fatais (para a verdadeira humanidade), porque 
significam inimizade contra Deus. Assim, o ponto de partida para o pensa
mento não se encontra numa certa concepção de verdadeira humanidade (o 
homem em seu Eigentlichkeit), sendo a corrupção (morte) desta, portanto, o 
pecado; pois na verdadeira humanidade encontra-se “ao mesmo tempo” o 
bem planejado por Deus.31 Ao partir desse ponto, inverte-se a ordem. O 
significado da morte para o homem é o fato de ele viver em inimizade con
tra Deus. É nisso que se encontra a destruição da humanidade e, a partir 
disso, é que devem ser compreendidas as suas implicações antropológicas. 
O teológico (pecado) não surge sub specie hominis, mas sim o antropológi
co (morte) sub specie Dei.

Essa determinação, tanto da essência do pecado como da verdadeira 
humanidade, encontra sua explicação no fato fundamental, que está por trás 
de todos os pronunciamentos sobre o homem, independentemente do ponto 
de vista a partir dos quais são feitos, a saber, a criação do homem por Deus. 
Mesmo que se dê pouca atenção separada para essa criação do homem nas 
epístolas de Paulo (cf., entretanto, ICo 11.8-12; Ef 3.9; Cl 1.16; 2Co 4.6; 
lTm 2.13), esse fato é tão fundamental para Paulo e tão óbvio que, qualquer 
dúvida a respeito do mesmo tomaria todo o seu evangelho ininteligível (cf. 
ICo 8.6; Rm 11.36). Também é, em harmonia com isso, que Paulo fala do 
homem em Cristo como “nova criação” (kainêktisis, 2Co 5.17; G16.15; cf. 
Ef 2.10, 15; 4.24; Cl 3.10), que nesse caso, pressupõe sua criação original 
por Deus.

Nas epístolas de Paulo, uma das principais conseqüências dessa cria
ção do homem por Deus é a idéia de uma responsabilidade humana em 
relação a Deus. Assim como todas as coisas não são apenas de Deus e para 
Deus, assim, também o homem (Rm 11.36). De seu conhecimento de Deus 
como seu criador, o homem deve, também, glorificar e dar graças a ele 
(ICo 6.20; Cl 3.17), e a corrupção que veio por meio do pecado, consiste 
justamente no fato de que isso não ocorre (Rm 1.21; ICo 1.21). Essas mes
mas idéias fundamentais governam os pronunciamentos paulinos sobre a 
vida humana. Não se trata-se simplesmente de uma questão de existência 
dada por Deus ao homem, mas acima de tudo, do motivo pelo qual, ou 
melhor ainda, de para quem o homem vive e a quem dedica sua vida. Todas 
essas idéias não são explicadas de maneira clara e sistemática nas epístolas 
de Paulo; mas na medida em que estão por trás de toda a sua visão do ho
mem, podem ser inferidas, pelo fato de que ele, repetidamente, determina 
como objetivo da salvação, que manifestou-se em Cristo, que o homem não 
vive mais para si mesmo, mas sim, para Deus (G1 2.19; cf. 2Co 5.15; Rm 
14.7, 8; 6.10, 11). Aessência da vida humana e a natureza determinada por 
Deus, para ela, encontram-se nesse direcionamento do homem para Deus, 
que está extremamente associado à sua criação por Deus. Não é apenas



como criatura que o homem encontra a base do seu ser em Deus, mas para 
ele, a vida -  no sentido mais pleno da palavra, também se encontra em ter 
sido dirigido e dedicado a Deus (fato do qual Paulo fala, por exemplo, quando 
diz que a lei nos foi dada para a vida [Rm7.10] e que o justo viverá pela fé). 
Contudo, se o homem der as costas para Deus e não viver para Deus, mas 
para si mesmo e para o pecado (Rm 6.10ss), ele abandona a si mesmo e 
entrega-se à morte. Assim, os pronunciamentos antropológicos têm uma 
fundamentação teológica: “Enquanto Deus é o criador do homem e ao mes
mo tempo deseja ser seu Senhor, o homem tem a vida que inclui em si a 
possibilidade e a exigência de ser vivida por ele, uma vez que essa vida foi 
dada por Deus” .32

Tudo isso define a essência do pecado. Ele deve ser entendido a partir 
de um relacionamento no qual Deus colocou o homem para si como sua 
criatura, oferecendo e estendendo a ele a possibilidade de vida. Por esse 
motivo, em sua essência, o pecado é a rebelião contra Deus, recusa em 
sujeitar-se a ele (Rm 8.7), inimizade contra Deus (Rm 5.10; 8.7; Cl 1.21), 
desobediência (Rm 11.32; cf. G1 3.22; Ef 2.2; 5.6, et a i). Pode-se definir o 
pecado como sendo o homem querendo ter o controle de si mesmo, dese
jando ser como Deus.33 Por causa disso, também é uma violação e corrupção 
da humanidade. Como tal, pode ser definido como loucura (Rm 1.23; ICo 
1.19), indignidade, vaidade, escuridão, estar alheio à verdadeira vida (Ef
4.18), estar sem Deus e, portanto, sem esperança (Ef 2.12), estar morto (Ef 
2.1, 5; Cl 2,13; Rm 7.10). Isso porque toda a vida e todo o bem se encon
tram no relacionamento correto com Deus, de modo que pecado significa 
transformar a humanidade em morte (Rm 7.12ss).

Além do mais, essa desobediência e inimizade contra Deus, assim 
como o dar as costas à verdadeira humanidade, toma forma e é expressa na 
transgressão da lei. Porquanto, a lei é a norma determinada por Deus para o 
relacionamento do homem com Deus e para a verdadeira humanidade.

Quando Paulo fala de “lei”, nesse sentido -  ele também pode usar a 
palavra num sentido mais amplo de norma, compromisso e assim por diante 
(cf., por exemplo Rm 7.2ss, 22ss), ou para referir-se a certas partes do 
Pentateuco ou do resto das Escrituras do Antigo Testamento (cf., por exem
plo, o jogo de palavras em G14.21, bem como as citações da “lei”, como em 
Rm 3.10-19) -  quer dizer, em geral, a lei de Moisés (cf. ICo 9.9; Rm 10.5). 
Ele fala da lei num sentido indistinto, isto é, sem distinguir claramente entre 
as várias partes que a constituem, mas ao fazê-lo, tem em vista, especial
mente, as exigências morais da lei, em particular as do decálogo (cf. Rm 
13.8-10; G1 5.14; Rm 2.17-22). É privilégio especial de Israel ter recebido 
essa lei, uma questão para a qual Paulo chama a atenção ou faz alusão em 
várias ocasiões (cf. Rm 2.17ss; 9.4, et a i).

No entanto, o conhecimento da lei não se restringe a Israel. Intima
mente ligado à visão do homem como criatura de Deus, encontra-se o fato



de que, também, para os gentios não pode ser negado o pleno conhecimento 
da lei (Rm 2.14ss). Apesar de não terem a lei expressa na forma como foi 
dada a Israel, fazem “por natureza” (physei) aquilo que é requerido pela lei. 
Esse conhecimento “natural” da lei é relacionado, com freqüência, a certas 
idéias da ética estóica, de acordo com a qual existe dentro de cada homem 
uma lei moral natural que corresponde à estrutura racional e cósmica da 
lei.34 Pode-se dizer corretamente, porém, que para Paulo a “natureza” não 
era, como para os estóicos, a norma real e mais elevada de todas, que apare
ceu, então, na lei como sua reflexão subjetiva,35 mas que para ele “por natu
reza” possuía um contexto completamente diferente. Desse modo, ele fala 
da lei de maneira bastante definida e, com isso, refere-se qualitativamente à 
mesma lei que foi dada aos judeus. Por certo, os gentios não têm essa lei em 
si, mas quando, ao longo do tempo, ainda assim, cumprem as exigências da 
lei (ta tou nomou), mostram que a “obra” exigida pela lei foi escrita no 
coração deles; de fato, ao fazê-lo, são uma lei para si mesmos, a saber, 
aquela única lei específica (Rm 2.14, 15).36 Assim, essas últimas palavras 
não denotam arbitrariedade humana ou que o homem é sua própria lei, mas 
sim, o poder superior da vontade de Deus, sendo que o homem não pode se 
afastar completamente do conhecimento dessa vontade. Mesmo na ausên
cia da lei escrita, ele deve inevitavelmente colocar diante de si a vontade do 
próprio Deus, que é expressa na lei. Por isso, a voz passiva nas palavras “a 
norma da lei [ou aquilo que a lei exige] gravada em seus corações”, também 
deve ser entendida como: escrita por Deus. Porquanto, não apenas o ato de 
escrever a lei, de um modo geral, é obra de Deus (Ex 24.12, et a i), e não 
apenas o gravar no coração do homem não deve ser atribuído a mais nin
guém (Jr 31.33; 2Co 3.2, 3); mas, acima de tudo, a verdade é que a lei, da 
qual Paulo fala em todo esse contexto, é a lei divina. Deus declara-se dessa 
forma ao homem, mesmo que este não pertença ao povo da lei e que a lei 
não seja conhecida por ele, num sentido concreto. As obras incidentais37 da 
lei dos gentios provam esse fato, apesar de toda a sua iniqüidade. Certamen
te, a intenção de Paulo deve ser compreendida à luz de Romanos 1,19ss, 32
-  que essas obras são fruto da contínua revelação divina. Deus continua a 
revelar-se como Deus mesmo ao homem que é apóstata e “separado da co
munidade de Israel” . Estar “sem Deus no mundo” (Ef 2.12) não deve, por
tanto, ser entendido separadamente de Romanos 1.19. E por meio dessa 
revelação de Deus que não é possível deixar de existir no homem o senso de 
responsabilidade (Rm 1.20) mesmo que esse senso seja reprimido pelo ho
mem. Apesar de quem o homem é, esse senso mantém nele a consciência do 
que morte e vida significam para ele (Rm 1.32), consciência também, por
tanto, da verdadeira humanidade. Contudo, esse fato não se encontra des
ligado da consciência de Deus, mas sim, tem justamente nela a sua origem. 
A consciência de humanidade fica implícita na consciência de Deus e de 
sua lei. O homem é homem no relacionamento dentro do qual Deus o colo
cou para si e para sua lei.



Sem dúvida, todas as questões que surgem aqui não foram resolvidas 
com esses pronunciamentos incidentais sobre o conhecimento “natural” de 
Deus e da lei. Nem todo o pecado é uma transgressão da lei, num sentido 
igualmente consciente. Em outras passagens, Paulo diz, como já  vimos, que 
o pecado não é imputado onde não há lei (Rm 5.13; cf. 4.15) e por lei ele 
quer dizer a lei de Moisés. Por esse motivo, existe uma diferença de respon
sabilidade que é proporcional ao conhecimento que se tem da lei (cf. Rm
3.19), mas isso não deve reduzir em nada a essência do pecado (Rm 2.12). 
O pecado é a apostasia em relação a Deus, a recusa de sujeitar-se a ele; por 
esse motivo, também é oposição à lei, desobediência e violação da ordem 
divina da lei. Conseqüentemente, é descrito como tal por Paulo de várias 
maneiras.38 O pecado é, em sua essência, a transgressão da lei determinada 
por Deus para o homem; por causa disso o pecado é uma realidade tão 
terrível, trazendo consigo a calamidade. Sua força é a lei, ou seja, o que o 
torna fatal é que ele constitui uma transgressão da lei (ICo 15.56).

B. As Conseqüências do Pecado

18. A Ira de Deus

Uma vez estabelecida, desse modo sua universalidade, e revelado pela lei o 
seu caráter terrível, é verdade, também, que o pecado não permanece sem 
conseqüências. Pelo fato de o pecado não ser uma força natural ou uma 
condição da qual o homem participa contra a sua vontade, o resultado do 
pecado não tem o caráter de um destino do qual o homem toma-se vítima ou 
simplesmente de um processo de destruição no qual ele é incluído, mas, 
pelo contrário, tem o caráter de um castigo que Deus decreta sobre ele. 
Como tal, o resultado do pecado é expresso por Paulo sob muitos aspectos 
e com o emprego de diversos termos.

A idéia mais inclusiva e radical daquilo que se pretende mostrar aqui 
pode ser encontrada na expressão freqüente “a ira de Deus” . Por um lado, 
com esse termo o castigo pelo pecado é denotado em toda a sua extensão; 
por outro lado, é qualificado de modo repleto de significado como uma 
expressão pessoal do próprio Deus. No uso que Paulo faz do termo, é a 
característica anterior que ocupa o primeiro plano: a ira de Deus não tem 
tanto o significado de uma emoção divina ou de um movimento dentro do 
ser divino, quanto de um julgamento divino vindo sobre o pecado e o mun
do. Certamente é extremamente unilateral dizer39 que a ira de Deus não 
denota coisa alguma além de julgamento. A “ira de Deus” não apenas indica 
o que Deus faz, mas também o que ele é ao fazê-lo.40 A palavra “indigna
ção” (thymos) também aponta para isso, um termo que é usado em Roma
nos 2.8 junto com “ira” e, mais do que este último, denota o furor divino.



Isso não altera o fato de que com “ira de Deus” pretende-se falar do exercí
cio dessa ira, como pode ficar aparente nas combinações “ira vindoura”(Rm 
5.9; Ef 5.6; Cl 3.6; lTs 1.10) e “dia da ira” (Rm 2.5). Tal concepção também 
fica evidente pela maneira como, em Romanos 1 e 2 -  onde Paulo fala 
delongadamente sobre a ira de Deus -  é mencionada particularmente a exe
cução dessa ira. Em Romanos 2.9, “tribulação e angústia” são sinônimos de 
“ira e indignação”. Em todos esses pronunciamentos, a idéia do exercício 
da ira de Deus predomina em relação à idéia de emoção.41

Além disso, fica aparente que não se encontra aqui qualquer pensa
mento sobre um exercício desenfreado e desregrado de vingança, como o 
que pode ser encontrado nas representações pagãs da ira dos deuses. Assim 
também, não se pode inferir do fato da “ira” ser com freqüência menciona
da num sentido absoluto (como, por exemplo, em Rm 5.9; 12.19; 1Ts 2.16
-  de acordo também com o uso no Antigo Testamento),42 que a ira de Deus 
é um poder que opera independentemente, uma personificação de um exer
cício perverso de calamidade que não mais encontra-se sob o controle de 
Deus.43 Antes, a ira de Deus é, em sua totalidade, determinada por sua jus
tiça e santidade. O apóstolo coloca ambas repetidamente no mesmo contex
to, como quando, por exemplo, a ira de Deus e o “justo juízo” (dikaiokrisia), 
ou a ira de Deus e a “justiça” (diakiosynê) são usadas como sinônimos (Rm 
2.5; cf. vs. 2, 11; 3.5). O exercício da ira de Deus é a execução da maldição 
que ele anexou como sanção à sua santa lei (G1 3.10). Portanto, ele pode 
dizer também que é a lei que executa a ira de Deus (Rm 4.15), e, em Roma
nos 1.19ss, esforça-se ao máximo para mostrar que a revelação da ira de 
Deus não vem contra os gentios de maneira separada do conhecimento do 
verdadeiro Deus, de modo que eles não serão desculpados.

Em várias ocasiões, fala-se dessa ira de Deus em termos de uma rea
lidade escatológica.44 Isso fica aparente a partir das referências repetidas à 
ira vindoura (Rm 5.9; Ef 5.6; Cl 3.6; lTs 1.10) que será revelada no “dia da 
ira” de Deus (Rm 2.5). Então será executado o justo juízo, a sentença divina 
(Rm 2.5; 5.16, 18; 8.1; cf. 8.33, 34; 2Co 3.9). A descrição desse aconteci
mento é sempre extremamente contida. Não serve para aumentar ou satisfa
zer o conhecimento sobre ele, mas para advertir sobre o início de sua 
realidade. A possibilidade de evitar a ira de Deus encontra-se justamente em 
seu caráter futuro e na pregação sobre o mesmo. Nesse sentido, pode-se 
dizer que o elemento de reserva também fica implícito nesse caráter futuro 
da ira divina.45 Deus ainda reserva para si mesmo sua decisão definitiva.

Isso não significa, porém, que a revelação da ira de Deus é apresenta
da como sendo apenas uma possibilidade. Os pronunciamentos mais cen
trais de Paulo sobre a ira de Deus apontam para sua revelação e realidade 
escatológica já  no presente, juntamente com a revelação da justiça pela fé. 
Isso ocorre na primeira divisão principal de Romanos, na qual, depois da



definição temática do evangelho, em 1.17, a alternativa é apresentada com 
grande vigor: “A ira de Deus se revela do céu” .

Esse pronunciamento, que forma o ponto de partida de uma extensa 
delineação, deve ser entendido dentro de uma ligação muito próxima com a 
revelação da justiça que é, pela fé, colocada em posição central no versículo 
17. Em ambos os casos, trata-se de uma realidade escatológica,46 que é “re
velada”, torna-se visível e se faz sentir. Isso não quer dizer que, no tocante 
à ira de Deus, ela só passaria a ser visível junto com a justiça que é pela fé,47 
mas sim, que, nela, o julgamento de Deus a ser esperado sobre o pecado 
encontra-se num processo de revelar-se e ser executado; e que isso ocorrerá 
de maneira inconfundível. Porquanto ele revela-se “dos céus”, ou seja, di
ante dos olhos de todos, de modo que todos possam vê-lo48 (cf. At. 14.17; 
Lc 21.11; 17.24). Isso também é indicado na maneira como Deus abandona 
completamente ao erro e ao pecado aqueles que dão as costas para ele.

Ao ligar de maneira tão próxima as duas partes dessa revelação, Pau
lo deseja fazer com que seus leitores sintam ainda mais intensamente a ên
fase do evangelho. Essa realidade escatológica avança em todos os aspectos
-  como é a intenção do apóstolo -  por um lado, como justiça e absolvição e 
por outro como ira, o exercício do julgamento. Este último serve de prova49 
de que é apenas por meio da justiça proclamada no evangelho que a reden
ção e a vida são possíveis.

Já a partir desse contexto pode ficar aparente como Paulo fala com 
seriedade da ira de Deus e o quanto esta é real para ele; também fica eviden
te quão incorreto é representar a situação como se por trás desse Deus que 
Paulo prega, que está irado e salva, ainda assim existisse um Deus escondi
do, “o Deus de toda a misericórdia” que, no final, irá salvar até o obstinado 
e o perverso;50 e igualmente o quão arbitrário é declarar, como faz Ritschl, 
que pode-se dizer que a idéia de julgamento em Paulo era válida apenas em 
sua polêmica contra os judeus e pretendia ser apenas dialética.51 De fato, 
pode-se ir ainda mais longe e dizer que foi justamente o conteúdo do evan
gelho que abriu os olhos de Paulo para a tremenda realidade da ira de Deus. 
Isso porque, enquanto o homem encontra-se sobre bases legalistas, em mui
tos aspectos ainda está vivendo na esperança que por meio de seu conheci
mento da lei e do mérito de suas obras ele será capaz de escapar da ira de 
Deus (Rm 2.3); para ele, a ira de Deus é apenas uma possibilidade. A luz do 
advento de Cristo e do significado de sua morte e ressurreição, porém, o 
julgamento de Deus sobre o pecado (Rm 3.26) e, juntamente com isso, a 
impossibilidade de alcançar a justiça por si mesmo fora de Cristo baseando- 
se nas próprias obras e na lei, tomaram-se completamente claros. A referên
cia à ira de Deus, portanto, constitui o acompanhamento impressionante da 
proclamação do evangelho. O conhecimento de que “o Senhor deve ser 
temido” constitui uma das motivações mais poderosas e urgentes para o 
zelo apostólico de Paulo em persuadir os homens a se reconciliarem com 
Deus (2Co 5.1 lss).



Por outro lado, não se pode jamais esquecer e fica evidente a partir do 
que já  foi visto, que é sempre como ministro do evangelho que ele fala da 
ira e do julgamento condenatório de Deus. A ira e a inimizade de Deus não 
entram , por um m om ento sequer, em contradição com a vontade 
reconciliatória de Deus e seu amor, sendo que apontar para a ira de Deus 
tem a intenção constante de revelar ao homem a graça e o amor de Cristo. 
Na realidade, o objetivo até mesmo da própria ira de Deus é fazer triunfar o 
seu plano de redenção. Aqui, devemos examinar um pronunciamento no 
qual, com freqüência, julgou-se necessário ver o caráter indiferente e arbi
trário da ira de Deus, a saber, Romanos 9.22. Usando a imagem do oleiro, o 
apóstolo fala aqui de “vasos de ira, preparados para a perdição” os quais 
“Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou 
com muita longanimidade” . Independentemente do quanto a onipotência de 
Deus é colocada em primeiro plano nessa passagem, é preciso ter em vista 
duas coisas: primeiro, que a expressão “os vasos [ou objetos] de ira52, pre
parados para a perdição” refere-se aos pecadores impenitentes que, por cau
sa de seu pecado estavam53 “preparados”, prontos, maduros para a destruição 
e, como tal, foram usados por Deus a fim de demonstrar neles o poder de 
sua ira. Em segundo lugar, que Deus o fez a fim de54 tomar mais conhecidas 
as riquezas de sua glória nos objetos de sua misericórdia. Colocando em 
termos concretos: o endurecimento do coração do Faraó acontece mais cla
ramente para esclarecer a obra redentora de Deus com respeito ao seu povo. 
Paulo emprega, então, esse exemplo para mostrar como também o endure
cimento dos judeus redundou em riquezas para o mundo (Rm 11.12). A ira 
de Deus coloca-se a serviço do seu amor. E o caso não apenas em favor dos 
gentios, mas também dos próprios judeus, para os quais o endurecimento 
não precisa significar julgamento definitivo (Rm 11.11), mas, que justa
mente em seu endurecimento serão provocados aos ciúmes.

Esses pronunciamentos em Romanos 9 e 11 mostram, de modo bas
tante óbvio, até que ponto Paulo pregou não apenas o poder letal da lei, mas 
também a execução da ira de Deus contra o pecado que se encontra por trás 
dessa lei e não estão desligados da obra redentora em Cristo, mas são, pelo 
contrário, vistos numa relação intimamente cooperativa com ela. A realida
de terrível da ira de Deus não é privada, assim, de sua profundidade miste
riosa e nem é esclarecido o lugar da ira de Deus na totalidade de sua obra 
em favor do homem. Contudo, a certeza dessa ira é explicada e, com tal 
certeza, Paulo pôde escrever à igreja de Tessalônica dizendo que Deus não 
nos destinou para ira, mas para obter a salvação por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo (lTs 5.9).

Caso se busque mais a fundo a maneira como essa ira de Deus conti
nua a revelar-se e tornar-se conhecida como uma realidade escatológica, 
deve-se apontar aqui, mais uma vez, para a ligação próxima entre os pontos 
de vista teológico e antropológico. O teológico porque a revelação da ira de 
Deus constitui a perturbação do relacionamento no qual Deus colocou o



homem consigo. Não é simplesmente de uma privação negativa da comu
nhão com Deus; trata-se de uma “alienação” (Cl 1.21; cf. Ef 2.12; 4.18), 
“inimizade” não apenas no sentido de que a inimizade humana levanta-se 
contra Deus (Rm 8.7; Cl 1.21), mas também de que para o homem Deus 
tornou-se um inimigo (Rm 5.10; 11.28). O mesmo vale, ainda, para o ponto 
de vista antropológico: assim como comunhão e vida com Deus deixam 
implícita verdadeira humanidade, a alienação de Deus significa corrupção, 
na verdade, destruição da existência humana. Também é particularmente 
desse ponto de vista que Paulo aponta para a revelação da ira de Deus na 
vida do homem sob o poder do pecado.

Aqui, duas idéias aparecem, em primeiro plano, resumindo a cotrupção 
do pecado como um todo: em primeiro lugar a morte, o salário do pecado 
no sentido mais inclusivo da palavra (Rm 6.23); em segundo lugar, a escra
vidão do pecado, impotência moral, que pode ser caracterizada parcialmen
te como discórdia interior.

Dessas duas descrições do castigo para o pecado, a primeira é, natu
ralmente, a mais completa e fundamental. A morte é o fruto plenamente 
desenvolvido do pecado. E a sentença justa de Deus (Rm 5.12ss, 18) e ao 
mesmo tempo, a conseqüência “natural e interior do pecado; é, por assim 
dizer, o objetivo do pecado e aquilo por meio do que ele vem a triunfar (Rm
5.21); é o fruto colhido quando se semeia na carne (pecado) (G16.8; cf. Rm
7.5). A morte, portanto, é o fim do pecado (Rm 6.21), não simplesmente 
como uma conclusão, mas como resultado, como aquilo em que o pecado 
alcança seu objetivo (Rm 6.16).

A morte, portanto, não é apenas um castigo que põe fim à vida, mas 
uma condição na qual o destino da vida fora de Cristo é transformado no 
seu oposto. Isso se aplica à morte no fim da vida terrena. É corrupção (G1 
6.8), perdição (Rm 9.22; Fp 3.19) no sentido ativo da palavra55 (ver Rm 
2.8ss), a antítese absoluta da vida pretendida por Deus e salva por Cristo.

Além do futuro, porém, o pecado já traz a morte nesta vida. Assim, 
Romanos 7.24 fala do livramento do “corpo desta morte” (possivelmente:56 
“deste corpo de morte”). Independentemente de como a expressão seja 
traduzida, é certo, como fica aparente pelo contexto todo (cf. vs. 5, 10, 13) 
que Paulo está falando aqui de uma condição de morte que já  se instalou. 
Porquanto pelo termo “corpo” ele não quer dizer simplesmente a organiza
ção material do corpo, mas sim, o homem em seu modo de existência pre
sente, o qual ele chama de “corpo de pecado” (Rm 6.6) ou de “corpo da 
carne” (Cl 2.11).57 Desse modo, a morte opera na vida pecaminosa do ho
mem. Romanos 7.9, 10 fala dessa realidade de maneira bastante reveladora 
e explícita: “mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o 
mandamento que me fora para vida, verifiquei que este mesmo se me tor
nou para a morte”. Essa “morte” não deve ser entendida como introspecção,



uma visão interior para a culpa e o castigo,58 mas a condição de sua existên
cia dominada pelo pecado,59 que pode ser chamada de morte, pois é separa
da da verdadeira vida para Deus (Rm 6.1 lss), uma vez que é vida para a 
morte (Rm 6.16). É o que Paulo, nesse mesmo contexto de Romanos 7, 
chama de “vendido à escravidão do pecado”. O pecado traz a morte, pois 
não consiste simplesmente de atos separados nos quais o homem continua a 
ser ele mesmo, mas sim, num poder que corrompe a verdadeira humanidade 
diante de Deus, de tal modo que o homem não pode fazer outra coisa senão 
pecar (Rm 8.7), de maneira que mesmo o temor que surge dentro dele (Rm
8.15) e sua tristeza em relação ao pecado não conseguem remover essa con
dição, levando apenas a produzir mais morte (2Co 7.10). Esse processo foi 
descrito corretamente60 ao dizer-se que a percepção do homem quando à 
sua condição desesperadora, do fato de ser “passível de morte” (cf. Rm 
1.32), não introduz, de forma alguma, qualquer mudança em sua existên
cia, mas sim, que deve ser considerada uma parte dessa morte. Em outras 
passagens, Paulo fala de maneira semelhante sobre estar morto pelas trans
gressões e pecado (Ef 2.1, 5; Cl 2.13) e define em mais detalhes essa 
condição como sendo o viver em pecado e o cometer pecado de várias 
maneiras, estar sob a ira de Deus (Ef 2.3). A nova vida, por sua vez, pode 
ser descrita como tendo, mesmo no presente, levantado dentre os mortos 
(Ef 5.14), como sendo “ressurretos dentre os mortos” (Rm 6.13). Em tudo 
isso, a realidade da morte é aparente ao operar, desde o presente, por meio 
do pecado.

A segunda denotação geral de corrupção do pecado é a escravidão, a 
impotência, o aprisionamento no qual o homem se encontra pelo pecado e 
sob seu domínio. Estar sob o domínio do pecado, ser escravo ou estar preso 
a ele é o destino que o pecador determina para si mesmo (Rm 3.9; G1 3.22). 
O pecado é apresentado repetidamente como um poder pessoal, um senhor 
para o qual o homem foi vendido à escravidão e com sob o qual foi obriga
do a viver dali em diante (7.14). Essa idéia é elaborada de formas muito 
variadas, particularmente em Romanos 6.12ss: “Não sabeis que daquele a 
quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem 
obedeceis sois servos, seja do pecado para morte...” (v. 16). O ato de come
ter pecado, portanto, traz consigo a escravidão do pecado, na qual aquele 
que peca vê-se obrigado a colocar-se à disposição das exigências do pecado 
(vs. 13, 17, 19, 20; cf. Tt 2.3; 3.3). Em outras passagens, Paulo fala do 
devedor, do prisioneiro de guerra, do que foi alistado para o serviço militar, 
daquele que foi encarcerado (Rm 8.12; 7.23; G13.23), em resumo, o castigo 
do pecado realiza-se por meio da privação da liberdade humana e das con
dições de verdadeira humanidade; o homem não deve voltar-se para o peca
do como seu senhor, mas sim para Deus (Rm 6.11).

A explicação dessas descrições gerais é um dos aspectos mais caracterís
ticos da doutrina de Paulo sobre o pecado. A seção seguinte trata desse assunto.



19. A Corrupção do Homem

A corrupção do pecado, descrita em sua universalidade como morte e escra
vidão, tem ainda outros efeitos sobre vários aspectos da existência humana. 
Aqui entramos em contato com os conceitos e idéias antropológicos peculi
ares empregados por Paulo. No que diz respeito à morte e à escravidão que 
sobrevêm ao homem por causa do pecado, pode-se distinguir duas idéias 
diferentes em particular: em primeiro lugar, a corrupção do pecado no “ho
mem interior”, o nous, o “coração” que a partir dali estende-se para o (pro
ceder pecaminoso do) “homem exterior” em seu “corpo” e em seus 
“membros” . Quanto à segunda idéia, a seqüência inversa encontra-se em 
primeiro plano: o homem exterior, o corpo, os membros, parecem ter sido 
submetidos ao controle do pecado de modo tal que o homem interior (o 
nous, o coração, a vontade) é incapaz de resistir ao poder superior do peca
do no corpo. No primeiro caso, pode-se falar da corrupção do pecado e no 
segundo caso, da escravidão do pecado que, operando por meio do “corpo” 
mantém cativo o homem interior. A primeira idéia é demonstrada particu
larmente nas caracterizações da corrupção do pecado em passagens como 
Romanos 1 e Efésios 5; a segunda domina a conhecida descrição do poder 
do pecado em Romanos 7.14ss.

Antes de prosseguirmos (ver abaixo, p. 129), não é demais captar 
uma imagem mais nítida, pelo menos da mais proeminente dessas idéias 
antropológicas.61

Homem exterior e interior

Podemos começar aqui com a distinção que ocorre algumas vezes em 
Paulo entre o “homem exterior” e o “homem interior”62 (Rm 7.22; 2Co 
4.16; Ef 3.16). Apesar dos pronunciamentos feitos nessas passagens serem 
extremamente importantes para o nosso assunto,63 a distinção em si é de um 
significado bastante geral e formal, descrevendo o lado exterior, visível e 
físico e o lado interior, invisível e espiritual da existência humana. Este 
último também é apresentado em Romanos 7.22, 23 como “mente” (nous) e 
mencionado em contraste com “membros” . Assim também, em Efésios 3.16 
o “homem interior” é, em muitos aspectos, equivalente ao “coração” citado 
no mesmo contexto. Contudo, não se deve tirar nenhuma conclusão antro
pológica geral desse termos, como, por exemplo, a idéia de um homem 
dualista consistindo de duas “partes” ou de uma parte mais ou menos “real” 
ou “essencial” do homem. Antes, a descrição completa “homem” exterior e 
interior -  aponta para uma outra direção: o homem não apenas “tem” um 
lado exterior e outro interior, mas também é, como homem, tanto “exterior” 
como “interior” ; ele existe tanto de uma forma como de outra. A relação 
entre esse homem exterior e interior é, de fato, de importância especial na 
definição da corrupção do pecado. Tudo isso deve ser visto dentro de seu



significado específico, porém não antes de termos, primeiramente, formado 
uma idéia clara de conceitos diferenciados como “corpo”, “mente” (nous), 
“coração” e assim por diante. A expressão “homem exterior e interior” deve 
ser entendida apenas como uma distinção geral e “grosseira”.64

Corpo

Para uma percepção correta das implicações antropológicas da dou
trina de Paulo sobre o pecado, o papel atribuído ao corpo (sõma) é de espe
cial importância. Em Paulo, o termo “corpo” tem um significado bastante 
abrangente. Pode-se tomar como ponto de partida o uso geral popular de 
acordo com o qual “corpo” denota o organismo tangível e visível no qual 
são distinguidos os vários “membros” . Nesse sentido, Paulo fala, por exem
plo, de levar no corpo as marcas de Jesus (G1 6.17; cf. 2Co 4.10), de entre
gar o corpo para ser queimado (ICo 13.3), do corpo como lugar onde 
encontra-se a sexualidade (Rm 4.19; ICo 7.4; Rm 1.24), sobre o corpo como 
presença pessoal e física (2Co 10.10). Nesse sentido, o “corpo” muitas vezes 
é sinônimo de “carne” na medida em que a carne, algumas vezes, denota 
apenas a corporalidade material do homem (cf., por exemplo, Rm 2.28 -  cir
cuncisão “na carne”; Cl 2.1, 5 -  estar presente ou ausente “quanto ao corpo”).

Uma observação mais detalhada mostra, porém, que “corpo” e “car
ne” (nesse sentido restrito da palavra) não são tidos como a “parte constitu
inte” exterior do homem, como o invólucro material do verdadeiro homem 
interior, mas sim, denotam o homem em si de acordo com um certo modo 
de sua existência. Isso fica evidente pela maneira como Paulo fala, com 
freqüência, do corpo como um modo concreto de existência, co-extensivo 
do próprio homem (ver Rm 12.1; “apresenteis os vossos corpos por sacrifí
cio vivo”; cf. também Efésios 5.28, onde os termos “a seus próprios cor
pos” e “a si mesmos” são usados indistintamente; assim também em Romanos 
6.12, 13, onde menciona-se primeiro o “corpo” e junto com ele os “mem
bros” e logo em seguida, como um sinônimo, “oferecei-vos”; cf. também 
ICo 6.15 com 12.27: “Não sabeis que os vossos corpos são membros de 
Cristo?” e “Vós sois corpo de Cristo; e individualmente, membros desse 
corpo”). No primeiro caso, o sujeito do ato de ser membro de Cristo é “vos
sos corpos” e no segundo, sem diferença de significado, é o pronome pesso
al “vós”.63 O mesmo uso abrangente de corpo pode ser encontrado nas 
passagens em que o termo significa aproximadamente a vida humana terrena 
incluindo a morte; é o caso, por exemplo, quando Paulo diz (2Co 4.10) que 
ele sempre leva sobre si, no corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de 
Jesus se manifeste em seu corpo; ou quando em Filipenses 1.20 ele expres
sa a esperança sincera de que Cristo será engrandecido em seu corpo e a 
isso acrescenta: quer pela vida, quer pela morte (cf. também Cl 1.22). Além 
do mais, quando Paulo fala repetidamente dos “membros” humanos (mele), 
a mesma idéia é expressa. No entanto, os membros apontam de modo mais



concreto para as diferentes possibilidades de agir, obedecer, pecar, que o 
homem tem em sua existência física, motivo pelo qual pode-se falar “fazei, 
pois, morrer a vossa natureza terrena” (Cl 3.5), sem que ao mesmo tempo 
deva-se entender com isso que trata-se de alguma forma de automutilação, 
mas sim da luta contra o pecado que o homem carrega sobre e dentro de si. 
Nesse sentido pessoal, o termo “carne” também pode ser usado às vezes 
como equivalente de “corpo” ou “membros” (como, por exemplo, em 2Co
4.10, 11, onde “corpo” e “carne” são usados como sinônimos ao descrever 
o homem como um todo em sua existência temporal).

Ao equiparar os termos “corpo” e “carne”,66 porém, não se deve es
quecer os diferentes pontos de vista a partir dos quais ambas as descrições 
consideram o homem em seu modo de existência terreno. O termo “carne”, 
mesmo quando não tem o significado de pecaminosidade humana, sempre 
considera o homem tendo em vista sua fraqueza e transitoriedade; o termo 
“corpo”, pelo contrário, representa a imagem do homem conforme este foi 
criado por Deus, feito para Deus e que, portanto, será salvo da morte por 
Deus. Quando em 1 Coríntios 15 Paulo fala de ressurreição, por um lado, 
coloca toda a ênfase sobre o fato de que carne e sangue não podem herdar o 
reino de Deus e, por outro, de que o homem será ressuscitado de acordo 
com sua existência física. Não que o corpo humano, em sua existência, não 
irá morrer e perecer. Este corpo pertence à transitoriedade, à carne. O que 
será ressuscitado, porém, é um outro corpo, um corpo espiritual. Não se fala 
de carne com o mesmo sentido, ou seja, de que haverá carne espiritual. A 
expressão “ressurreição da carne” não apenas está ausente em Paulo como 
também é uma terminologia dificilmente concebível para ele (ICo 15.50). 
Para Paulo, o termo “carne” é típico do caráter temporal e terreno da exis
tência humana; o termo “corpo” pode referir-se ao futuro e ao celeste.67

Levando tudo isso em consideração, fica evidente, por um lado, o 
quanto o homem como um todo em sua existência é “corpo”, isto é, à medi
da que não pode manifestar-se de nenhuma outra maneira senão como um 
ser físico e experimentar dentro desse corpo sua responsabilidade como 
homem. Por outro lado, também fica claro que existe um Gegeniiber do 
“eu”, do homem exterior, do nous (ver abaixo) de um lado e seu “corpo” do 
outro. Ainda assim, o corpo não é apenas o físico e tangível, mas também o 
homem na realização de si mesmo, que deve ser determinado a partir daqui
lo que é “interior” . Essa relação que o homem tem com o seu corpo (consi
go mesmo) expressa-se, por exemplo, no pronunciamento de que os crentes 
não devem entregar o próprio corpo (seus membros) ao pecado (Rm 6.12ss, 
19); que devem fazer morrer sua “natureza terrena” (Cl 3.5), que devem 
apresentar seus corpos “por sacrifício” a Deus (Rm 12.1 ss), etc. No mesmo 
sentido (a saber, como equivalente do reflexivo), o corpo pode ser descrito 
como o órgão no qual e por meio do qual o homem experimenta sua respon
sabilidade diante de Deus. Deste modo, Paulo diz (como, por exemplo, em



2Co 5.10), que cada um irá receber “segundo o bem ou o mal que tiver feito 
por meio do corpo” (dia tou sõmatos). Assim também, em 1 Coríntios 6.13, 
o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Semelhantemente, em 1 
Tessalonicenses 5.23, ele ora para que o espírito, a alma e o corpo de seus 
leitores sejam conservados íntegros até a vinda de Cristo o que, obviamen
te, não é uma referência ao seu bem-estar físico ou saúde, mas àquilo que 
fizeram e mostrarão ser dentro e por meio de sua existência corpórea. Por 
um lado, em todas essas passagens não deve-se pensar em “corpo” como 
estando desligado do homem em si, como se fosse apenas a organização 
material-sensual; o homem não apenas “tem” um corpo, mas é um corpo. 
Por outro lado, é nesse “ser um corpo” que existe a possibilidade de distin
ção entre o homem e si mesmo, entre o “eu” e o seu próprio “vir a ser” em 
pensamentos e atos. Pela maneira como Paulo se expressa, este último pode 
assumir a forma de um corpo que ocupa uma posição de independência em 
relação ao “eu”, que tem seus próprios “desejos” e suas próprias “práticas”, 
que o “eu” deve fazer morrer (Rm 6.12; 8.13; Cl 3.5). E na harmonia do 
“eu” com o “corpo” que é revelada a unidade da existência humana (“exte
rior” e “interior”), tanto no bem como no mal; por outro lado, é nessa distin
ção entre o “eu” e o “corpo” que também existe a possibilidade de uma 
discórdia interior na existência humana, como é retratado em cores vívidas, 
particularmente em Romanos 7.14ss.

N o u s

Além disso, encontramos em Paulo toda uma série de conceitos que 
descrevem especificamente e definem em mais detalhes o “homem interior” 
como “entendimento” (nous), “coração” (kardia), “vontade” (thelêma), 
"alma” (psychê), “espírito” (pneuma) e “consciência” (syneidêsis). Aqui, os 
conceitos de nous (“entendimento”) e coração -  empregados repetidamente 
por Paulo e intimamente ligados entre si -  ocupam de longe a posição de 
maior importância.

Em nossa língua, não existe, de fato, um equivalente para nous. Por 
vezes, pode ser traduzido simplesmente como “entendimento”, como por 
exemplo, quando se fala de nous em contraste com “orar em outra língua” 
(ICo 14.14ss, 19), ou seja, falar de modo tal que o homem possa compreen
der o sentido e significado do que é dito por meio de seu “juízo” (cf. 2Co 
5.13).68 Assim, pode-se dizer (Fp 4.7) que a paz de Deus excede todo o 
nous, isto é, a paz divina concede aquilo que o homem em toda sua reflexão 
não pode dar a si mesmo69 (ou que vai além de tudo o que o entendimento 
humano compreende ou é capaz de compreender).70. Num sentido parecido, 
nous pode significar bom senso ou juízo (cf. 2Ts 2.2).

Com freqüência, porém, nous tem um significado mais pleno e 
abrangente que não corresponde ao nosso termo “entendimento” ou eqüivale



a este apenas parcialmente. É o caso daquelas passagens que relacionam 
nous especificamente com o conhecimento de Deus, como por exemplo, 
Romanos 12.2, onde a renovação do nous é mencionada de modo a discernir 
qual é a vontade de Deus. Ainda mais envolvido com o conhecimento de 
Deus é o pronunciamento de Paulo sobre os gentios, de que as coisas invisí
veis de Deus são conhecidas por meio do nous (nooumen\ Rm 1.20). Aqui, 
o nous não é o lugar onde encontra-se o conhecimento natural ou inato de 
Deus, muito menos ainda, a luz divina dentro do homem ou algo desse tipo, 
mas sim, denota a capacidade, a susceptibilidade do homem para assimilar 
a revelação de Deus que vem a ele de fora. Contudo, isso não significa que 
o nous conhece simplesmente de modo receptivo. E, ao mesmo tempo, o 
homem em sua autodeterminação interior; em termos religiosos, é tanto a 
capacidade de receber a mensagem e a responsabilidade com respeito à re
velação que chega a ele. Assim, o nous não é apenas uma capacidade teóri
ca, mas também um ponto de partida, o “centro” determinante desse agir.71 
Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Romanos 14.5: “cada um tenha opi
nião bem definida em seu próprio nous” (julgamento, autodeterminação). 
Romanos 7.23 também é um exemplo típico desse sentido: “mas vejo, nos 
meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei de meu nous...” As
sim, fala-se aqui da lei (que deve ser entendida num sentido mais geral 
como poder de domínio, refreamento)72 à qual o nous foi sujeitado como 
ponto de partida para o proceder moral. Nessa passagem, o nous representa 
aquilo que o homem sabe e deseja com respeito ao bem de acordo com sua 
autodeterminação mais profunda (ver o contexto).73 Tendo em vista que não 
estão sendo consideradas aqui apenas as decisões individuais, mas sim a 
postura moral contínua do homem, nous pode significar de modo mais ge
ral: disposição, mente (cf., por exemplo, ICo 1.10; Cl 2.18ss, et a i).

Esse lugar importante conferido ao nous, na responsabilidade huma
na, também se reflete nas idéias compostas de nous ou derivadas desse ter
mo, como por exemplo, “pensamento” (noêm a ; 2Co 10.5) no qual o 
“momento do pensamento” está intimamente ligado ao “momento da dis
posição” que se revela no querer e no proceder. Assim também, a palavra 
“conversão” que aparece poucas vezes em Paulo74 (metanoia, metanoein) 
denota a inversão do nous, ou seja, uma mudança radical do homem em 
todos os seus pensamentos, desejos e ações (cf. 2Tm 2.25; 2Co 12.21), 
sendo que o segredo dessa conversão está em voltar-se para Deus em 
contrição (2Co 7.9ss), o que se manifesta no afastar-se do pecado. Pode-se 
citar outras idéias do mesmo tipo, nas quais o “pensamento” do homem está 
intimamente ligado à sua autodeterminação moral e toda a sua atitude reli
giosa e moral em relação a vida.75

Para nosso propósito é suficiente afirmar que a partir do ponto de 
vista de uma antropologia teológica, o conceito de nous tem grande impor
tância em Paulo, no sentido que o nous denota, por um lado, o órgão, a



possibilidade na qual a revelação de Deus dirige-se ao homem como ser que 
pensa e é responsável e, por outro lado, constitui também a descrição daqui
lo que o determina mais profundamente em seu pensar e agir.

C oração

O significado do conceito de “coração” (kardia), está ligado de ma
neira muito próxima ao de nous. Assim como no Novo Testamento em sua 
totalidade,76 para Paulo o coração também é o conceito que denota de modo 
preeminente o ego humano em seu pensamento, afeições, aspirações, deci
sões, tanto no relacionamento do homem com Deus como com o mundo ao 
seu redor. Em termos teológicos, portanto, o termo “coração” denota o ho
mem em sua qualidade religiosa e moral. Por essa perspectiva, até que pon
to “entendimento” e “coração” devem ficar juntos, é algo que deve ficar 
aparente a partir daquelas passagens onde são encontrados com sentido pa
ralelo (como em Fp 4.7; 2Co 3.14ss). A conversão, a inversão do nous, é 
uma questão do coração (Rm 2.5). Apesar de não encontrar-se presente um 
uso delimitado com exatidão, pode-se dizer, talvez, que o coração é ainda 
mais inclusivo do que o nous, no sentido de que o nous refere-se ao ego 
humano do ponto de vista do pensamento -  apesar de este, como vimos, não 
ser de forma alguma concebido apenas como uma faculdade intelectual -  
enquanto as afeições, aspirações, paixões e desejos habitam no coração e 
surgem dele.77

É de importância particular para o nosso assunto o fato de que o cora
ção, assim como o entendimento, encontra-se expressamente ligado a Deus; 
mais uma vez, não é como se o coração fosse, dentro do homem, aquilo que 
está mais próximo de Deus -  em seu “coração” o homem também não trans
cende, de qualquer maneira, seu caráter humano -  mas no sentido de que 
Deus declara-se por meio de sua revelação dentro do coração humano ou 
para o mesmo como centro da existência humana. Assim, diz-se dos gentios 
em Romanos 2.14ss que, mesmo não tendo a lei, ainda assim dão prova das 
obras da lei conforme esta se encontra escrita no coração deles. Isso certa
mente não significa que mesmo sem a revelação de Deus, de seu próprio 
acordo, pela virtude de uma iluminação interior residindo no coração, o 
homem possui o conhecimento da vontade de Deus, de modo que o coração 
é visto, mais uma vez, como o que há de mais elevado ou divino dentro do 
homem; pelo contrário, assim como ficou aparente com respeito ao nous, o 
termo coração mencionado aqui como sendo o lugar onde Deus declara a si 
mesmo por meio de sua revelação em todas as suas obras.78 Por outro lado, 
diz se de Israel que há um véu sobre o seu coração até que voltem-se para o 
Senhor (2Co 3.15ss). Esse véu sobre o coração afasta o verdadeiro conheci
mento de Deus, assim como o brilho da revelação de Deus em Cristo no 
coração, toma possível novamente o conhecimento da glória de Deus (2Co 
4.6). Assim como Deus, por sua revelação, declara-se ao coração do ho-



raem como verdadeiro centro de seu ser, assim também esse coração é o 
sujeito da resposta do homem a essa revelação, quer esta seja positiva ou 
negativa; sendo que o coração é, então, sondado, provado e manifesto por 
Deus (Rm 8.27; lTs 2.4; ICo 4.5). É com o coração que se crê (Rm 10.10), 
se entrega à concupiscêcia (Rm 1.24), se obedece (Rm 6.17), se faz a vonta
de de Deus (Ef 6.6), etc. Poderia colocar-se o pronome pessoal em todas 
essas expressões, pois aquilo que o homem é é determinado pela qualidade 
de seu coração. No entanto, em todo esse uso freqüente da palavra coração, 
nos pronunciamentos mais decisivos que podem ser feitos em relação ao 
homem, revela-se que o homem é, em última instância, guiado e governado 
a partir de um ponto, que nesse ponto ele mostra sua verdadeira humanida
de, tanto em sua susceptibilidade à revelação de Deus como em sua respon
sabilidade por seu pensar, querer e proceder.

Alma e espírito

Para aquilo que estamos tratando, o uso do conceito de alma (psychê) 
em Paulo é de importância muito menor. Em Paulo, psychê não é -  segundo 
o modo greco-helenista -  o homem imortal, distinto do sõma e nem denota 
o espiritual como sendo distinto do material. De um modo geral, psychê 
significa a vida natural do homem (cf. Rm 11.3; 16.4; lTs 2.8 -  dar a pró
pria “alma”, ou seja, a v id a -p o r alguém, et a i). Isso fica mais evidente nos 
conhecidos pronunciamentos de 1 Coríntios 15.44ss, em que Paulo coloca 
o primeiro homem, Adão, como “alma vivente” em contraste com Cristo 
como “Espírito vivificante” e fala do “corpo natural” (sõma psychikon) se
meado na fraqueza e na corrupção distinguindo-o do corpo espiritual que 
será ressuscitado. Psychê e físico significam nesse caso claramente a vida 
natural e terrena, que não tem subsistência em si, mas encontra-se sujeita à 
morte e à destruição; é usado aqui praticamente como sinônimo de “carne e 
sangue” no versículo 50, aquilo que foi tirado da terra (v. 47). Em confor
midade com isso, Paulo fala também do “homem natural” que não pode 
compreender as coisas do Espírito de Deus (ICo 2.14) e que ele contrasta 
com o homem pneumático, espiritual.79 Em 1 Coríntios 3.1 ele equipara o 
físico com o sárquico, o carnal. Fica evidente, portanto, que o físico nesse 
contexto denota aquilo que é humano e limitado e que, em si, é incapaz de 
captar ou compreender a sabedoria divina que, no capítulo anterior, Paulo 
disse ser objeto da proclamação especial de Deus. O físico e o carnal encon
tram-se, portanto, muito próximos um do outro nessa passagem no sentido 
de que ambos denotam o homem em seu caráter limitado e a humanidade 
em contraste com as possibilidades e realidades divinas. De outro modo, o 
físico e o psychê não são, em si, uma desqualificação. Exceto por sarx, o 
termo não tem um significado pleno de homem natural que, em seu pecado, 
afastou-se de Deus. Mesmo quando não é visto em contraste com o pneuma 
dado por Deus, ele descreve o homem em sua vida natural, especialmente



de acordo com sua existência interior, como fica aparente em particular nas 
combinações “unidos de alma”80 (uma única mente; Fp 2.2), “de igual senti
mento”81 (um único espírito; Fp 2.20), “animado”82 (alegre; Fp 2.19, eta l.)P

Paulo fala de pneuma num sentido muito parecido com psyche, pelo 
menos na medida em que se refere ao espírito humano e não ao Espírito de 
Deus dado aos crentes (como normalmente é o caso quando ele fala de 
pneuma). Assim como psyche, pneuma denota o homem em sua existência 
natural, abordado de dentro para fora. A evidência mais clara dessa afirma
ção certamente é ouso paralelo de pneuma em 2 Coríntios 2.13 (“não tive ... 
tranqüilidade no meu pneuma) e de sarx em 2 Coríntios 7.5 (nosso sarx não 
teve alívio). Em ambas as ocasiões, trata-se simplesmente do homem em 
sua condição natural, que pode ser denotada tanto por espírito como por 
carne. Aqui, mais uma vez, não há nenhum traço do espírito como um prin
cípio divino supra-sensual inerente ao homem. Assim, quando Paulo diz em 
outras passagens: a graça de Cristo seja com o “vosso espírito” (G1 6.18; Fp 
4.23; Fm 25), quer dizer o mesmo que “convosco”, “com todos” (Rm 16.20; 
Ef 6.24, et a i). No mesmo sentido de “uma só alma”, etc., o apóstolo fala de 
“um só espírito” (Fp 1.27), “comunhão no Espírito” (Fp 2.1, et a i). Não 
significa nada além do homem em sua existência natural interior. Portanto, 
quando é dito em 1 Tessalonicenses 5.23 “o vosso espírito, alma e corpo, 
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor...” é 
bem provável que não deva-se pensar aqui numa representação tricótoma, 
na qual as três partes podem ser claramente distinguidas entre si dentro do 
homem e na qual o pneuma denota uma área mais elevada da vida e separa
da do psyche. Devemos, sim, tratar aqui de um modo de expressão plerofórico 
(talvez tradicional) no qual a vida interior do homem é denotada de duas 
formas diferentes, mas à qual não se pode atribuir nenhum significado psico
lógico ou antropológico particular.84 Paulo fala do homem interior não apenas 
de uma única maneira. Para isso, usa a palavra “alma”, bem como “espírito” 
sem que seja sempre possível distinguir entre elas num sentido técnico.85

No tocante, ainda, aos dois “sentidos” diferentes mencionados acima 
(p. 122), nos quais a corrupção do pecado opera na existência humana, de
paramos com a primeira representação particularmente na descrição da de
generação da vida dos gentios em Romanos 1 e Efésios 4. Como vimos 
anteriormente, o retrato em Romanos 1.18ss serve para demonstrar, a partir 
dessa corrupção radical, a manifestação já claramente visível da ira divina.

A natureza específica dessa corrupção é que ela suprime todo o bom 
conhecimento e vontade no homem levando-o a deleitar-se em pecar. Isso 
porque esses homens, apesar do que receberam em seu nous da revelação 
de Deus e, portanto, do conhecimento que têm de Deus, ainda assim não 
glorificam a Deus nem dão graças a ele, foram abandonados à inutilidade 
de seus raciocínios e seu coração insensato tornou-se obscurecido (Rm 1.20,



21). Nessa inutilidade do homem interior, nesse abandono do nous como 
possibilidade de conhecer a Deus e nesse obscurecimento do coração, a ira 
de Deus está sendo revelada. Deus o entrega à concupiscência perversa do 
seu coração (v. 24), a um “nous reprovável” (eis adokimon noun) a fim de 
praticar coisas inconvenientes (v. 28). Pois não apenas o homem interior é 
entregue às trevas e à ignorância em seu relacionamento com Deus, mas 
também é pervertido e pende para todo tipo de libertinagem e atividade 
repreensível em sua autodeterminação moral. Desse modo, a corrupção 
irrompe para a existência física (v. 24). A corrupção do coração e do nous é 
transportada para o homem exterior, numa vida que é vergonhosa e censu
rável diante de Deus e dos homens.

Encontramos uma descrição semelhante à de Romanos 1 em Efésios 
4.17ss, onde os crentes são instados a não andar como andam os gentios, 
“na vaidade do seu próprio nous, obscurecidos de entendimento, alheios à 
vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus 
corações, os quais tendo-se tornado insensatos, se entregaram à dissolu
ção” . Em tudo isso, estão alheios à vida de Deus, à verdadeira vida preten
dida por Deus, dirigida por ele e que encontra nele a sua plenitude. A causa 
é mais uma vez mencionada como sendo a ignorância (dia agnoian), a falta 
de verdadeiro conhecimento e sua substituição por aquilo que é o oposto, 
relacionado novamente com a inutilidade do nous, bem como o endureci
mento de seu coração que é a descrição mais central do ego humano. O 
coração foi endurecido e, por ter-se afastado de Deus, tornou-se cruel e 
insensível. E tudo isso se revela no proceder dos gentios. Assim como em 
Romanos 1 é dito repetidamente que Deus os entregou a toda sorte de prática 
perversa, também diz-se aqui que eles abandonaram-se a essas práticas. Aquilo 
que é um julgamento de Deus é, ao mesmo tempo, um ato do ser humano.

Essas descrições extensas mostram que a corrupção do pecado reside 
no coração e no entendimento humano, justamente o lugar de onde, para a 
manifestação de sua vida, o homem deve receber liderança e orientação no 
sentido do bem. Essas descrições do entendimento obscurecido e do cora
ção corrupto, como vimos, aplicam-se especialmente aos gentios em sua 
profunda decadência moral e, em geral, aos notórios pecadores e inimigos 
da verdade de Deus (cf. Cl 2.18; lTm 6.5; 2Tm 3.8; Tt 1.15). Isso não altera 
o fato de que o apóstolo não apenas mostra essa depravação radical dos 
gentios e dos ímpios como um exemplo impeditivo, mas também, ao retra
tar a realidade dessa maneira, deseja fazer com que aqueles que ainda não 
se encontram nesse estado sintam a gravidade do pecado em função da ira 
de Deus em suas próprias vidas (Rm 2. lss); deseja também deixar claro 
para os crentes de que tipo de corrupção eles foram livrados (cf. Ef 2.1 -3; Tt
3.3). Conseqüentemente, a renovação do nous também é algo necessário 
não apenas para alguns, mas para todos que irão apresentar seus corpos (ou 
seja, a si mesmos; ver acima) a Deus como sacrifício agradável a ele (Rm



12.2; Ef 4.23); assim como não apenas o realizar, mas também o querer 
daquilo que pode servir para a salvação do homem é efetuado por Deus nos 
crentes segundo a sua boa vontade (Fp 2.13).

Por outro lado, é necessário cuidar para não colocar no mesmo nível 
tudo o que é dito no ensinamento paulino sobre o pecado com referência à 
corrupção do homem interior. Nem tudo o que é colocado nessa descrição 
da depravação radical do mundo gentil pode, simplesmente, ser aplicado 
como um veredito, com respeito à corrupção total dos homens sob o ponto 
de vista individual. Existe uma diferença até mesmo entre os próprios gen
tios. Não apenas o apóstolo conhece homens entre os gentios que não são 
culpados desses pecados vergonhosos, mas que, pelo contrário, no sentido 
cívico são dignos de elogio e proteção das autoridades por suas boas obras 
(Rm 13.3ss) e cujo julgamento e aprovação, a Igreja também deve valorizar 
(cf. Cl 4.5; lTm 3.7; 2Co 8.21), como também fala explicitamente de gen
tios que dão prova (em seus atos) de que aquilo que é exigido pela lei foi 
escrito por Deus no coração deles (Rm 2.15). Ao que parece, de acordo com 
todo o contexto de Romanos 1.18 -  3.20, isso não significa que esses genti
os não precisam de justificação pela fé e do Espírito de Cristo para sua 
salvação, mas sim, que na imperfeição de suas obras da lei, eles também, 
como todos os outros, estão sob o julgamento de Deus sobre o pecado (Rm
3.20, 23). De qualquer modo, não devemos deixar escapar o fato de que, em 
seus atos, eles não apenas são creditados com um certo cumprimento da lei, 
mas também de terem recebido no próprio coração uma noção da parte de 
Deus sobre quais são os requisitos da lei e de os terem colocado em prática. 
Aquilo que se aplica aos gentios, aplica-se também a Israel. Por certo, a 
pregação de Paulo como um todo tem o propósito de despir Israel de sua 
retidão diante de Deus e descobrir para eles o seu pecado (Rm 2.1ss). Ainda 
assim, isso não altera o fato de que não apenas ele atribui a Israel o conhe
cimento da vontade de Deus em virtude do privilégio da lei que lhes foi 
dada (Rm 3.2; 9.4), mas também declara que demonstram zelo por Deus, 
um desejo fervoroso de agradá-lo com suas obras na lei (Rm 10.2). Quando 
o apóstolo acrescenta a isso, “porém não com entendimento” (a li’ ou 
epignõsin), traz de volta à cena o nous. Dessa vez, porém, não com o mes
mo sentido de quando falou sobre o obscurecimento do nous e a entrega do 
nous pernicioso que acontece entre os gentios. Se esse obscurecimento do 
nous leva os gentios a toda sorte de pecado vergonhoso, em Israel o desejo 
de ter a percepção correta manifesta-se de modo completamente diferente: 
na tentativa de tornarem-se aceitáveis para Deus mediante uma conduta que 
seja a mais impecável possível (Rm 10.3; cf. Fp 3.6, 9). Portanto, quando 
diz-se em outras passagens que os israelitas tornaram-se embotados em seu 
nous (ta noêmata autõn epõrõthê; 2Co 3.14) e que um véu foi colocado 
sobre o seu coração (v. 15), de fato, semelhantemente aos gentios, trata-se 
de um endurecimento e obscurecimento do coração e do nous (cf. também 
Rm 11.7, 8), no entanto, este, ocorre num sentido completamente diferente:



aqui, a conseqüência do endurecimento e da corrupção interior não é o de
sejo por aquilo que é repreensível no sentido moral ou a absoluta falta de 
conhecimento da vontade Deus, mas sim a tentativa de ser reto diante de 
Deus por intermédio de todos os poderes morais próprios. É importante 
para a percepção correta da doutrina paulina do pecado ter em vista nitida
mente esse caráter diferenciado da corrupção do homem interior fora de 
Cristo e não cair numa concepção das implicações antropológicas dessa 
doutrina de pecado que coloca tudo num mesmo nível.

No entanto, é particularmente característico desses aspectos antropo
lógicos da descrição de Paulo do homem em pecado, o “sentido inverso” 
em que a corrupção do pecado opera, em outras palavras, a relação direta 
que é feita entre o pecado e o corpo. A escravidão do pecado à qual o ho
mem está sujeito e sua condição de morte por causa da ira divina não são 
apenas determinadas pela depravação do homem interior e seus efeitos so
bre o “corpo”; antes, deve-se dizer que justamente o inverso é igualmente 
característico das concepções antropológicas de Paulo: o pecado, por assim 
dizer, assume o controle do corpo “de fora para dentro” e desse modo, sujei
ta todo homem a ele como seu escravo.

Várias expressões e pronunciamentos nas epístolas de Paulo dão evi
dências dessa relação “direta” : pecado-corpo. Assim, é mencionado em 
Romanos 6.6, por exemplo, o “corpo de pecado” que deve ser destruído 
para que “nós” não sirvamos mais ao pecado. Aqui o corpo, sendo governa
do pelo pecado, é o impedimento para que o ego deixe de servir ao pecado. 
Semelhantemente, os crentes são advertidos a não permitir mais que o peca
do reine sobre seus corpos de modo que obedeçam as paixões desse corpo 
(Rm 6.12). Nessa passagem, mais uma vez o sentido não é de dentro para 
fora, mas o inverso: o pecado deseja apropriar-se do corpo, incita nele dese
jos pecaminosos e assim, coloca o “eu” sob seu domínio. Apontamos ante
riormente para a expressão: feitos (perversos) do corpo, que os crentes devem 
mortificar pelo Espírito (Rm 8.13) e para as palavras: fazei morrer a vossa 
natureza terrena (Cl 3.5), sendo que o significado pretendido de ambos os 
casos é o mesmo. Aqui, o corpo encontra-se como sujeito e portador do 
pecado numa certa relação de independência em oposição ao ego.

Essa ligação entre pecado e corpo encontra expressão com seu signi
ficado mais pleno dentro da perícope conhecida de Romanos 7.14-27, onde 
não é simplesmente feita uma distinção entre a influência do pecado sobre o 
ego, o nous, o homem interior de um lado e o corpo e os membros do outro, 
mas onde toda a ênfase é colocada justamente sobre a discórdia entre os 
dois. A idéia, portanto, é que por meio do poder sobre o corpo, os membros, 
a carne, o pecado toma o ego, o homem interior, o nous, impotente para 
praticar o bem que ele deseja (o ego, etc.; Rm 7.22-25). Essa oposição é tão 
absoluta que em duas ocasiões (vs. 17, 20) o apóstolo declara “não sou eu, 
mas o pecado que habita em mim” (ou seja, na carne, em seu corpo, em seus



membros) que faz o mal. No entanto, tamanho é esse poder do pecado em 
seus membros que ele sabe que é um prisioneiro pela lei (poder) do pecado 
em seus membros e, de fato, fala de si mesmo como sendo carnal, vendido 
à escravidão do pecado, homem desventurado que clama: “Quem em livra
rá do corpo desta morte?” (vs. 14, 23, 24). Em toda essa representação, a 
ligação entre o pecado e o corpo encontra-se totalmente em primeiro plano, 
em oposição ao ego e ao nous. O pecado instala-se, por assim dizer, no 
homem exterior, se estabelece nele como que num forte em tomo do ego (o 
homem interior, o nous), e assim fazendo dele seu prisioneiro e impedindo- 
o de livrar-se.

Não é de surpreender que alguns encontraram nessa representação 
uma variação da idéia grega de que o corpo é o lugar onde se encontra o 
pecado e, assim, como princípio sensual e inferior, é a prisão da parte espi
ritual e superior do homem -  sua alma. Contudo, diante de uma reflexão 
mais profunda, essa concepção não é sustentável por um momento sequer. 
Isso porque, em primeiro lugar, o corpo não apenas é uma criação de Deus 
e, portanto, não foi destinado ao pecado, mas sim para o Senhor (1 Co 12.18, 
24; 15.35ss; 6.13, 15), como também na pregação de Paulo o corpo é total
mente incluído na obra redentora de Cristo. E co-participante na ressurrei
ção dos mortos (ICo 15.35ss) e mesmo em sua existência terrena temporal 
é levado em consideração do ponto de vista do poder mantenedor e renova
dor de Deus (ICo 12.9; 2Co 4.7ss; 12.7). Não resta dúvida alguma, portan
to, quanto à existência de uma antítese ética baseada na natureza física sensual 
entre corpo e nous, homem exterior e interior. Contudo, em segundo lugar -  
conforme vimos acima -  o corpo não representa simplesmente uma certa 
parte constituinte do homem, mas sim, o próprio homem em seu modo 
corpóreo e concreto de existência. Não é apenas o corpo, mas o homem em 
si que, com sua came (corpo) serve ao pecado (Rm 7.25), ele próprio é 
carne, mesmo que segundo o homem interior deseje fazer o bem e servir a 
lei de Deus com seu nous (Rm 7.14, 22, 25). Conseqüentemente, estamos 
tratando nessa representação em Romanos 7 e em outras passagens, de uma 
outra coisa, a saber, de uma determinada interpretação antropológica da 
discórdia ética à qual mesmo o homem que deseja fazer o bem está sujeito. 
Paulo denota isso como a discórdia entre o homem interior e seu corpo 
(carne, membros) na qual não é dito que o interior em si representa o bem e 
o exterior é a definição do mal que nele há, mas sim, que o homem deve 
guerrear consigo mesmo e, nessa luta, sem o poder do Espírito Santo, en
contra dentro de si mesmo uma resistência invencível. O fato de Paulo de
notar este último especificamente como “o corpo” não envolve nenhuma 
depreciação do material em comparação com o espiritual, mas baseia-se na 
idéia de que o homem deve alcançar sua realização própria em sua existên
cia física e que nessa existência, por sua vez, encontra-se claramente o mo
delo da escravidão do pecado. Ao mesmo tempo, pode-se dizer que a 
importância desses pronunciamentos não está na maneira como certas idéi



as antropológicas são tratadas aqui, mas sim no pensamento nelas expressa
do: apesar de o homem ter disposição e inclinação para o bem, ainda assim, 
por causa de sua carne, por causa de sua inclusão no todo da humanidade 
solidária com o pecado, seu proceder correto é categoricamente frustrado.

De fato, talvez seja possível dizer-se que essa representação do impe
dimento categórico de fazer o bem que se encontra no corpo (nos membros, 
na carne), reflete o caráter específico da doutrina de Paulo sobre o pecado, 
como já pudemos observar nas primeiras seções de nosso estudo. Paulo 
considera o pecado não simplesmente ou em primeiro lugar do ponto de 
vista individual e pessoal, mas do ponto de vista coletivo e supra-individu
al. É o fato de ter sido incluído na solidariedade do pecado, o fato de o 
homem ser carne, o fato de ter sido colocado sob o poder do pecado que o 
cerca de todos os lados e que, por assim dizer, o ocupa, que governa a con
cepção paulina de pecado. É por esse motivo que se pode colocar ênfase tão 
grande sobre a ligação entre o pecado e corpo (no sentido de modo de exis
tência concreta sujeita ao pecado). Essa concepção de pecado também se 
faz presente de maneira definida na representação da discórdia interior do 
ego em Romanos 7 e encontra seu equivalente exato na estrutura da doutri
na paulina da redenção.

20. Romanos 7 na “Antropologia” Paulina

Por fim, com referência à amplamente discutida diferença de opiniões -  que 
até o presente não encontrou uma solução relativamente aceita de modo 
geral- quanto à discórdia descrita em Romanos 7.14ss deve ser entendida 
como tratando da luta contra o pecado que resta na vida cristã ou como 
sendo a intenção de Paulo, aqui, representar a impotência do ego fora de 
Cristo e do poder de seu Espírito; escolhemos convictamente em outros 
textos86 o segundo ponto de vista tomando por base uma análise detalhada 
do contexto e do texto de Romanos 7 e desejamos manter essa escolha com 
igual vigor. Seria inútil e ficaria fora do contexto do assunto do qual estamos 
tratando no momento, revisar mais uma vez todos os argumentos a favor e 
contra.87 Em parte, devemos voltar ao conteúdo de Romanos 7.14-25 quan
do tivermos de tratar em mais detalhes nas seções seguintes da inadequação 
da lei e de sua impotência em função da carne -  o verdadeiro tema de Ro
manos 7.7-25. Devemos, ainda, nos ocupar aqui com a questão de como a 
discórdia entendida dessa forma entre o homem interior e o corpo, o nous e 
a carne, deve ser compreendida dentro de toda a estrutura da antropologia 
paulina. Deve-se discutir, particularmente, se aquilo que é dito aqui sobre o 
“homem interior”, o nous, o “eu-eu mesmo” -  caso escolha-se entender 
esses termos com relação ao homem antes ou fora de Cristo -  não está em 
conflito com aquilo que em outras passagens Paulo julga como sendo a 
corrupção total do homem fora de Cristo.



Em primeiro lugar, é necessário afirmar que a discórdia retratada em 
Romanos 7 consiste, não simplesmente, de uma certa tentação do ego (da 
vontade para o bem, do homem interior), mas na absoluta importância do 
“eu” de romper, em qualquer medida, a barreira do pecado e da carne. Sem 
dúvida, também é dito do novo homem que ele continua envolvido num 
conflito com a carne. E o caso, por exemplo, de Gálatas 5.17 onde diz-se 
que: “a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são 
opostos entre si; para que não façais o que porventura seja de vosso querer”. 
Em Romanos 6.12 diz-se aos crentes, semelhantemente, que o pecado não 
deve reinar (continuar reinando) em seu corpo mortal, etc. Tudo isso aponta 
para a batalha contínua, a luta, a resistência da carne contra o Espírito. No 
entanto, a distinção absoluta entre esses pronunciamentos e outros seme
lhantes e o retrato de Romanos 7 é que os primeiros são citados dentro da 
possibilidade e certeza de vitória (cf. Rm 6.14: “Porque o pecado não terá 
domínio sobre vós; pois não estais debaixo da lei e sim, da graça”; G1 5.24: 
“E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e 
concupiscências”), enquanto em Romanos 7 tudo está voltado para esclare
cer a situação de morte do homem, o fato de ele ter sido vendido à escravi
dão do pecado, ter sido feito prisioneiro do poder superior do pecado. O 
clamor desesperado “quem me livrará do corpo desta morte?” é, por certo, 
seguido da interjeição de fé: “Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Se
nhor” (vs. 24, 25). Contudo, isso não significa que a descrição de ter sido 
vendido e feito escravo do pecado e ter recebido um corpo de pecado não 
tinha a intenção de ser tão absoluta quando é expressa. O poder de Jesus 
Cristo, o poder libertador do Espírito de vida em Cristo que é mencionado 
no versículo 25 e em Romanos 8.2ss, não são “adaptados” de alguma forma 
ou, então, descontados na (descrição da) situação de morte em Romanos 
7.14-25; antes, dão um basta, em princípio, à soberania absoluta do pecado 
sobre o ego descrito em Romanos 7. Os elementos colocados em contraste 
em Romanos 7, conseqüentemente, não são (como em G1 5) o Espírito e a 
carne ou (como em Rm 6), a graça e a lei, mas sim o ego humano, o “eu-eu 
mesmo” (v. 25!) e a carne, a lei de Deus e a lei do pecado. Na luta entre 
essas partes a vitória é da carne e do pecado e apesar de toda a sua vontade 
e desejo, o ego encontra-se em absoluta escravidão e em situação de morte. 
Outros poderes devem entrar em cena, alguém além do “eu-eu mesmo” 
deve juntar-se à batalha para que venha o livramento. Não se trata de suge
rir, por ser mencionada aqui uma dis-córdia, que isso serviria de prova para 
dizer que a luta entre o velho e o novo homem é descrita aqui de maneira 
semelhante a Gálatas 5.17.

Por esse motivo, sem dúvida estão certos os estudiosos que afirmam 
que, as palavras “em favor” do ego na descrição de Romanos 7 (vs. 15-17, 
18b-22, 25) não relativizam a representação de ter sido vendido e ser escra
vo do pecado, nem é a intenção aplicar sobre a mesma uma redução, mas 
sim, justamente de colocar o poder superior do pecado sob essa luz muito



mais penetrante.88 Os elos de ligação na cadeia de argumentação de Roma
nos 7 corroboram isso, como pode ser facilmente demonstrado mediante 
uma análise detalhada.89 Apesar de tudo aquilo no “eu”, no homem interior, 
etc., que pode oferecer resistência a esse poder do mal, de nada adianta. Isso 
tudo só pode tornar a derrota mais profunda e a situação de morte ainda 
mais desesperadora. Independentemente da maneira como alguém se veja 
compelido a julgar a resistência do ego no homem natural, esse julgamento 
não pode, de forma alguma, significar uma avaliação menos grave da situa
ção humana de morte. O sentido é justamente que, enquanto for preciso 
lutar usando essas armas, não existe nenhuma chance de livramento ou vi
tória. É esse e nenhum outro mais, o efeito do pronunciamento antropológi
co de Paulo em Romanos 7.

Por fim, surge a questão quanto ao que Paulo diz em Romanos 7.14
25 “em favor” do “eu, do homem interior, do nous, poder ser reconciliado 
com o quadro geral que encontramos em outras passagens de suas epístolas 
sobre a corrupção do pecado no homem fora de Cristo. Trata-se, aqui, parti
cularmente daqueles pronunciamentos nos quais o apóstolo diz: “Porque 
não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço... já  não sou 
eu quem o faz, e, sim, o pecado que habita em mim... porque, no tocante ao 
homem interior, tenho prazer na leu de Deus... De maneira que eu, de mim 
mesmo, com meu nous sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a came da 
lei do pecado.” Afirma-se que essas palavras não devem ser conciliadas 
com pronunciamentos como o de Romanos 12.2, onde é dito muito clara
mente que o nous deve ser renovado a fim de discernir qual é a boa vontade 
de Deus; nem como o de Filipenses 2.13 onde não apenas o realizar, mas 
também o querer o bem são atribuídos a Deus.

Julgamos que, desse modo, leva-se muito pouco em consideração o 
que já  observamos acima sobre o quadro diferenciado e provido de nuanças 
que o apóstolo apresenta sobre a escravidão do pecado e sua operação 
corruptora no homem. Romanos 7 não está fora disso, mas sim, realça ainda 
mais essa realidade. O conceito de bem e o zelo por ele não foram extintos 
da mesma forma em todos os homens, judeus e gentios, sob a lei e sem a lei. 
Não está de acordo nem com o ensinamento de Jesus e nem com o de Paulo 
negar a todos aqueles que estão fora de Cristo o zelo pela lei ou desejo de 
fazer o bem ou considerar tal coisa impossível para eles. Também não está 
de acordo com a realidade para a qual Paulo -  sem medo de ser incorreta
mente interpretado -  apela com um certo grau de clareza (Rm 2.14ss). Isso 
não diminui em nada a necessidade de uma renovação total. O nous e a 
vontade, mesmo quando não foram corrompidos e obscurecidos à maneira 
da vida pagã, entregue à libertinagem, precisam de renovação total, pois 
não lhes resta outra opção senão buscar seu ponto de partida e força não 
mais em seu próprio impulso moral, na lei, ou na luz da natureza, mas em 
Cristo e no governo de seu Espírito. Isso não fica tão evidente em nenhuma



outra passagem quanto em Romanos 7, onde se fala justamente da total 
falência da força de vontade, do “eu” que busca o bem, do nous em sua 
autodeterminação moral. Aqui, o contraste todo é entre o “eu-eu mesmo” e 
o “por Jesus Cristo nosso Senhor” , ambos no versículo 25. Contudo, nem 
por isso deve-se negar ao homem que está fora de Cristo todo conhecimen
to, zelo, esforço, reconhecimento da prioridade do preceito da lei sobre a 
vontade da carne.90

Aqui também está envolvido, é claro, o estilo que Paulo emprega em 
Romanos 7, nesse caso a caracterização correta do ego que está falando 
nessa passagem.91 Alguns supõem que em Romanos 7.14ss não está mais 
falando do não-cristão “comum”, mas daquele que se encontra “no patamar 
mais elevado que pode ser alcançado pelo homem pré-cristão” ,92 ou seja, do 
homem que entregou-se à lei com todas as suas forças, sobre o qual não se 
pode simplesmente aplicar o que foi dito dos pagãos, em Romanos 1, Efésios 
2 e 4 ou Tito 3. Num sentido parecido, outros são da opinião que Romanos 
7.7ss refere-se ao “estado interior” do judeu sob a lei, daquele que não se 
contenta com a indiferença que Paulo critica em Romanos 2.93 Ainda, ou
tros, preferem a idéia de que nessa passagem Paulo, de fato, apresenta o 
retrato geral de um homem sob a lei, antes e sem Cristo, mas visto pelos 
olhos de um cristão.94 Por fim, também foi defendida a opinião de que aqui 
Paulo fala de uma espécie de período de transição no qual o homem se 
encontra e que, apesar de já  confessar a Cristo, ainda luta para apegar-se a 
lei;95 no entanto, essa concepção encontrou pouquíssima aceitação.

Certamente não é fácil, ou mesmo possível, tipificar esse ego de Ro
manos 7.7-25 com uma única palavra. Sem dúvida alguma, não deve ser 
considerado num sentido biográfico, como uma descrição da experiência 
pessoal de Paulo antes e na ocasião de sua conversão. Romanos 7 e 8 preo
cupam-se, demais, com contrastes e termos histórico-redentores e não com 
experiências individuais, para que seja este o caso. Ao mesmo tempo, não 
se trata simplesmente de uma declaração retórica de generalização: é isso 
que acontece de um modo geral com um homem que está sob a lei, visto 
agora com os olhos da fé. Apesar de ser, com certeza, mais do que pessoal, 
no sentido de que o contraste histórico-redentor é o verdadeiro ponto de 
partida para o drama delineado em Romanos 7, ainda assim, um contexto 
pessoal não deve ser caracterizado como meramente retórico. Paulo pode 
identificar-se especificamente com o homem moral preso à lei, pois ele 
mesmo já  havia sido assim. Esse homem é descrito aqui em sua luta e derro
ta tendo a lei como aliada e o pecado e a carne como adversários, em suas 
aspirações elevadas e seu completo fracasso. Sem dúvida, deve-se dizer 
que, particularmente no reconhecimento de falência absoluta conforme apa
rece nos versículos 14ss e 24, o homem natural fala a linguagem da miséria, 
uma vez que esta só pode ser avaliada em toda a sua profundidade e com
preendida a partir do conhecimento da redenção. Por esse motivo, num de



terminado momento a faísca salta, por assim dizer, a partir “do outro lado” : 
“Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor” ! Isso não significa, porém, 
que toda essa descrição, portanto, não tem qualquer ligação com a experi
ência própria do homem fora de Cristo ou que, também, não pode significar 
para ele, uma revelação da verdadeira situação em que se encontra. Paulo 
traça um retrato tão vívido e cativante, pois deseja colocar diante dos olhos 
não apenas do homem em Cristo, mas também do homem debaixo da lei, a 
necessidade absoluta de outro poder moral além do “eu-eu mesmo”, do nous, 
do homem interior. Ao relatar toda a luta do ego, ele deixa que seja sentido, 
por um lado, como que em solidariedade com aqueles que lutam com e sob 
a lei, que, no passado, ele próprio estava debaixo da lei e, portanto, essa luta 
não lhe é estranha; por outro lado, mostra também o quanto, para ele, a luz 
surgiu a partir da desesperança dessa situação. Além disso, não devemos 
nos esquecer de que esse retrato pode ser tão explícito e existencial, justa
mente porque a luta contra a carne jamais perde seu caráter atual (G1 5.17) 
e que, portanto, a questão de como sair vitorioso nessa luta nunca toma-se 
um problema teológico obsoleto (pois já  foi solucionado), mas permanece 
como uma questão de fé que está continuamente sob a ameaça de tornar-se 
uma questão do “eu-eu mesmo”.

Ao estudar tudo isso, não se pode dizer que o retrato da corrupção do 
pecado em Romanos 7 está fora da estrutura da doutrina paulina do homem 
em pecado. Pelo contrário, ele forma, num certo sentido, um ponto culmi
nante ao indicar que a corrupção do pecado em todo o seu caráter radical 
não deve ser procurada, apenas, nos pagãos de visão obscurecida e entre
gues a toda sorte de perversão, mas, também, no homem que vive debaixo 
da força da lei e, ainda assim, deve ser levado a reconhecer que foi vendido 
ao pecado e que “desventurado homem que sou! quem me livrará do corpo 
desta morte”?

C. O Pecado e a Lei

21. A Antítese com o Judaísmo
Já ficou claro com o que foi dito acima, que a doutrina paulina da essência 
e da universalidade do pecado e de seu operar na existência humana, tem 
em si um caráter bastante radical e exclui completamente qualquer possibi
lidade de redenção e renovação de vida fora da salvação oferecida por Cristo. 
No entanto, ainda nos resta, neste capítulo, tratar daquilo que talvez possa 
ser chamado de aspecto mais drástico e característico de toda a sua doutrina 
do pecado: a maneira na qual a lei funciona nessa situação desesperadora de 
pecado e da cormpção do pecado.

Tocamos aqui numa das partes mais impressionantes e distintivas da 
pregação de Paulo, uma parte que já  teve um importante papel na história da



igreja e da teologia e que continua a ser o objeto de muitas investigações na 
literatura exegética.96 Pode-se dizer, em geral, que aquilo que Paulo estava 
procurando fazer era mostrar que na situação de morte dentro da qual o 
homem se encontra pelo pecado, a lei não pode oferecer qualquer tipo de 
alívio e auxílio; na verdade, que ela -  e aqui sua idéia da lei recebe sua 
intensificação mais crítica e plena -  leva o homem, que seria salvo pela lei, 
a afundar ainda mais no lamaçal do pecado e da corrupção. É esse julga
mento vigoroso e de caráter negativo sobre o significado da lei na doutrina 
de Paulo sobre o pecado e a redenção, centro de constante atração renovada, 
que deu origem a diversos tipos de idéias divergentes e, especialmente, da 
parte judaica, muitas vezes evocou questões radicais e críticas.97

É nesse confronto com o judaísmo que Paulo chega a essa avaliação 
absolutamente negativa da lei, como meio de salvação, e, sem que haja uma 
certa percepção das concepções soteroteológicas da antiga sinagoga, a po
sição que o apóstolo assume em relação à lei não pode ser compreendida. 
Conforme torna-se cada vez mais aparente, apesar de não ser uma questão 
simples, apresentar uma exposição resumida do judaísmo, uma vez que as 
considerações espirituais e religiosas sobre este são tão ricamente variadas 
no que diz respeito à sua concepção do pecado e da redenção,98 ainda assim, 
será preciso dizer que as profundas diferenças entre Paulo e o judaísmo, que 
ele combateu, não se encontravam tanto em idéias divergentes sobre a ori
gem e universalidade do pecado. Apesar de aqui também ser possível obser
var concepções de todas as diferentes nuanças,99 pode-se dizer, de um modo 
geral,100 que para a antiga sinagoga, a pecaminosidade universal, como um 
fato da experiência, era uma questão incontroversa. Isso pode ser concluído 
a partir da universalidade da morte. Não há morte sem pecado. Assim, todos 
os que morrem devem ser pecadores. Por certo, a razão pela qual todo ho
mem deve morrer é, com freqüência, buscada na desobediência e no castigo 
que passou para todos os homens.101 No entanto, há ainda outras vozes que 
buscam a origem da morte não no pecado de Adão, mas em transgressões 
pessoais individuais.102 Por outro lado, é impossível demonstrar uma dou
trina sobre o pecado original no sentido da transmissão hereditária de uma 
corrupção moral causada por Adão (não mais, de fato, do que é demonstra
da em Paulo).

Para a doutrina judaica da pecaminosidade humana universal, é par
ticularmente importante a idéia da predisposição para o bem e para o mal 
(yêser) dentro do homem. Estas são consideradas como sendo referentes à 
natureza humana e, portanto, criadas por Deus. É, então, a vocação moral 
de todo homem, por meio da força do pendor para o bem e com a ajuda da 
lei, vencer o pendor para o mal.103 No Manual da Disciplina da comunidade 
de Qumran essa doutrina pode ser encontrada na idéia de dois espíritos, um 
de luz e outro de escuridão, ambos criados por Deus, sendo que o homem 
encontra-se posicionado entre os dois e compelido a escolher (1QS III, 13ss).



Em outras passagens, fala-se de um gérmen ou raiz do mal que deve ser 
vencido pela lei.104

Em tudo isso, pode-se observar, obviamente, muita coisa que difere 
daquilo que encontramos em Paulo. O apóstolo não ensina em parte algu
ma, por exemplo, uma predisposição inata para o mal criada por Deus; por 
outro lado, a idéia corporativa de todos em um -  como pudemos mostrar 
acima (Seção 16) -  encontra-se muito mais clara nele e é muito mais impor
tante para a estrutura de sua teologia, como um todo, do que pode ser de
monstrado no judaísmo.

Contudo, no que se refere à doutrina do pecado, a verdadeira antítese 
entre Paulo e o judaísmo, que ele discute, não está na avaliação dessas dife
renças, mas no julgamento diametricamente oposto da força e função da lei 
nessa situação de pecado universal.

Para o judaísmo, o grande contrapeso da ameaça e do poder do peca
do encontra-se na lei dada a Israel. A lei é o meio singular de adquirir para si 
mérito, recompensa e justiça diante de Deus; é o instrumento dado por Deus 
para subjugar o impulso perverso e conduzir o bem à vitória. Pode-se dizer 
com razão, portanto, que, para os judeus, a lei era o meio preeminente de 
salvação, na verdade, era a verdadeira “substância de vida”.105

Sem dúvida pode-se notar todo tipo de diferença nas fontes judaicas 
quanto à sua avaliação da gravidade e força do pecado. A tendência predo
minante é a doutrina, muitas vezes apresentada num sentido altamente quan
titativo, da benemerência das obras da lei, que acaba permitindo ao homem 
obter a vida eterna. Na multiplicidade dos mandamentos encontra-se o meio 
de obter esse mérito. Todo cumprimento da lei, ou seja, a realização de um 
ato em conformidade com uma prescrição concreta da lei, contribui para o 
tesouro de mérito, assim como, inversamente, cada transgressão concreta 
coloca em risco a suficiência dos méritos.106 Contudo, ao lado dessa con
cepção metódica e quantitativa de pecado, pode-se ouvir tons muito mais 
profundos nos quais expressa-se a incerteza e o desespero que nascem de 
uma consciência muito mais adequada do poder do pecado.107 Com fre
qüência, fala-se de modo pessimista do poder moral do homem e da pre
ponderância da inclinação ou im pulso para o mal. Isso acontece 
particularmente na literatura pseudo-epigráfica e apocalíptica, bem como 
em alguns escritos de Qumran.108 A convicção de que o homem precisa da 
misericórdia e do socorro divino a fim de não se tornar presa do poder do 
pecado encontra expressão em alguns pronunciamentos, como por exem
plo, na coleção de cânticos da comunidade de Qumran, apresentados de 
maneira, com freqüência, muito comovente.109

Entretanto, nada disso não altera uma questão, a saber, que o judaís
mo não conhecia nenhum outro modo de salvação a não ser a lei, e que via 
até mesmo a misericórdia e o amor perdoador de Deus como estando no



centro do fato de que estes capacitavam o pecador para, mais uma vez, 
construir seu futuro eterno com base na lei. A idéia de o homem ter de 
renunciar à lei como fonte de sua força moral e para sua justiça diante de 
Deus contradiz em seu cerne a doutrina judaica sobre o objetivo da lei e a 
ligação interior entre a lei e o pecado. O único privilégio de Israel em rela
ção aos gentios, é o fato de, na lei, eles terem recebido o meio para a vida. 
Israel possui a Torá como “recurso protetor e salvador contra o poder do 
impulso perverso” .110 E a lei que pode dar vida ao homem e são as obras da 
lei que, em sua maior quantidade, podem calar as acusações do pecado. 
Mesmo nas partes do judaísmo onde aparece uma receptividade maior para 
o socorro de Deus e fala-se de um Espírito de Deus que deve purificar e 
ajudar o homem a tornar seu caminho perfeito, não é pretendido nenhum 
meio diferente ou melhor de salvação além da retidão e da perfeição busca
das por intermédio da lei.111

_ E contra esse significado redentor atribuído à lei, pelo judaísmo, que 
se dirige a antítese na doutrina de Paulo sobre o pecado, e que ele desenvol
ve uma doutrina da lei que está entre os aspectos mais distintivos de sua 
pregação.

Se procurarmos analisar mais profundamente essa rejeição absoluta 
da lei como meio de salvação, então, deve-se estabelecer imediatamente a 
premissa de que, em Paulo, isso não tem origem numa depreciação das 
obras da lei em si, nem num certo desconforto sobre o proceder, nem de um 
contraste (modernista) entre as obras da lei como algo “exterior” e a dispo
sição como “verdadeira” obediência, assim como também não se origina de 
uma crítica ao conteúdo da lei.112 Tendo em vista o que foi discutido acima, 
já  ficou aparente que o apóstolo não fala aqui motivado por qualquer res
sentimento contra uma tarefa que não conseguiu cumprir no passado."3 O 
próprio Paulo dá um fim a qualquer apreensão incorreta quanto a isso, quan
do, em Romanos 7.7, apresenta a pergunta: “Que diremos pois? É a lei 
pecado?” e no versículo 12 responde, “a lei é santa; e o mandamento, santo 
e justo e bom” e quando, no mesmo contexto, ele diz claramente que “o 
mandamento [que] me fora para a vida” (v. 10) e “a lei é espiritual” (ou seja, 
divina; cf. lTm 1.8). Assim também, diz em Gálatas 3.21, que a lei não está 
em conflito com a promessa e que se a lei tivesse o poder de dar vida aos 
homens, a justiça seria procedente da lei. Como norma para a vontade de 
Deus e guia para vida, a lei, portanto, é incontestável e perfeitamente 
confiável. Se alguém cumprisse seus requisitos, de fato, viveria (Rm 10.5; 
G1 3.12; cf. Rm 2.7, 10). Por isso, ele não nega o privilégio especial dos 
judeus de que são o povo a quem pertence a dádiva da lei (Rm 9.4) que, 
tomando esse fato por base, conhecem a vontade de Deus e aprovam as 
coisas excelentes (Rm 2.18) e que, na lei, possuem “a forma da sabedoria e 
da verdade” (Rm 2.20). A situação do homem sob a lei, portanto, por mais 
desconsoladora que seja, não o é por causa da lei ter-lhe sido dada, como



uma revelação inferior, apenas um conhecimento limitado ou talvez falso 
de Deus.114 A pregação do evangelho não apresenta, em oposição à lei, um 
novo conceito de Deus ou um novo ponto de vista em relação às obrigações 
de cada homem diante de Deus. Com referência a isso, o apóstolo continua 
a apontar até mesmo o crente, que não espera mais encontrar justiça e vida 
nas obras da lei, na direção do julgamento como sendo o lugar onde ocorre- 

• rá a retribuição de acordo com o que foi feito por meio do corpo, quer seja 
o bem ou o mal (2Co 5.10; cf. ICo 1.8; 3.12-15; 4.4ss; lTs 3.13; 5.23). De 
maneira alguma Paulo tem em mente que se deve detrair qualquer coisa da 
natureza divina da lei em si ou, do ponto de vista da fé, que ele deve colo
car-se acima dela.

A verdadeira base para a rejeição absoluta de Paulo da lei como meio 
de salvação é, portanto, completamente outra. Encontra-se no fato de que, 
com a luz que surgiu na morte e ressurreição de Cristo, não aconteceu sim
plesmente de tomar-se visível um melhor caminho para a salvação, lançan
do sombra no que havia antes e tornado-o supérfluo, mas sim, manifestou-se 
em sua plenitude a inadequação absoluta da lei como meio de salvação. 
Por esse motivo, a antítese de Paulo em relação ao judaísmo consiste não 
apenas na proclamação positiva da justiça pela fé sem as obras da lei, mas 
também na evidência, argumentada per negationem, de que a lei não é sufi
ciente para garantir ao homem pecador a vida e a justificação diante de 
Deus. E este último ponto de vista que confere à doutrina de Paulo sobre o 
pecado, sua estrutura e qualidades mais características e com o qual deve
mos, portanto, nos ocupar de modo detalhado na continuidade da discussão 
sobre a justificação que é pela fé.

22. Nenhuma Justificação pela Fé. “Jactância” e 
“ Skan da lon”

As provas de que a lei é insuficiente como meio de salvação são apresenta
das principalmente de duas maneiras diferentes. Ao fazê-lo, Paulo segue a 
função redentora dupla que o judaísmo (como vimos anteriormente) atribui 
à lei: como um meio de ser justificado pelas obras da lei e como arma contra 
o poder do pecado.

Com relação à primeira função, sua oposição dirige-se, acima de tudo, 
à jactância dos judeus na lei e na confiança que depositam sobre a posse da 
le i . Isso ocorre particularmente na vigorosa acusação contra o judaísmo em 
Romanos 2.1 -  3.20. De nada adianta ter a lei e nem a circuncisão. Pois não 
são os ouvintes, mas sim os praticantes que serão justificados; e não é a 
circuncisão que acontece no exterior, no corpo, que toma alguém um verda
deiro judeu, mas aquela que está escondida, que acontece no coração, se
gundo o Espírito e não segundo a letra (Rm 2.12-29). Pelo fato de ser



justamente isso que está errado com os judeus, eles não têm motivo algum 
de se exaltarem acima dos gentios e vangloriarem-se na lei. Porquanto mes
mo que não se entreguem a toda sorte de perversão pecaminosa que desonra 
a Deus e ao homem, na qual a ira de Deus já  está se revelando claramente 
(Rm 1.18-32), isso não significa que estão completamente separados desses 
pecados, mas compartilham deles de várias maneiras, como eles mesmos 
serão levados a admitir (Rm 2.1ss, 17ss). Por esse motivo, enganam-se a si 
mesmos de modo fatal. Julgam mal a duração da longanimidade de Deus 
para com eles, sendo que a intenção desta é levá-los não à idéia de seguran
ça, mas à conversão. Em vez de adquirirem um tesouro de mérito como, em 
sua ilusão, pensam estar fazendo, na verdade, estão acumulando sobre si a 
ira futura de Deus por causa de seus corações endurecidos e impenitentes 
(Rm 2.1-12).

Já fica evidente, a partir dessas acusações detalhadas e reveladoras, 
que Paulo parte de uma concepção completamente diferente do judaísmo 
quanto ao pecado e à lei. Apesar de a concepção judaica reconhecer a 
pecaminosidade universal, incluindo na mesma os judeus, e poder até mes
mo concordar com Paulo em muitos aspectos de sua acusação, ainda assim, 
não havia sido tirada dos judeus a base da confiança na lei. Pelo contrário, 
haviam sido conduzidos a ela por uma concepção quantitativa da lei e do 
pecado.115 O julgamento de Deus segundo as obras foi concebido como o 
ato de colocar os pecados e obras na balança, sendo que o resultado dessa 
pesagem, certamente não é conhecido da terra e é motivo de incerteza, mas 
no caso de uma preponderância final das boas obras, sabe-se que, sem dúvi
da, o julgamento será favorável. Opondo-se àqueles que, também, no juda
ísmo consideravam problemático observar a lei na íntegra e obedecer a todos 
os seus mandamentos, a possibilidade de justificação e vida pela lei era 
afirmada de várias maneiras, mesmo para o homem pecador, pois não havia 
sido dado nenhum outro caminho a não ser a lei.116

Contrastando com isso, vemos em Paulo uma radicalização da lei 
tanto quantitativamente com no que diz respeito ao seu conteúdo. Quando, 
em Romanos 2.21 ss, Paulo coloca diante dos judeus toda sorte de pecados 
individuais, para ele (diferentemente dos judeus), trata-se de uma prova 
decisiva da impossibilidade de ser justificado pela lei. Pois a lei exige, con
forme ele mostra com clareza em outras passagens, ser cumprida em sua 
totalidade (holos ho nomos\ G1 5.3), e as Escrituras pronunciam sua maldi
ção sobre aqueles que não praticam continuamente todas as coisas que es
tão escritas no livro da lei (G1 3.10; cf. Dt 27.26).117 Toda redução da lei a 
um caráter quantitativo é, portanto, pura obstinação e está em conflito com 
a própria lei; e todo pecado, independentemente do quanto o homem esteja 
propenso, em sua ilusão, a perdoá-lo dentro de si mesmo ou simplesmente 
subtraí-lo do balanço das obras da lei, que tem a seu favor, torna-o culpado 
diante da lei como um todo.



Essa radicalização quantitativa da lei é acompanhada por, ou melhor, 
coincide com uma radicalização qualitativa. Enquanto os judeus atribuíam 
ã circuncisão, ao ritual e às instituições cerimoniais e prescrições da lei em 
geral, um significado especial pelo fato de serem judeus e pertencerem ao 
povo escolhido de Deus, Paulo, entretanto, situa o critério para o verdadeiro 
cumprimento da lei e para a justificação na conversão a Deus, na circunci
são do coração de acordo com o Espírito e não na conformidade com a letra 
da lei (Rm 2.4, 29). Em tudo isso, Paulo está dentro da tradição da crítica 
profética presente no Antigo Testamento e especialmente em Jesus, da reli
giosidade exterior, ritualista e legalista. Por certo, não encontramos em Paulo 
a indicação expressa e detalhada do conteúdo da lei e da verdadeira nature
za da obediência que ela exige como encontramos, por exemplo, no Sermão 
da Montanha e, pelo menos em suas Epístolas, Paulo não apela diretamente 
para Jesus; ainda assim, pode-se dizer com certeza” 8 que a concepção de 
Paulo da lei está em concordância absoluta com a de Jesus. Paulo também 
resume todo o conteúdo da lei no amor (Rm 13.8-10; G1 5.14), assim como 
em 1 Coríntios 13 ele fala em termos exaltados do amor como o caminho 
que é muito mais excelente que os mais elevados dons, e considera-o até 
maior do que a fé e a esperança (ICo 12.31; 13.13). Em tudo isso, fica 
evidente sua idéia qualitativa da lei e de seus preceitos e, de acordo com 
isso, também do pecado. Fala do pecado principalmente no singular e, com 
freqüência, por meio de personificações (Rm 7). Por esse motivo, pode-se 
afirmar sem sombra de dúvida que, nesse sentido, Paulo era um apóstolo e 
discípulo de Jesus e também, que sua rejeição da lei como meio de salva- 
çãoii9 baseia-se na mesma visão radical do pecado que ocupa um lugar cen
tral na pregação de Jesus e em sua exposição da lei.

Por mais importante que seja tudo isso, o principal ainda não foi dito. 
Assim como pode-se afirmar sobre toda a doutrina de Paulo, acerca do mundo 
e do homem em pecado, que, esta, só pode ser vista à luz de sua percepção 
sobre o evento redentor de importância suprema em Cristo; assim, também, 
e, na verdade, de maneira especial, a função que a lei ocupa na proclamação 
de Paulo deve ser vista sob a luz que, para ele, raiou em Cristo e brilhou 
sobre a lei e as obras. O que torna os pronunciamentos de Paulo sobre a lei 
tão profundamente comoventes e poderosos, o que o leva a atribuir esse 
significado peculiar e não raramente paradoxal à lei, não deve ser explicado 
à partir de um zelo polêmico contra o judaísmo nem da leitura do Antigo 
Testamento e nem mesmo das palavras de Jesus que lhe foram transmitidas; 
mas sim, sob a luz que irrompeu nele no tocante à morte e ressurreição de 
Cristo, à situação absolutamente nova que teve início com esses aconteci
mentos e que diz respeito ao relacionamento de cada homem com Deus, no 
sentido mais existencial da palavra. É só então que a natureza do homem 
fora de Cristo torna-se aparente, que sua “justificação própria”, com base 
nas obras da lei, surge em toda a sua miséria e presunção para encarar a luz



do dia, também, é nesse momento que a insuficiência da lei, como meio de 
salvação, torna-se pela primeira vez plenamente manifesta.

Não se trata aqui, como foi dito por alguns intérpretes, do postulado 
de uma doutrina dogmática, a saber, que com o advento do Messias a lei 
perdeu sua vigência.120 Porquanto, sem levar em consideração se tal 
teolegúmeno rabínico encontrava, de fato, aceitação na teologia judaica, 
pode-se, então, esperar que para seu pronunciamento de que Cristo é o fim 
da lei (Rm 10.4), Paulo certamente teria, em oposição ao judaísmo, apelado 
de uma forma ou de outra a tal dogma e ao seu fundamento no Antigo Tes
tamento. Na verdade, a situação é completamente outra. Quando, à luz da 
morte e ressurreição de Cristo Paulo chegou à convicção de que a lei não 
pode ser o meio para a vida e a base para a justificação do homem diante de 
Deus; isso não é uma premissa ou conclusão teórico-dogmática, mas está, 
sim, fundamentada no significado redentor da morte e ressurreição de Cris
to em si, ou como o próprio Paulo coloca, na revelação da justiça de Deus 
neles, pela fé e sem as obras da lei. Essa base para a rejeição radical de 
Paulo da lei, como meio de salvação, e daquilo que o homem supõe ser 
capaz de fazer, por si mesmo, para adquirir a justificação e a vida não é 
expressada tão claramente em nenhuma outra passagem quanto em sua de
claração pessoal em Filipenses 3.4ss:

Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais: circunci
dado ao oitavo dia... quanto a justiça que há na lei, irrepreensível.

Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.

Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do co
nhecimento de Cristo Jesus meu Senhor: por amor do qual, perdi todas as 
coisas120 e as considero como refugo, para ganhar a Cristo, e ser achado 
nele, não tendo justiça própria, procede da lei, senão a que é mediante a fé 
em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé...

Esse pronunciamento é importante, pois nos dá uma percepção mais 
profunda da forma como o próprio apóstolo descobriu a absoluta nulidade 
das obras da lei como base para justificação do homem diante de Deus. 
Com freqüência, foi representado como se, já antes de sua conversão, ele 
tivesse chegado a um impasse em seus esforços de encontrar sua justifica
ção diante de Deus nas obras da lei e que, portanto, na ocasião de sua con
versão, um fardo pesado houvesse caído de seus ombros. No entanto, o 
pronunciamento citado acima aponta para uma direção completamente di
ferente. Ele também havia, anteriormente, atribuído o mais alto valor às 
suas obras da lei, sabia que era “irrepreensível” com respeito à justiça que é 
obtida no cumprimento da lei (v. 6). Na verdade, ele fala de seu passado de 
modo semelhante a Gálatas 1.13ss. A lei e as obras da lei antes de sua con



versão não representavam sua falência espiritual, mas sim o seu “ganho”. 
Uma vez que estava tão avançado na retidão da lei, para ele, foi extrema
mente difícil abrir mão de tudo isso e renunciar imediatamente a essas coi
sas. Somente “por causa de Cristo”, “por causa .... do conhecimento de 
Cristo Jesus” seu Senhor, que excedia a tudo o que ele havia obtido anteri
ormente, ele aprendeu a considerar aquelas coisas como “refugo” e sujei
tou-se a perdê-las todas. Ele expressa a mesma verdade de maneira negativa 
quando diz em Gálatas 2.21: “se a justiça é mediante a lei, segue-se que 
morreu Cristo em vão”. Fica bastante claro aqui que o repúdio de Paulo da 
lei e de suas obras, como meio de salvação, no sentido judeu da palavra não 
é nem dogma teórico e nem se encontra na experiência subjetiva, mas está 
fundamentado naquilo que Deus revelou e concedeu de sua justificação e 
vida na morte e ressurreição de Cristo.

Ao mesmo tempo, porém, é nisso que os motivos mais profundos 
para a rejeição de Paulo da justificação pela lei tornam-se claros e vê-se sob 
a devida luz a verdadeira situação do homem e do mundo fora de Cristo. 
Não são apenas as transgressões da lei em si, quer sejam pecados flagrantes 
ou sejam de caráter mais refinado, que tornam o homem culpado diante de 
Deus e impedem-no de ser justo diante de Deus, tomando por base as obras 
da lei. A própria tentativa de manter-se diante de Deus e de obter a vida por 
meio das “próprias” obras e méritos, faz com que tal busca pela justificação 
seja uma tarefa inútil e digna de repreensão diante de Deus. Chegamos aqui 
ao aspecto mais profundo e real da antítese. Este não tem um efeito apenas 
ou principalmente de caráter ético. É, no sentido pleno da palavra, de ordem 
religiosa. Isso porque na relação do homem com a lei, o que está mais pro
fundamente envolvido é seu relacionamento com Deus. Naquilo que Deus é 
julgado incorretamente quanto ao verdadeiro caráter, a relação do homem 
com a lei também é descaracterizada, quer pelo fato de ele cair em pecado 
ou por suas tentativas de adquirir segurança por meio da lei e não em Deus. 
Assim, aquilo que parecia “ganho” não passa, essencialmente, de “refugo” . 
É este o conhecimento que, vindo com a cruz e a ressurreição de Cristo, 
irrompeu como uma luz na vida do próprio Paulo e na vida de todo homem 
fora de Cristo.

Assim, o apóstolo vê a questão do homem ser considerado ou não 
justificado diante de Deus e de como alcançar essa justificação não apenas 
sob a óptica da lei, como uma questão ética, mas na luz mais ampla da 
revelação de Deus como um todo. Quando ele descreve a iniqüidade dos 
gentios em Romanos 1.18ss, declara suas razões para fazê-lo referindo-se à 
revelação própria de Deus em suas obras, às quais eles não dão nenhuma 
atenção e pelas quais não são levados ao conhecimento e à glorificação de 
Deus. Além disso, quando deseja mostrar por que Israel, apesar de não ter 
caído em pecado e paganismo flagrantes -  ainda assim, não pode obter a 
justificação e vida por meio das obras da lei -  ele aponta não apenas para as 
transgressões da lei por Israel (Rm 2.12ss) mas, quando procura a causa



mais profunda, aponta para o julgamento incorreto do caráter cheio de gra
ça da sua eleição como povo de Deus ao terem se apropriado da lei para 
apoiarem-se nela ao invés de apoiarem-se em Deus e mediante supostos 
méritos terem sujeitado Deus à lei (Rm 9.11; 9.30 -  10.3; 10.16-21). Apre
senta-se aqui o fenômeno paradoxal de que não apenas em sua transgressão 
da lei, mas também em seu zelo pela lei, Israel não foi capaz de obter a vida 
e a justificação diante de Deus. Paulo pode, por um lado, acusar os judeus 
por causa de sua transgressão da lei (Rm 2), mas por outro, não quer deixar 
de reconhecer o zelo deles pela lei (Rm 10.2): “Porque lhes dou testemunho 
de que eles tem zelo por Deus, porém não com entendimento”.

No entanto, essa afirmação não deve ser considerada como se a lei 
servisse de empecilho para alcançar o favor de Deus. Na realidade, é a ma
neira como Israel fez da lei um meio de salvação e confiou nela, para obter 
a justificação diante de Deus, que impedia que Israel alcançasse o verdadei
ro objetivo da lei e, assim, tomava o povo repreensível diante de Deus. 
Paulo expressa isso da seguinte maneira: “E Israel que buscava lei de justi
ça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e, sim, 
como que das obras” (Rm 9.3lss).

O zelo pela lei pode, de um modo geral, tomar o homem alheio a 
Deus e tem justamente o efeito de fazer dele um pecador. Isso ocorre quan
do a fé não é mais o ponto de partida para o cumprimento da lei e, em vez 
disso, o homem recorre a si mesmo para realizar aquilo que considera como 
obra da lei. Porquanto a lei toma-se, então, separada de Deus no sentido de 
que o homem não confia mais em Deus para receber justificação, mas sim 
em suas obras. Dessa forma, o homem não alcança mais a lei, isto é, não 
alcança a vida e a justificação para as quais a lei aponta.122 Assim, num 
determinado momento, o apóstolo pode demonstrar àqueles que louvam a 
lei com seus lábios, mas a transgridem tão flagrantemente (Rm 2.17ss) a 
impossibilidade de se obter a vida e a justificação por meio das obras e, em 
outro momento, fazer o mesmo àqueles que com todo o seu zelo e caráter 
irrepreensível, também, não encontram o que estão buscando (Rm 9; Fp 3). 
Em ambos os casos, o homem que tem nas mãos a lei é confrontado com 
sua falência. Certamente no segundo caso isso é menos evidente e não mais 
difícil de aceitar. Nem por isso, porém, é menos real; na verdade, num certo 
sentido ele é ainda mais drástico, pois atinge o homem em sua sinceridade e 
esforços morais; isso porque não apenas confronta-o com sua deficiência, 
mas também avalia seus “lucros” e leva-o não apenas a reconhecer seu pe
cado, mas também a renunciar até mesmo às suas virtudes diante de Deus.

Isso nos leva, por fim, a dois conceitos que ocupam um lugar impor
tante na pregação de Paulo, e nos permite compreender ainda melhor a pro
fundidade da antítese ao judaísmo.

O primeiro é a qualificação “jactância” ou “gloriar-se”,123 que ele usa 
com freqüência ao descrever a confiança que a nação judaica deposita em



seus privilégios especiais como povo de Deus (Rm 2.17), especialmente no 
fato de possuir e conhecer a lei (Rm 2.18, 23),124 e na possibilidade inerente 
ao fato de obter a justiça para si mesmos diante de Deus (Rm 3.27), um 
gloriar-se que o apóstolo também descreve como encontrar repouso e con
fiar na lei (Rm 2.17). Mesmo que não precisemos considerar esse “gloriar- 
se” como uma arrogância hostil por causa de sua próprias obras, mas, acima 
de tudo, como o fato de orgulharem-se por possuírem a lei como povo de 
Deus, de acordo com tudo o que foi dito acima sobre o julgamento de Paulo 
das obras da lei, segue-se que ele rejeita essa glória categoricamente. Na 
verdade, o uso freqüente do conceito de “gloriar-se” nas epístolas de Paulo 
é -  mesmo quando falamos num sentido positivo -  um grande protesto con
tra o fato de os judeus gloriarem-se na lei e na possibilidade de mérito que 
nela procuravam e o objetivo do apóstolo, então, é transmitir um conteúdo 
oposto à idéia de “gloriar-se”.

Aqui, mais uma vez, a causa dessa rejeição do gloriar-se da lei não é 
o fato de ele não reconhecer a prerrogativa judaica. Em meio à sua polêmica 
contra a jactância dos judeus, ele reconhece explicitamente esses privilégi
os (Rm 3.1ss). A causa, na realidade, é aquilo que está mais profundamente 
em jogo no conceito de “jactar-se”, é o saber sobre o qual o homem coloca 
sua confiança.125 Nisso encontra-se o verdadeiro contraste. Isso porque glo
riar-se na lei e descansar nela quer dizer, em termos práticos, gloriar-se nas 
obras da lei (Ef 2.9), que significa confiar nas obras do homem, isto é, 
confiar na carne (Fp 3.3), estabelecendo sua própria justiça (Rm 10.3). As
sim, gloriar-se na lei é fatal, pois deixa para trás o verdadeiro caráter do 
privilégio de Israel, não se apóia mais na graça de Deus em si e no caráter 
eletivo de sua aliança, mas sim na atividade do próprio homem, fixando 
nela todas as esperanças e confiança. Com isso, mais uma vez é revelada a 
causa mais profunda do fracasso de toda a luta por alcançar a vida e a justi
ficação por meio das obras: desse modo o homem torna-se confiante e forte 
em oposição a Deus, a carne gloria-se em si mesma ao invés de dar glória a 
Deus (cf. ICo 1.29ss). O gloriar-se, portanto, não é um fenômeno que se 
restringe aos judeus. É igualmente característico dos gregos que gloriam-se 
em sua sabedoria (ICo 1.19-31). É o impulso natural de todo homem, sobre 
o qual mesmo o cristão deve ser advertido (G1 6.4; Rm 11.17ss).

Por fim, nesse uso freqüente e cheio de significado da palavra “jac
tância”, é mostrado claramente até que ponto o apóstolo recebeu de Cristo e 
da justiça, concedida por meio dele, a percepção correta dessa luta humana 
que é essencialmente tão arrogante e perniciosa. Depois que Paulo apresen
ta em Romanos 3.21-26 o grande resumo programático de seu evangelho, a 
primeira conclusão a que chega é: “Onde, pois, a jactância? Foi de todo 
excluída. Por que lei? das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé” (v. 27).

O fato de não haver lugar para jactância fica bastante claro somente a 
partir do evangelho no qual “a lei das obras” deu lugar à “lei da fé”, isto é,



uma lei na qual outra ordem governa. A partir dessa outra ordem, como fica 
evidente já  na vida de Abraão e uma vez que é excluída dele toda a jactância 
(Rm 4.2), manifesta-se o caráter infundado e, de fato, o perigo mortal de 
toda jactância humana como sendo a confiança na carne: “a fim de que 
ninguém se vanglorie na presença de Deus” (ICo 1.29), sendo que deve 
permanecer apenas uma possibilidade e uma base para a jactância: o glori
ar-se no Senhor (ICo 1.31; 2Co 10.17) e na cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo (G1 6.14).

Por fim, ligada de modo muito próximo ao que foi dito acima e extre
mamente típica para aquilo que estamos tratando aqui, encontra-se a men
ção repetida de ofensa (skandalon) e de tropeço (proskomma) como causa 
para a luta inútil do homem a fim de ser capaz de colocar-se diante de Deus 
com base em sua própria justificação. Quando o apóstolo se pergunta em 
Romanos 9.3 lss por que os judeus, apesar de todo o seu zelo, não alcança
ram a justificação de Deus, ele responde (além daquilo que já  foi citado 
acima, p. 146): “Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis 
que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que 
nela crê não será confundido” (vs. 32ss).

Se alguém pergunta o que vem a ser esse escândalo ou tropeço, en
tão, como fica aparente pelo contexto como um todo, isso não pode signifi
car outra coisa senão que Israel não está disposta a ser privada de sua 
justificação e que tropeçou no fato de que Sião só é edificada quando confia 
unicamente em Deus e não nas obras do homem.126 O fato de não ter visto e 
não ter entendido isso, de ter tropeçado nisso, é a causa da falência da justi
ficação pelas obras da lei; é por esse motivo que Israel alcançou essa justi
ficação, que Deus lhe deu espírito de entorpecimento, que sua mesa tomou-se 
em laço e armadilha e em tropeço e punição para eles (Rm 11.7ss). Aqui 
também o apóstolo mostra a causa mais profunda da inadequação das obras 
da lei: ela consiste no escândalo que é para o orgulho humano o caráter 
absoluto da graça divina, excluindo toda pretensão e mérito humano.

A mesma idéia pode ser encontrada em outros dois pronunciamentos 
extremamente importantes sobre skandalon:

... mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucu
ra para os gentios (ICo 1.23).

... se ainda prego a circuncisão... logo está desfeito o escândalo da cruz (G1
5.11).

Os dois pronunciamentos apresentam a cruz de Cristo como o 
skandalon que contrasta com a doutrina judaica da salvação pelas obras. A 
causa real e mais profunda para a rejeição da parte dos judeus do Cristo 
crucificado encontra-se no fato de que a cruz priva o homem de sua própria 
justificação.127 O skandalon da cruz, portanto, deve ser mantido e não se



pode fazer um acordo com o homem que é ofendido por ele ao permitir que, 
no final das contas, ele contribua em parte para a sua retidão (circuncisão 
em G 15.ll).

Tendo tudo isso por base, pode-se determinar que para Paulo a luta 
do homem a fim de obter sua justificação diante de Deus por meio das obras 
da lei está condenada a fracassar não apenas porque o homem não é capaz 
de cumprir a lei conforme Deus requer dele, mas porque já  é fundamental
mente pecaminoso o desejo de garantir para si próprio a retidão e a vida; na 
verdade, esse é o pecado humano par excellence. Essa percepção, que cer
tamente pode ser considerada a fundação de toda a visão de Paulo do ho
mem fora de Cristo, pode ser caracterizada como um conceito radicalmente 
aprofundado do pecado. Em última instância encontra-se, porém, não numa 
análise do homem, mas na revelação da obra de Deus na cruz de Cristo e na 
ressurreição: à luz dessa obra, pela primeira vez a busca pela justificação 
com base nas obras da lei manifesta plenamente seu caráter essencialmente 
orgulhoso e carnal: como uma jactância fútil e como o escandalizar-se dian
te da soberania da graça de Deus.

23. A Lei é Impotente por Causa da Carne. A Escravidão 
da Lei

A esse importante ponto de vista, a partir do qual ele esclarece a insuficiên
cia da lei como meio de salvação, Paulo acrescenta, porém, um outro: não 
apenas a lei não pode dar ao homem a justificação que o torna aceitável 
diante de Deus (G1 3.21), como também é incapaz de quebrar o poder do 
pecado e de conquistar “a carne”, de modo que o pecado não reine mais no 
“corpo mortal” (Rm 6.12). Esse é o segundo ponto dè vista relevante a 
partir do qual conduz-se a argumentação na Epístola aos Romanos contra a 
confiança na lei e a vida debaixo da lei. Paulo chega a esse ponto em Roma
nos 6.15, onde diz à igreja que na luta contra o poder do pecado ela não 
deve viver sob o regime da lei, mas sim sob o regime da graça. Em 7.1 ele 
volta a esse ponto de vista e depois de ter, em primeiro lugar, apontado de 
modo positivo para a morte de Cristo como o fim do regime da lei (a cadu
cidade da letra; 7.6), mais uma vez, de modo negativo -  mas agora a partir 
desse novo ponto de vista! -  determina a falência daquele que no conflito 
contra o pecado escolhe buscar sua força na lei (e não no Espírito; 7.6; 8.2).

Se esse significado geral de Romanos 7 fosse mantido em vista mais 
claramente ao longo de toda a argumentação de Romanos 6 -  8, de acordo 
com nossa convicção, é possível que não houvesse praticamente nenhuma 
diferença de opinião quanto a saber se Paulo retrata aqui do homem em 
Cristo ou fora de Cristo. De fato, diz-se que já em Romanos 1.18 -  4.25 
havia sido feito um “acerto de contas” com a lei e que, portanto, não se de^ve



supor que a inadequação da lei voltaria a ser tratada em Romanos 7. No 
entanto, essa objeção baseia-se numa análise que não é suficientemente pre
cisa do transcurso da argumentação na Epístola aos Romanos, e passa por 
cima dos dois pontos de vista diferentes a partir dos quais deve ser colocada 
em discussão a antítese em relação ao judaísmo. O que, sem dúvida, é apre
sentado extensamente em Romanos 1.18 — 4.25 é que o homem não pode 
ser justificado pelas obras da lei. Portanto, não é disso que Romanos 7 trata 
novamente. Nos capítulos 6, 7 e 8.1-13 o que está sendo discutido é o fato 
daquele que foi justificado pela fé não viver mais em pecado (6.1 ss). O que 
isso representa para a luta contra o pecado (“não reine, portanto, o pecado 
em vosso corpo”, etc.; 6.12) é indicado em Romanos 7.1 ss. Seu significado 
não é outro senão que, nessa luta os crentes não devem mais viver debaixo 
do rigor da lei, mas sim do Espírito (Rm 7.6). É esse contraste histórico- 
redentor entre o velho e o novo (7.6) que governa tudo e à luz do qual pode- 
se responder às questões antropológicas (ver acima). Se, por outro lado, a 
questão for invertida e tomar-se como ponto de partida a descrição antropo
lógica do que é concebido, então, como a luta entre o velho e o novo ho
mem, deixa de ser possível compreender como poderia ser afirmado ainda o 
tema histórico-redentor real desses capítulos (a antítese entre a lei e o Espí
rito) de modo inteligível.

O mais admirável sobre as evidências apresentadas aqui para a insu
ficiência da lei consiste no fato que Paulo agora representa a lei como o 
poder que provoca e, por assim dizer, traz o pecado (no pecador). A lei não 
refreia o pecado, mas sim, faz com que ele desperte; não reduz o pecado, 
mas sim, faz com que aumente (cf. Rm 5.20). Já na introdução de Romanos 
7 isso é dito de maneira indireta quando são mencionadas as “paixões peca
minosas postas em realce pela lei”. Isso significa que as paixões pecamino
sas se estabelecem, devidamente, apenas quando deparam-se com a 
resistência da lei.

Essa idéia é desenvolvida e esclarecida na seqüência (Rm 7.7-13) de 
maneira bastante reveladora e, pode-se dizer, dramática:

Que diremos pois? E a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria 
conhecido o pecado, senão por intermédio da lei; pois não teria eu conheci
do a cobiça se a lei não dissera: Não cobiçarás.

Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda 
sorte de concupiscências; porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem 
a lei, eu vivia; mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri... 
porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo manda
mento me enganou...

Não é a lei em si, portanto, que é pecado. Contudo, o pecado se apro
veita da lei como seu ponto de partida,128 ou seja, o pecado -  visto aqui



como um poder personificado -  obtém sua oportunidade por intermédio da 
lei. Porquanto a lei proíbe o pecado. Conseqüentemente, quando a lei chega 
até o homem com sua proibição, o pecado entra em ação e desperta no 
homem o desejo por aquilo que é proibido pelos mandamentos. Nesse sen
tido, pode-se dizer que os desejos são “pela lei” (v. 5). Assim, também pode- 
se entender que o pecado, separado da lei, está “morto”, isto é, o pecado se 
estabelece no homem apenas quando a lei chega a ele com suas proibições. 
Então, diz-se que o pecado “revive” (v. 9), ele sai do seu estado de dormência, 
sua resistência desperta para o poder que está determinado a refreá-lo. O 
que está escrito em 1 Coríntios 15.56 também se aplica aqui: “a força do 
pecado é a lei.” Sem a lei, o pecado não seria capaz de tomar o homem 
rebelde e contrário à lei. Por esse motivo, também pode-se dizer que, par
tindo da lei, o pecado engana o homem. Ao apresentar para o homem os 
mandamentos como o fim de sua liberdade e ao prometer-lhe vida na trans
gressão dos mandamentos, o pecado seduz o homem. Promete-lhe justa
mente aquilo que a lei parece tomar dele e, assim, o leva à morte.

O quadro faz lembrar em muito a queda do primeiro homem sem que 
seja possível dizer-se, porém, que eu = Adão.129 Contudo, os imperfeitos e 
aoristos não devem ser fixados na vida de um indivíduo específico. O “eu” 
tem um significado muito mais geral.130 Fazendo alusões óbvias à primeira 
queda em pecado, o apóstolo diz como o pecado apodera-se do homem não 
apesar da lei, mas por meio da lei e que, portanto, a vitória sobre o domínio 
do pecado pode ser alcançada não pela força dos preceitos da lei, mas so
mente sob a operação da graça, ou seja, do Espírito (Rm 6.12 -  7.6).

No entanto, discute-se com freqüência que, com respeito ao texto 
acima, ainda não foi revelado o significado preparatório-negativo da lei em 
seu mais profundo cerne. Isso porque diz-se que na linha de pensamento de 
Paulo, este consiste não apenas no fato de a lei despertar a transgressão no 
pecador e assim colocá-lo sob o julgamento da lei, mas também no uso 
“devoto” indevido que o homem faz da lei ao apropriar-se dela a fim de ser 
capaz de determinar sua própria justificação diante de Deus.

Assim Bultmann, por exemplo, escreve que o significado histórico- 
redentor da lei consiste no fato de que ela leva o homem a pecar; não ape
nas, porém, porque estimula seu desejo pela transgressão, mas também por 
oferecer-lhe a oportunidade máxima de viver como um pecador ao conver
ter sua resistência à lei na luta pela justificação própria por meio do cumpri
mento dos mandamentos.131 Para essa concepção, Bultmann não faz uso de 
qualquer pronunciamento de Paulo sobre a lei, mas daquilo que, a seu ver, é 
a essência da concepção paulina de pecado: a luta arrogante do homem para 
manter-se com suas próprias forças e buscar a salvação em sua própria exis
tência como criatura.132

Schlier escreve de maneira semelhante sobre Gálatas 3.12 (“ora a lei 
não procede de fé mas: Aquele que observar os seus preceitos, por eles



viverá”) afirmando que para Paulo, ao que parece, a maldição está ligada ao 
“observar” em si, na medida em que isso é dirigido às obras da lei. Assim, 
não apenas porque a lei é cumprida qualitativamente, mas até mesmo por
que a lei, por seu caráter de mandamento, leva o homem a agir, ela traz 
consigo a maldição. Por certo, este último aspecto não é tão evidente quanto 
o primeiro. Ainda assim, não é menos real. Porquanto o desejo do homem 
“por si mesmo”, a paixão por “obter controle sobre si mesmo e ser seu 
próprio mestre” é despertada e saciada pela lei no homem pecador.133 No 
entanto, essa concepção, que também pode ser encontrada em várias elabo
rações da literatura dogmática da atualidade,134 é indefensável como uma 
exegese do efeito negativo da lei descrito em Romanos 7. Sem dúvida, é 
verdade que Paulo denuncia repetidamente a busca do homem por sua pró
pria justificação como sendo o grande empecilho para a compreensão do 
evangelho, como a raiz da incredulidade de Israel. No entanto, é uma outra 
questão se ele faz alusão a ela (ou seja, a essa luta pela justificação própria) 
quando diz que o pecado toma como ponto de partido o mandamento e, 
dessa forma, isto é, por meio do mandamento, engana o homem e o leva à 
morte. É nossa convicção que o significado dessas palavras (e de Rm 7 
como um todo) sob essa interpretação encontra-se drasticamente distorcido 
e alterado. Quando Paulo fala aqui do pecado que é provocado e estimulado 
pela lei, com isso ele se refere à transgressão do requisito da lei e não ao 
“pecado contra a graça” que se manifesta na busca pela justificação própria. 
Toda a terminologia de Romanos 7 e 8 não deixa qualquer dúvida a esse 
respeito. E o caso quando são mencionadas em 7.5 “as paixões pecamino
sas postas em realce pela lei”. Não se pode explicar essas “paixões pecami
nosas” ou as “lutas” e “labutas”135 do homem a fim de estabelecer sua própria 
justificação, sem empregar o que certamente é uma interpretação bastante 
artificial e arbitrária. Paixões pecaminosas (e não “labutas” pecaminosas) 
devem, inquestionavelmente, ser entendidas num sentido moral. O mesmo 
aplica-se ao pecado de “cobiçar” -  do qual fala o versículo 7 -  que é desper
tado pela lei. Aqui, mais uma vez, sem dúvida alguma, não se trata de uma 
“paixão por nossa própria glória diante da face de Deus”,136 mas do desejo 
pecaminoso no sentido do versículo 5 (cf. “toda sorte” de concupiscência 
no v. 8). A fim de reconhecer esse fato é preciso apenas ler também a conti
nuação de Romanos 7, onde o pecado despertado pelo mandamento é en
tendido da maneira mais clara possível em sua operação e força moral 
governando “os membros” e, certamente, não como o pecado do farisaísmo 
(cf. 8.2ss). A totalidade do efeito pecaminoso produzido pela lei, conforme 
este é explicado, especificamente em Romanos 7, fala do desejo perverso e 
pecaminoso e do ato de transgressão do mandamento (cf. Rm 7.5, 6, 8 com 
G1 5.16ss, 24), não da paixão por estabelecer a própria justificação diante 
de Deus. Althaus, portanto, está correto ao escrever que, de acordo com 
essa explicação, é necessário apresentar uma nova interpretação de todas as 
idéias essenciais de Romanos 7, como estando “em clara contradição” com



o contexto e com o uso paulino em outras passagens.137 Por esse motivo, 
também o “engano” do pecado, que é mencionado em 7.11, não consiste no 
fato de que o pecado insta o homem a purificar-se e justificar-se a si mesmo 
e a pensar que é bom demais para a graça de Deus; mas, em completa con
cordância com Gênesis 3.13 (passagem à qual o termo “enganou” evidente
mente faz alusão; cf. 2Co 11.3), está na ilusão de que para ele, a liberdade, 
felicidade, etc., encontram-se na transgressão do mandamento.

É o efeito absolutamente negativo da lei compreendida nesse sentido 
que determina aqui ainda mais o discurso de Paulo sobre a lei e a condição 
do homem debaixo da lei. Isso porque a lei não apenas provoca o pecado, 
mas uma vez que o pecado assumiu o controle do homem, a lei não é mais 
capaz de salvá-lo desse controle. Porquanto a lei “[está] enferma pela car
ne” (Rm 8.3) e não melhora em nada a condição do homem que foi vendido 
ao pecado tornando-a, na verdade, ainda pior. Paulo dá expressão a isso de 
várias maneiras e com muitas figuras, especialmente, mais uma vez, em 
Romanos 7, nos versículos 14-25. Ao fazê-lo, coloca toda a ênfase no fato 
de que, uma vez que o homem foi conduzido à morte e vendido à escravi
dão, ele próprio não tem mais138 controle sobre suas ações, mas encontra-se 
sob a lei do pecado. Tratamos anteriormente das implicações antropológi
cas de Romanos 7.14 (cf. Seção 20). No entanto, tudo o que é retratado aqui 
não tem outro propósito senão dizer que o homem não pode viver pela força 
da lei, mas j á morreu e continua a morrer. A lei “não é páreo para o pecado” ; 
não por causa de sua essência ou pelo seu caráter como mandamento, mas 
porque sua exigência é frustrada pela carne que é obstinada e impotente 
(Rm 8.3, 7), ela torna-se um meio de conduzir às garras do pecado aqueles 
que foram derrotados pelo pecado. A insuficiência da lei como meio de vida 
e com isso, a antítese entre “religião da lei” e “religião da fé” não poderia 
ser expressada de maneira mais nítida e mais dramática do que em Roma
nos 7.7-25. Na luta pela redenção da vida, a lei não está do lado da vida, 
mas sim da morte. Em vez de ser uma companheira do bem, a lei toma-se 
uma defensora do mal.

A conseqüência dessa aliança assombrosa entre o pecado e a lei é que 
todo o tipo de qualificação que descreve a corrupção e maldição do pecado 
também aplica-se à lei. Assim como o pecado significa morte para o ho
mem, assim também a lei (2Co 3.6). A lei que deveria ser para a vida se 
tornou para a morte (Rm 7.10, 13). Assim como o pecado escravizou o 
homem, a lei também o faz. São extremamente características aqui as figu
ras que Paulo toma emprestado da vida na prisão. Em uma ocasião a lei é a 
prisão, em outra o guarda, o próprio carcereiro. Assim, diz-se em Romanos 
7.6: “agora, porém, libertados da lei... a que estávamos sujeitos” (en hõ 
kateichometha) . Essa idéia da lei como carcereiro e do homem como aquele 
que está sujeito a ela ou é seu escravo, destaca-se de várias maneiras espe
cialmente na Epístola aos Gálatas. No entanto, tendo em vista que a lei



adquire esse significado para o homem em função de seu pecado, a lei e o 
pecado são chamados alternadamente de carcereiro e senhor de escravos. 
Ver Gálatas 3.22 e 23:

... Mas a Escritura encerrou tudo sob o [poder do] pecado [como carcereiro]
(synekleisen hypo hamartian).

... Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerra
dos... (hypo nomon ephrouroumetha synkleiomenoi).

Não se trata simplesmente de uma questão de termos legais; o aprisi
onamento no qual o homem encontra-se acorrentado refere-se à sua exis
tência como um todo. Basta ler Romanos 7.7ss e 7.13ss para compreender 
esse fato. Só quando é considerada à partir do ponto de vista de Cristo -  
esse é o grande pressuposto -  a lei revela devidamente quem o homem é 
quando encontra-se afastado da revelação da justificação de Deus sem a lei 
e afastado do domínio do Espírito que foi dado em Cristo.

Em Gálatas 3.24, Paulo fala exatamente com o mesmo propósito da 
lei como o aio, sob139 o qual nos encontrávamos “antes que viesse a fé”. 
Com essa figura trata-se, também, acima de tudo, de uma questão de falta 
de liberdade. Isso fica evidente pela continuação da metáfora em Gálatas 
4.1ss, onde aqueles que estão sob tutores são descritos em mais detalhes 
como herdeiros ainda menores de idade e que, mesmo sendo herdeiros de 
tudo, em nada diferem de escravos. Isso porque permanecem sob tutores e 
curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Estar “sob um tutor”, por
tanto, não deve ser entendido como “ainda estar na escola” recebendo ins
trução, mas sim, como não ter liberdade, encontrar-se numa posição de 
escravo,140 tendo sido colocado sob o poder de outrem. O aio é o tutor que 
tem todos os menores de idade sujeitos a ele, sendo que nisso eles em nada 
diferem de escravos. A mudança que acontece no tempo predeterminado 
pelo pai (na “plenitude do tempo”, v. 4), consiste no fato de que é concedida 
a liberdade àqueles que estavam sob o tutor (a lei) de modo que não são 
mais escravos, mas sim filhos (G1 4.5).

Todo esse significado negativo -  descrito aqui por meio de várias 
metáforas -  que a lei tem para o homem e que o faz viver numa condição de 
escravidão, é expressado por Paulo na frase padrão “estar sob a lei” (hypo 
nomon einai; Rm 6.14, 15; ICo 9.20; G1 4.5, 21; 5.18).

Apesar dessa expressão ser usada com variações, ela denota nas pas
sagens que são características para essa relação, não simplesmente que Deus 
sujeitou o homem à norma da lei, mas sim que o homem vive, geme e foi 
acorrentado como prisioneiro, como escravo, alguém que é menor de idade, 
sob o poder hostil e escravizante da lei; um cativeiro do qual apenas o regi
me da graça divina pode livrá-lo (Rm 7.14; 8.2; G1 4.5).



Nesse contexto, também deve-se chamar a atenção para a expressão 
incomum que Paulo usa em Gálatas 4.3 e 9 como sinônimo para essa escra
vidão sob a lei e que se repete em Colossenses 2.8 e 20, a saber, a sujeição 
“aos rudimentos do mundo” (to stoicheia tou kosmou): “Assim também nós, 
quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do 
mundo” (v. 3); e no versículo 9: “Como estais voltando outra vez aos rudi
mentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos?” ; cf. 
Colossenses 2.20: “Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, 
por que, como se vivêsseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças...?”

Essa expressão foi traduzida muitas vezes como “espíritos do mun
do” e a intenção nesse caso é referir-se a poderes dos espíritos que habitam 
nas estrelas, e que mediante toda sorte de ordenanças, etc., diz-se que sujei
taram os homens à sua jurisdição. Outros, num sentido mais judaico, vêem 
os anjos como defensores da lei que, mesmo depois de Cristo, desejam dar 
continuidade ao seu domínio. No entanto, por mais imaginativas que sejam 
essas concepções, devem ser firmemente rejeitadas.141 Em relação ao “mun
do”, Paulo não pensa aqui no cosmo como o universo onde encontram-se os 
corpos celestes, mas como fica amplamente evidente a partir de Colossenses
2.20, tem em mente um mundo de homens dominado pelo pecado, no qual 
os crentes não devem mais “viver” (o que dificilmente pode ser dito quanto 
ao cosmo como universo); ver também Colossenses 2.8 onde (a stoicheia 
do) mundo é uma outra expressão para (a tradição dos) homens. Portanto, 
por stoicheia, não se deve pensar em corpos celestes ou algo desse tipo, mas 
no sentido que a palavra tem em outras passagens do Novo Testamento: 
princípios, o ABC, ensinamentos elementares (cf. Hb 5.12). Paulo reúne 
debaixo desse termo, de modo um tanto depreciativo (rudimentos “fracos e 
pobres”), as prescrições legalistas às quais os membros de religiões pagãs 
se submetem, e que ele vê surgindo novamente na forma de todo tipo de 
heresia cerimonial, ascética e outros regulamentos de origem judaica e 
sincrética nas igrejas da Galácia e Colossos. Esses rudimentos do mundo 
que também colocaram o homem sob sua jurisdição não poderiam oferecer 
livramento, mas sim, conduzi-lo a um cativeiro espiritual ainda mais pro
fundo. Por esse motivo, Paulo equipara seus efeitos ao domínio e escravi
dão nos quais o homem se encontra quando deseja ser justificado pelas 
obras da lei.

24. A Lei como Aio para Conduzir a Cristo

Tudo isso naturalmente faz surgir a pergunta, uma pergunta que o próprio 
Paulo faz tão enfaticamente em Gálatas 3.19: Qual a razão de ser da lei? Se 
a lei não pode trazer salvação, não pode conceder ao homem mérito e justi
ficação e é incapaz de conter o poder do pecado; que significado deve ainda 
ser atribuído à lei e, em relação a isso, qual o propósito que ela cumpre no



grande contexto do modo como lida com o homem e com o mundo em 
pecado? A resposta a essa pergunta está associada, de maneira muito próxi
ma, àquilo que foi dito no capítulo anterior. E justamente na operação nega
tiva da lei que se encontra seu propósito: barrar o caminho da salvação para 
o homem e assim -  e aqui nessa pregação sobre a lei mostra-se o lado inver
so do evangelho de Paulo -  justificar de maneira negativa o caráter indis
pensável do caminho da fé.

O raciocínio que é seguido em Gálatas 3.14-25 é extremamente ca
racterístico e esclarecedor dessa linha de pensamento. Nessa passagem, Paulo 
coloca a promessa dada a Abraão e a lei dada por Deus a Israel num contras
te de tempo muito maior, separando as duas. O objetivo dessa argumenta
ção é deixar claro que a salvação para Abraão e sua semente encontrava-se 
nessa promessa e não na lei. Para isso, antes tudo é elucidado o caráter da 
divina promessa que não depende das realizações humanas.142 Conseqüen
temente, o cumprimento da promessa por Deus não pode ser condicionado 
pelo cumprimento da lei (que foi acrescentada mais tarde) pelo homem. A 
lei, que veio com seus preceitos 430 anos depois, não pode mais anular ou 
colocar na balança a promessa que, no passado, foi dada a Abraão. Perma
nece a questão: Qual o propósito da lei? A resposta é dada no versículo 19: 
"... foi adicionada por causa das transgressões” (tõn parabaseõn charin 
prosetethe).

Não se deve formar uma idéia muito restrita do efeito dessas pala
vras. Muitas vezes os intérpretes optaram por entender o pronunciamento 
da seguinte forma: a lei foi dada por Deus a fim de conduzir o homem 
intelectualmente ao conhecimento de suas transgressões. Apesar desse ele
mento de conhecimento do pecado e percepção do mesmo não estar faltan
do, o verdadeiro sentido não foi revelado por meio dele. A intenção das 
palavras “por causa das transgressões” não é apenas de dizer: a fim de torná- 
las conhecidas, mas também e, de fato, em primeira instância: a fim de 
trazer à tona, “produzir” as transgressões. Além do contexto de Gálatas 3, o 
fato de ser esse o sentido da palavra fica evidente pelos pronunciamentos 
em Romanos, que são ainda mais explícitos. Já nos referimos a Romanos
5.20, onde diz-se claramente que a lei veio a existir para causar o aumento 
das transgressões (nomos depareiselthen hinapleonasêtoparaptõma). Aqui 
também, assim como em Gálatas 3.19, a preocupação é com o caráter se
cundário da lei, não, porém, com o acréscimo da lei à promessa, como acon
tece em Gálatas 3, mas sim com o efeito adicional da lei na situação de 
pecado que teve início com Adão. Esse efeito da lei consistia em aumentar 
o pecado; e cumpriu esse propósito. Ela precisava levar o pecado que já 
existia, mas que ainda não era cometido dentro da lei (cf. 5.13) ao seu de
senvolvimento máximo, a fim de acentuar mais claramente a graça de Cris
to em seu significado que transcende todas as coisas (v. 21). Nessa linha de 
pensamento, portanto, a lei é necessária para colocar o pecado e, com isso,



a graça em contraste um com o outro, por assim dizer, em sua medida mais 
plena e na mais extrema tensão. Por isso, “avultar as ofensas” não é apenas 
uma das conseqüências,143 mas, sem dúvida alguma, um dos propósitos da 
vinda da lei; e a lei não apenas torna esse pecado “evidente”,144 como tam
bém produz pecado, fazendo-o aumentar em quantidade. Assim, esses pro
nunciamentos apresentam categoricamente o objetivo da lei que, como vimos 
na seção anterior, é designado e descrito em Romanos 7.5, 7ss, por meio de 
seus efeitos: a vinda do pecado como pecado, iniqüidade, transgressão da 
lei, estímulo dos desejos mediante sua própria proibição, o despertar e 
reavivar do mal quando este sente-se impedido pela lei. Teremos, portanto, 
de considerar os pronunciamentos bastante conhecidos de Romanos 3.20 e 
7.7 sobre o conhecimento da lei não apenas num sentido intelectual, mas 
também experimental e existencial (cf. 2Co 5.21).145

Tudo isso, acrescentado ao que já  foi dito na seção anterior sobre o 
efeito negativo da lei, possibilita que conheçamos exatamente o propósito 
da lei dentro da estrutura da doutrina paulina do pecado: ele é duplo -  nega
tivo bem como positivo. O aspecto negativo encontra-se no fato de que ela 
não abre caminho para a salvação do homem em seu pecado e arrogância, 
mas sim, serve de barreira; ela não contém o pecado, mas sim o faz aumen
tar; não liberta e nem vivifica o pecador, mas o conduz à morte e lança-o na 
prisão. Para Paulo, nenhum retrato é sombrio e radical demais para mostrar 
esse efeito negativo da lei e o propósito divino por trás de toda a sua força 
destruidora. Esta é a terrível nitidez da antítese entre a doutrina de Paulo 
sobre a lei e a da que é da sinagoga.

Contudo, nessa negação completa da lei como meio de salvação en
contra-se ao mesmo tempo o aspecto positivo, como o reverso do evange
lho. Esse lado positivo pode ser visto no fato de que a lei, em sua força 
condenatória e mortal, não está fora do controle de Deus e Pai de Jesus 
Cristo, sobre o qual Paulo prega. Em lugar nenhum das epístolas de Paulo a 
lei tem o caráter de um poder independente, do destino, operando separado 
ou em oposição ao desígnio de Deus, que juntamente com outros poderes 
corruptores, deve, por assim dizer, ser subjugado por Cristo.146 Porquanto é 
justamente nessa escravidão, nessa operação mortal que a lei está sujeita 
aos propósitos salvadores de Deus; na verdade, ela é controlada pelo pró
prio Deus. Por um lado, é somente desse modo que a terrível ameaça que a 
lei contém em si contra o homem fora de Cristo pode ser vista com clareza: 
o próprio Deus está envolvido com o homem na lei. Por meio da lei ele o 
aprisiona nas masmorras do pecado e da culpa. É somente por esse motivo 
que a lei é tão mortal, por ser uma vara na mão de Deus.147 Ao mesmo tempo, 
porém, é possível compreender, desse modo, como a lei, com seu poder mor
tal, ainda assim tem significado positivo no plano divino de salvação.

Esse ponto de vista duplo -  de que é Deus que se utiliza da lei e de 
que com ela ele trabalha para a revelação de sua justificação em Cristo -



encontra expressão em vários pronunciamentos, nos quais, repetidamente, 
o significado positivo é apresentado como o objeto do negativo:

Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericór
dia para com todos (Rm 11.32).

Mas a Escritura [ou seja, Deus] encerrou tudo sob o pecado, para que median
te a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que crêem (G1 3.22).

... estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de 
futuro, haveria de revelar-se (v. 23).

... a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos 
justificados por fé (v. 24).

Essa operação escravizante e mortal da lei tem, assim, um sentido 
positivo na dispensação divina da salvação, pois, desse modo, Deus abre 
espaço para a promessa, para a fé, para Cristo. Nesse sentido a lei é o aio 
para conduzir a Cristo. Na linha de pensamento de Paulo isso não significa 
que a lei, por causa de seus sacrifícios, sacerdotes, prescrições de purifica
ção, etc., ofereceu um “esboço de Cristo” e de que ele deveria ser conhecido 
e esperado a partir da lei, pois nela era “simbolizado como uma sombra” .148 
A função da lei pretendida aqui não é de, num sentido positivo, conduzir 
gradualmente aqueles que estão debaixo dela a Cristo, mas sim de, num 
sentido negativo -  por causa de sua operação escravizante e mortal -  prepará- 
los para a redenção que manifestou-se em Cristo como libertação desse 
cativeiro. Juntamente com isso, será preciso pensar, em primeiro lugar, não 
na experiência subjetiva daqueles que estão sob a lei, mas no significado 
objetivo da lei, ao passar-se a conhecê-la com base da salvação que nos foi 
concedida em Cristo.149 Contudo, no plano redentor de Deus, ainda assim, 
ela tem esse significado preparatório negativo.150

Schlatter expressa essa realidade nestas palavras surpreendentes: “Até 
que ele [Cristo] viesse, havia sido colocado sobre nós um vigia na forma da 
lei, que mantinha-nos confinados numa prisão. O que torna a lei semelhante 
a uma prisão não é o fato de ela nos proibir de fazer o mal e nos advertir 
sobre o pecado. Cristo nos separa plena e completamente do pecado. Éra
mos guardados sob a lei, pois ela nos separava de Deus como uma muralha. 
Não nos permitia acesso ao seu amor. As portas do santuário permaneciam 
fechadas; era preciso que esperássemos. Ainda era noite dentro de nós e ao 
nosso redor. Ouvimos de Deus somente uma coisa -  seu mandamento e 
ameaça; ainda não brilhava o sol de seu conhecimento que é a vida eterna. 
Contudo, essa muralha não é para ser nossa prisão eterna. Essas grades são 
afastadas quando a fé é revelada. Foi uma revelação para o mundo. Não 
podemos imaginá-la até que venha e nem encontrá-la por nós mesmos até 
que ela nos tenha sido concedida. Ela brilha sobre nós como um raio de luz



do alto. Caem as escamas, os olhos vêem Cristo, captam sua glória, olham 
para a face de Deus que se encontra nele e, então, a alma descansa nele 
como sua firme fundação. A revelação da fé só surge com Cristo; mas o 
confinamento com o qual a lei nos cercava é uma silenciosa preparação 
para tal revelação.”151

25. Paulo, o Judaísmo e o Antigo Testamento

Por fim, pode-se perguntar se, ao atribuir um significado tão exclusivamen
te preparatório e negativo para a lei na doutrina do pecado, indicando-o 
como sendo não apenas o efeito real, mas também o efeito da lei pretendido 
por Deus, Paulo não se afasta muito do propósito positivo que, de fato, é 
atribuído à lei dentro da estrutura da realização da aliança e da entrega da lei 
no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, em Gálatas 4.24ss o apóstolo 
chama a aliança cujo caráter é derivado do Monte Sinai, de aliança que gera 
filhos da escravidão, como Hagar, ele está apresentado uma interpretação 
adequada dessa aliança? Também, quando em Gálatas 3.12 e em Romanos 
10.5 ele contrasta a palavra mosaica “aquele [o homem] que observar os 
seus preceitos, por eles viverá” (cf. Dt 9.4; 30.12ss; Lv 18.5) com a (justifi
cação pela) fé, ele não está deixando de ver o fato amplamente conhecido 
de que no contexto no qual foi falada, a palavra de Moisés não tem um 
significado indireto negativo, mas real e positivo?152 Em resumo, o signifi
cado histórico-redentor que Paulo atribui à lei pode ser visto como estando 
em harmonia com a fundação sobre a qual a lei foi dada no Antigo Testa
mento (Ex 20.2) e sobre a qual seu preceito foi criado para funcionar, como 
fica aparente ao longo de toda a revelação de Deus no Antigo Testamento?

Deparamos aqui com um problema extremamente complexo que não 
pode ser tratado exaustivamente em todas as suas facetas. Desejamos resu
mir, em alguns pontos, aquilo que, a nosso ver, é a questão básica.

(1) Deve-se afirmar, em primeiro lugar, que para Paulo o advento de 
Cristo não significa a grande incisão histórico-redentora no sentido de que 
foi apenas com Cristo que veio a possibilidade da fé e de que antes disso, a 
justificação pela lei era a única forma de salvação designada a Israel. Ape
sar de, por vezes, ser possível que ele se expresse dessa maneira (cf. G1 
3.25: “mas tendo vindo a fé...”), não fica aberto para contradições ou mal
entendidos que, para Paulo, o caminho da fé também constituía a essência 
da dispensação da redenção no Antigo Testamento. Não apenas sua prega
ção como um todo sobre o evangelho é determinada e confirmada pelo fato 
de que é testemunhada pela lei e pelos-profetas (Rm 3.21; 16.26, et aí.), 
como também ele indica detalhadamente como até Abraão, “nosso pai”, foi 
justificado não pelas obras, mas pela fé (Rm 4) e, contrastando com o go
verno da lei de Moisés (ver acima) ele determina o governo da fé, apelando 
para outros pronunciamentos do Antigo Testamento, dentre os quais encon



tram-se até mesmo aqueles do próprio Moisés (Rm 10.6ss; G1 3.11). Quan
do, em Gálãtas 4, ele repreende a igreja que permite-se, mais uma vez, ser 
colocada “sob a lei” ele pergunta por que ela não dá ouvidos à “lei”(Gl 
4.21), e como a regra de fé contra a lei ele apela para a própria lei (cf. Rm 
3.31). Assim, para Paulo, também, o cerne e conteúdo das Escrituras não é 
a justificação pela lei, mas sim pela fé; tomando como base para isso a 
própria lei.

(2) Certamente não podemos deixar de observar o fato de que quando 
ele apela para a lei dessa maneira, ainda assim, refere-se à lei num sentido 
mais amplo e não a lei “dos mandamentos na forma de ordenanças” (Ef 
2.15). No entanto, isso não muda o fato de que o povo de Israel, mesmo 
estando sob a dispensaçao da lei, recebeu um princípio melhor e mais pro
fundo para viver do que a “justificação pela lei”; e que o “endurecimento de 
seus pensamentos” encontrava-se justamente em não terem valorizado essa 
dádiva de modo que na leitura do Antigo Testamento, havia um véu sobre 
eles que os impedia de ver a glória de Deus que agora foi revelada no evan
gelho (2Co 3.14ss; 4.3ss). Assim, o que lhes restava era a lei sem Cristo e, 
por esse motivo, seu zelo por Deus, que Paulo não nega, ainda assim era um 
zelo sem “entendimento” (Rm 10.2), pois ao buscar a lei da retidão não 
tomam a fé como ponto de partida, mas sim as supostas obras (Rm 9.32). 
Nesse sentido, portanto, para Paulo o fracasso de Israel encontra-se nisto: 
ao não valorizarem a verdadeira natureza da eleição de Deus (Rm 9 -1 1 ) ,  
não foram capazes de ver a lei sob a devida luz, mas sim viam-na como 
meio de garantir sua própria justificação (Rm 10.3)

(3) É essa lei, conforme seu exercício na doutrina da sinagoga, com 
referência à redenção e à qual ele se opõe, que Paulo repetidamente toma 
como ponto de partida, a lei que ele via diante de si na vida dos judeus, a lei 
pela qual ele próprio havia vivido (Fp 3.6), ou seja, a lei antes de Cristo e a 
lei sem Cristo. O fato de ele também ser capaz de ver a função da lei de 
outro modo -  à luz da graça e da fé, como regra para a nova vida -  fica 
aparente na maneira como ele passará mais uma vez a relacionar a vida que 
é do Espírito com a lei (Rm 8.4, et «/.).153 No entanto, na antítese com o 
judaísmo essa função da lei não aparece, mas a conseqüência final é resul
tante daquilo que ocorre quando é invertida a ordem salvação-lei e a lei em 
si passa a ser um meio de salvação. Pode-se dizer, portanto, que ao comba
ter a doutrina judaica da lei, Paulo começa do ponto de vista judaico e a 
partir do mesmo deixa claro o que acontece com a lei e com o homem e, da 
parte de Deus, o que deve acontecer quando a vida e a justificação são 
esperadas da lei e não da promessa, do conhecimento e esforço humano e 
não do poder do Espírito. Então, a lei que foi dada para a vida torna-se 
morte, então Cristo, a fim de poder dar à lei o seu devido lugar na vida dos 
seus (Rm 8.3; G1 5.14; Rm 13.8-10; ICo 7.19) deve, primeiro, tomar-se o 
fim da lei para a justiça de todo o que crê (Rm 10.4; Ef 2.15) e aqueles que



pertencem a Deus e vivem para ele devem, em primeiro lugar, morrer para 
a lei em Cristo e por meio de seu corpo (na cruz) (Rm 7.4, 6; G1 2.18). É 
necessário fazer aqui uma distinção clara, portanto, entre lei e lei, entre a lei 
que funciona antes e fora de Cristo e a lei cujo preceito é cumprido naqueles 
que andam segundo o Espírito. Na antítese com o judaísmo Paulo trata cla
ramente dessa “primeira” lei e considera toda a dispensação legal do Antigo 
Testamento desse ponto de vista. É o caso, por exemplo, de seu pronuncia
mento: “Ora, a lei não procede da fé”, mas é o observar que faz o homem 
avançar (G1 3.12); essa promessa não é obtida “por meio da lei”, mas da 
justificação na fé (Rm 4.13); de fato, se aqueles que vivem pela lei fossem 
capazes de tornarem-se herdeiros, a fé seria nula e a promessa perderia seu 
poder (Rm 4.14). Em todos esse pronunciamentos Paulo rompe a ligação 
entre a lei e a fé; fala da lei não como a regra da nova vida ou do relaciona
mento de eleição no qual Deus entrou com Israel, mas como a lei que funcio
nava no endurecimento que havia se instalado em Israel (2Co 3.14; Rm
11.7ss).

(4) De fato, foi comentado em oposição a essa interpretação que se, 
em seu conflito com o judaísmo, Paulo tivesse partido da lei conforme ela 
funcionava na religião judaica, em essência, teria tomado uma posição falsa 
como seu ponto de partida. E possível, então, conciliar essa realidade com o 
fato de que em Romanos 10.5 Paulo deixa que o próprio Moisés apareça 
como testemunha principal dessa concepção (“o homem que praticar a jus
tiça decorrente da lei, viverá por ela”)? Em outras palavras, Paulo teria cita
do Levítico 18.5 como apoio para uma falsa profecia?154 Refletindo ainda 
mais nesse sentido, pode-se perguntar se Paulo, quando apresenta o efeito 
negativo da lei como sendo a intenção da lei e do Legislador (G1 3.19; Rm 
5.20; ver a seção anterior), não baseia essa intenção, então, num uso incor
reto da lei. Nessas perguntas, somos confrontados com o cerne da questão. 
Certamente há duas coisas que devem ser distinguidas aqui.

(5) Em primeiro lugar, a identificação por Paulo do conceito de lei 
com aquele do nomismo sinagogal judaico não significa que Paulo atribuía 
esse conceito a Moisés. Por vezes, Paulo parece apelar para Moisés para 
essa concepção como quando, por exemplo, ele diz em Romanos 10.5 que 
Moisés define a justificação da lei da seguinte maneira: “o homem que pra
ticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela” (ver G1 3.12). Contudo, essa 
idéia não passa de aparência. Porquanto tais palavras não podem significar 
que o próprio Moisés promovia essa justificação pela lei. Sem levar em 
conta as passagens em que Paulo apela para o princípio oposto (a justifica
ção pela fé) para a “lei” (de Moisés) -  que podem ser encontradas acima -  
tal idéia é contrariada pelo versículo que vem depois de Romanos 10.5, no 
qual a justificação pela fé é definida com um pronunciamento que também 
vem de Moisés. Alguns desejaram resolver essa questão de maneira tal que 
diz-se que o próprio Moisés apresentou duas possibilidades das quais, com



a primeira, (justificação pela lei), ele pretendia mostrar um caminho impos
sível para o pecador.155 Contudo, não apenas essa certamente não é a inten
ção de Moisés em Levítico 18.5 -  que, afinal de contas determina esse 
“cumprindo-os [estatutos], o homem viverá por eles” como regra da aliança 
-  como também não fica aparente no contexto que Paulo deseja atribuir 
aqui essa concepção a Moisés (a saber, que a lei não pode ser cumprida pelo 
homem pecador). Paulo quer dizer que aquele que luta pela justificação 
pela lei está preso à palavra de Moisés, isto é, a fazer o que a lei exige. 
Assim também, o uso incorreto da lei, o ser zeloso pela lei sem ter entendi
mento, encontra na própria lei o parâmetro que deve usar como medida 
caso deseje ter uma chance de ser bem-sucedido. Nesse sentido, pode-se 
dizer que Moisés (ou a própria lei) “define” a justificação pela lei. Esse não 
é um apelo a Moisés como apoio para a uma “posição falsa”, mas uma 
ligação dessa posição com seu ponto de partida: aquele que busca a justifi
cação na lei é confrontado, como fica aparente na própria lei, com o requi
sito de observar seus preceitos (cf. G1 3.10, 12).156

(6) Caso não se chegue à nenhuma outra conclusão senão que, quan
do Paulo fala da “lei” e da “justificação pela lei”, ele está raciocinando a 
partir do nomismo sinagogal judaico e não da intenção do próprio Moisés, 
trata-se de uma outra questão -  e isto em segundo lugar -  se, quando parte 
dessa pressuposição, Paulo agora chama o caminho das obras de caminho 
da morte. Porquanto no que se refere a este último, Paulo encontra muitos 
pontos em comum no próprio Antigo Testamento. Porque no Antigo Testa
mento, de fato, a lei não é, como para os judeus posteriores, colocada sob o 
ponto de vista da justificação a ser estabelecida pelo próprio homem (Rm
10.3), mas sob a perspectiva da aliança divina da graça. No entanto, isso 
não altera o fato de que no Antigo Testamento não apenas na promulgação 
da lei envolta numa ameaça e maldição, mas também especialmente nos 
livros proféticos, o abismo intransponível entre a exigência de Deus e a 
conduta real de Israel é mostrado de maneira cada vez mais nítida; e con
trastando com isso, a Nova Aliança é, então, proclamada, sendo que nesta, 
em vez da lei inscrita em placas de pedra, virá o Espírito que escreverá a lei 
no coração dos homens (Jr 31.31; cf. Ez 11,19ss; Is 59.21). Não é a primeira 
vez que Paulo, tomando por base o uso incorreto da lei pelo judaísmo pos
terior, apresenta dessa forma o fato de que assim, a lei tem um caráter 
condenatório e mortal e que, na realidade, não há outra vida possível fora 
dessa morte a não ser por meio da obra vivificadora de Deus; mas essa 
realidade é a sombra que no Antigo Testamento acompanha a lei desde o 
princípio obscurecendo a luz da Antiga Aliança, e só vindo a desaparecer na 
anunciação da Nova Aliança.157

Por esse motivo, a objeção de que Paulo baseou sua pregação negati
va sobre a lei numa concepção nomística unilateral da lei e, portanto, tor
nou-se vítima de uma perspectiva distorcida, deve ser rejeitada enfaticamente



mesmo tomando por base o Antigo Testamento. Paulo, de fato, vê a promul
gação da Jei desde o principio sob a perspectiva das sombras que acompa
nham a lei (cf. G1 3.10). Não nega, porém, que a lei foi dada para a vida e 
nem que foi acompanhada do esplendor da glória divina, uma prova da 
eleição de Israel como povo de Deus (2Co 3.7). Contudo, para Israel essa 
glória era forte demais. O povo não conseguiu chegar ao nível de santidade 
de povo de Deus e, no obscurecimento de seu entedimento, não foi capaz de 
descobrir que, a fim de ter um relacionamento com Deus, deveriam viver 
pela graça e não por suas próprias obras (2Co 3.12ss; cf. ICo lO.lss). Por 
esse motivo, a administração da lei que ocorreu durante o brilho da glória 
divina, tornou-se uma administração de morte e condenação. Em tudo isso, 
Paulo não se posiciona fora do Antigo Testamento, mas volta sempre e, de 
novo, justamente para o Antigo Testamento e encontra-se totalmente dentro 
da tradição da historiografia e profecia do Antigo Testamento. Quando o 
judaísmo posterior apelava constantemente para o privilégio que Israel como 
povo de Deus havia recebido na lei, Paulo não os contradiz, mas em vez 
disso, confirma essa realidade de várias maneiras (Rm 3.1 ss; 9.4). No en
tanto, sua oposição dirige-se contra o fato de que essa graça e privilégio 
passaram a funcionar como base para jactância carnal e como meio para 
Israel adquirir para si justificação diante de Deus. É contra isso que ele 
reúne as forças da própria história e profecia de Israel, de diversas formas, 
de modo que pode declarar que a lei, ao invés de vivificar, tomou-se morte 
para Israel e, assim, no todo da dispensação de Deus para seu povo, teve de 
cumprir a função de aumentar o pecado e ser um aio para conduzir a Cristo. 
Somente uma interpretação superficial da doutrina paulina da lei e do Anti
go Testamento pode ver uma antítese entre as duas. Ao levar em considera
ção os verdadeiros e mais profundos temas dos pronunciamentos de Paulo 
acerca da lei e da revelação de Deus no Antigo Testamento, não será possí
vel afirmar que existe, aqui, uma contradição, mas sim, que há profunda 
harmonia; também poder-se-á compreender que Paulo sabe que está sendo 
coerente com a lei e com os profetas quando, em sua antítese para com o 
judaísmo, chega à importante formulação positiva do evangelho: a revela
ção da justificação de Deus pela fé sem as obras da lei (Rm 1.17; 3.21).
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(Vorvestündis) ver “The Problem of Hermeneutics” in Essays Philosophical 
and Theological, pp. 234ss. Para a questão como um todo, ver minha obra, 
Bultmann, traduzida para o inglês em 1960.

26. E o caso, por exemplo, de 2 Coríntios 1.17, onde “segundo a carne” denota 
leviandade, aquilo que depende do acaso ou da arbitrariedade humana; também 
em 2 Coríntios 10.2ss, onde “segundo a carne” tipifica a conduta de alguém 
que, por meio de falsa auto-confiança afirma a si mesmo de modo presunçoso. 
Ainda mais adiante Paulo emprega o termo “carne” quando está rejeitando a 
confiança na circuncisão, na descendência judaica, na inculpabilidade pelo cum
primento da lei segundo os costumes judaicos, etc. (Fp 3.4ss; cf. Cl 2.18, 23; G1
3.3). Agir “segundo a carne”, confiar “na carne” e assim por diante, é ter confi
ança naquilo que está dentro do homem e vem dele e que está ao alcance do 
homem. Assim, pode-se falar também dos “sábios segundo a carne”, ou seja, 
daqueles que ao buscar a sabedoria encontram como referência seus próprios 
pensamentos humanos (ICo 1.26; 3.1 ss).

27. De acordo com Bultmann, Theology, I, pp. 234ss, “viver segundo o Espírito”, 
por sua vez, seria mover-se dentro de uma outra dimensão, a do Espírito Santo, 
não com o que é aberto, mas com o que é oculto, não com o homem como carne, 
mas com seu coração. Para essa qualificação mais profunda de “carne” ele lan
ça mão incorretamente de Romanos 2.28ss. Porquanto nessa passagem, “carne” 
não se encontra em oposição ao Espírito como aquilo que é “natural e terreno”, 
mas como aquilo que é coipóreo em contraste com o coração. O contraste para
lelo de “aberto-oculto” não permite, portanto, apresentar uma caracterização 
daquilo que, em geral, é “carne” contrastando com “Espírito”, mas sim, do 
corpóreo (ter sido circuncidado) em oposição ao (ter sido circuncidado no) cora
ção. Por esse motivo, também, aquilo que é oculto, que não é visível (coração), 
não deve ser identificado em oposição à carne, como a esfera do Espírito de Deus. 
O invisível, o coração, o oculto também dizem respeito à carne (Cl 2.18; Ef 2.2, 
3), enquanto o visível e tangível, por sua vez, pertencem ao domínio do Espírito 
de Deus (2Co 4.11). A análise (muito penetrante) de Bultmann da idéia de sarx, 
em Paulo, me parece ser dominada por uma concepção dualista de homem, que 
em última análise, não é ética, mas natural (o contraste entre o natural e o espírito) 
e para a qual, em sua teologia como um todo, ele apela para Paulo.

28. Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, p. 150.



29. Ver abaixo, p. 123.
30. Ver acima, Seção 11 e abaixo, Seção 78.
31. Bultmann, Theology, I, p. 232. O fato de a lei ser “boa” também é entendido por 

ele a partir dessa pressuposição antropológica (ibicl., pp. 259ss, 212).
32. W. Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, p. 26.
33. Ver Grundmann, TDNT, I, p. 309, s.v.hamartanõ.
34. Cf. Bultmann, Theology, I, pp. 71 ss; e com relação a Romanos 2 sobretudo, os 

comentários de Dodd, Lagrange e Althaus.
35. Para essa questão, cf. M. Pohlenz, “Paulus und sie Stoa” , ZNW, 1949, pp. 75ss; 

e também G. C. Berkouwer, General Revelation, traduzido para o inglês em 
1955, p. 179.

36. Gutbrod escreve corretamente: “Se [nomos] sem artigo deixasse implícita aqui 
uma generalização do conceito de lei, a linha de pensamento seria interrompi
da” (TDNT, IV, p. 1070).

37. Conforme indicado pelo plural (ta tou nomou).
38. Anomia, parabasis, apeitheia, adikia. A luz de mais comparações quanto ao uso 

lingüístico, parece impossível afirmar que a qualificação paraptõma, usada com 
freqüência por Paulo, deve representar uma concepção mais amena (“um passo 
em falso”) (cf. Michaelis, TDNT, VI, pp. 171 ss).

39. De acordo com Bultmann, Theology, I, p. 288.
40. Ver também Stáhlin, TDNT, V, p. 425, s.v. orgé\ “Tanto no Antigo Testamento 

quanto no Novo Testamento, orgê é o desprazer de Deus com o pecado, sua 
resistência ardente à toda vontade que se coloca contra ele e à partir disso tam
bém, o seu ataque judicial”.

41. De acordo com Stãhlin, TDNT, V, p. 424.
42. Cf. Fichtner, TDNT, V, pp. 395ss, j . v . orgê.
43. G. H. C. Macgregor, em seu ensaio “The Wrath of God in the New Testament”, 

NTS, 1961, pp. 101 ss, vai, até certo ponto, nessa direção. Ele escreve que ve
mos uma tendência clara em Paulo de “despersonalizar a ira de Deus” (104) e 
que “seria justo dizer que Paulo não pensa em Deus como estando irado com o 
mesmo sentido imediato e pessoal que ele pensa em Deus como sendo ativa
mente amoroso”. Na opinião de Macgregor, a “ira” em Paulo é a expressão 
antropológica da retribuição divina, “não tanto uma atitude pessoal de Deus 
para com o homem, mas sim, o processo inevitável de causa e efeito num uni
verso moral”.... e “funcionando (podemos assim dizer?) de maneira relativa
mente independente da vontade imediata de Deus” (p. 105). Contudo, deve ser 
considerado questionável se é possível ou não atribuir tais idéias a Paulo quan
do, por vezes, ele fala da “ira” num sentido absoluto. Sem dúvida, pode-se dizer 
que de que acordo com Paulo, também, Deus não deseja a perdição do homem 
da m esm a forma como deseja a salvação (lT m  2.4; 4.10; Rm 11.32); 
semelhantemente, que Paulo não atribui todo o mal do mundo diretamente a 
Deus (cf. 2Co 12.7; ICo 5.5), mas quando fala claramente da ira (de Deus) é 
difícil supor tal distância da “vontade imediata de Deus”.

44. Ver o estudo de Macgregor, NTS, 1961, pp. 103ss.



45. Ibid., p. 104.
46. Cf. Oepke, TDNT, III, p. 583, s.v. apokalypto\ Bultmann, Theology, I, pp. 274ss; 

Nygren, Romans, pp. 99; Stählin, TDNT, V, pp. 43Iss, s.v. orgë.
47. G. Bornkamm defende essa posição em “The Revelation of God’s Wrath”, Early 

Christian Experiences, traduzido para o inglês em 1969. Ele conclui que (p. 
64): “A revelação dessa ‘justiça’ salvífica de Deus é um acontecimento 
escatológico que se realiza no ‘Agora’ da história da salvação. A esse mesmo 
momento encontra-se ligada a revelação de sua ira dos céus...” A natureza da 
operação da ira, conforme esta é descrita por Paulo, não é, contudo, ligada ao 
tempo da salvação que teve início com Cristo. Nem tampouco deve ser entendi
da a partir do contraste com a revelação da justiça de Deus. Porquanto é revela
da “dos céus” de maneira inconfundível. Ver o texto.

48. Cf. Schlatter, Gottes Gerechtigkeit, p. 48. A interpretação de Traub, TDNT, V, pp. 
531, s.v. ouranos, de que essas palavras podem ser consideradas uma denotação 
do caráter redentor dessa revelação não tem fundamento e parece tendenciosa.

49. Lietzmann acredita incorretamente que, em 1.18ss, a situação é retratada con
forme existia antes do advento do evangelho, de modo que o apelo à essa ope
ração da ira de Deus (conforme tem continuidade em Rm 2), tem um caráter 
hipotético (“assim Deus iria continuar julgando se o evangelho não tivesse vin
do”) (Rom., pp. 31, 40). Em oposição a isso, ver especialmente Käthe Oltmanns, 
“Das Verhältnis von Röm 1, 18 -  3, 20 zu Röm 3, 2 Iff” , Theol. Blätter, 1929, 
cols. 1 lOss. Também dificilmente pode-se interpretar a ligação entre Romanos 
1.17 e 1.18 de modo que “justamente porque (gar; v. 18) Deus precisa ser tão 
cheio de ira contra o mundo todo ,... ele concede a justiça [ek pisteõs eis pis tin]” 
(de acordo com Stählin, TDNT, V, 426; cf. p. 431, s. v. orgë). A revelação da ira 
de Deus (1.18) não é motivo para a concessão da justiça pela fé; mas sim a 
prova de que só existe livramento por meio dessa justiça concedida; ver tam
bém, de minha autoria, Rom., pp. 40ss.

50. De acordo com Lietzmann, Cor., p. 122.
51. Citado por Büchsei, TDNT, III, p. 938, s.v. krinõ.
52. Skeuë orgës. Cf. Jeremias 50.25 (Septuaginta 27.25), onde o termos é usado no 

sentido de um instrumento com o qual ou por meio do qual Deus mostra sua ira. 
Aqui em Romanos 9.22, o genitivo não tem um significado instrumental, mas 
sim qualificativo ou objetivo.

53. O particípio passivo não diz quem é o sujeito lógico. Greijdanus, Rom., II, p. 
443, vê -  em nossa opinião corretamente -  uma indicação de que o próprio 
pecador foi ativo na preparação, como fica evidente com o Faraó mencionado 
anteriormente. Isso não significa negar que o sujeito lógico, como no paralelo 
há proetoimasen no versículo 23 é, acima de tudo, Deus; cf. Stählin, TDNT, V, 
p. 442: “foram preparados para isso por Deus”. Contudo, isso certamente ocor
reu em sua rebelião pecaminosa contra ele; para toda essa perícope, cf. também 
abaixo, Seção 57.

54. Isso também fica aparente pela ligação entre Romanos 9.22 e 23 pois kai signi
fica, aqui, “e nisso de fato” ou “e nisso também”.



55. Cf., por exemplo, Oepke, TDNT, I, pp.396s, s.v. apollymi, apõleia.
56. Isso depende de o termo toutou ser considerado com sõmatos ou com thanatou.
57. Quando Paulo diz em Romanos 8.10 que “Se, porém, Cristo está em vós, o 

corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por 
causa da justiça”, com esse caráter de morte do corpo ele não quer dizer a mes
ma coisa que em 7.24 (de acordo, por exemplo, com Greijdanus), mas sim a 
sujeição da existência física dos crentes à morte; “pelo pecado” não significa 
que devem ainda pagar por seu pecado com a morte, mas sim que, pelo que fica 
aparente no julgamento executado (em Cristo) sobre o pecado, no tocante aos 
seus corpos, são obrigados a percorrer o mesmo caminho de Cristo (cf. v. 11).

58. De acordo com Greijdanus, Rom.l, p. 333.
59. Assim, corretamente, afirma Greijdanus sobre 7.24 (ibid., p. 351).
60. Cf. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, p. 130.
61. A literatura sobre essa “antropologia” paulina é bastante extensa. Pode-se en

contrar estudos resumidos (além dos escritos mais antigos de H. Lüdemann, 
Die Anthropologie des Paulus und ihre Stellung innerhalb seiner Heilslehre, 
1872, que tem como ponto de partida uma certa dualidade metafísica; cf. acima, 
p. 109) especialmente no livro muito valioso de W. Gutbrod, Die Paulinische 
Anthropologie; na análise detalhada de Bultmann, Theology, I, pp. 191-269; W.
G. Kümel, Man in the New Testament, traduzido para o inglês em 1963, pp. 38
71; ver também C. H. Dodd, P. J. Bratsiotis, R. Bultmann, H, Clavier, Man in 
G od’s Design, 1952. Monografias sobre idéias específicas, como por exemplo, 
a de W; Schauf, Sarx, Der Begriff “Fleisch” beim Apostei Paulus, etc., 1924; 
C, H. Lindijer, Het begrip sarx bij Paulus\ J. A. T. Robinson, The Body, N, A, 
Waaning, Onderzoek naar het gebruik van [pneuma] bij Paulus, 1939; ver tam
bém os tratados relevantes em TDNT e na literatura ali citada.

62. Ho exõ anthrõpos; ho esõ anthrõpos.
63. Ver abaixo, p. 132.
64. Behm, por exemplo, escreve corretamente (TDNT, II, p. 699, í.v. esõ) que, aqui

lo que Paulo chama de homem interior não é em sua essência, nada de novo em 
relação ao “coração” do Antigo Testamento e aquilo que Jesus quer dizer quan
do fala: “porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem...” (Mc 
7.21) e em Lucas 11.39: “o vosso interior está cheio de rapina e perversidade.”

65. Cf. Bultmann, Theology, I, p. 194; para essa mudança de significado do corpo 
do visível e tangível “exterior” do homem para o “homem em si”, ver a análise 
profunda de Bultmann de ICoríntios 6.13-20 (loc. cit.).

66. Para “carne”, ver também acima, p. 103.
67. Ver também abaixo, seção 78, p. 604.
68. E difícil o contraste entre “espírito” e “entedimento” nesses dois versículos. 

Alguns optam por entender por “espírito” não o espírito humano mas o pneuma 
divino concedido ao homem (como é o caso, por exemplo, de Bultmann, 
Theology, I, p. 207; Wendland, Cor., p. 84); outros são da opinião de que o 
contraste entre “espírito” e “entendimento” contradiz essa idéia (por exemplo, 
Grosheide, 1 Cor., p. 363). Em nossa opinião, tendo em vista todo o contexto



que trata de ta pneumatila, certamente deve-se pensar naquilo que transcende o 
espírito humano; cf. também o versículo 2 e o uso sinônimo de tõ pneumati e en 
glõssê (vs. 15, 18). E difícil dizer o que é pretendido com “espírito”, caso trate- 
se simplesmente do espírito humano. Além disso, estamos lidando aqui com um 
uso lingüístico incomum.

69. Cf., por exemplo, Behn, TDNT, IV, p. 959, s.v. nous.
70. E o caso, por exemplo, com diferentes variações em Bultmann, Theology, I, p. 211.
71. Cf. Greijdanus sobre Romanos 1.28: “[Nous] é, aqui, uma disposição, um modo 

de pensar com respeito a questões éticas, como fica aparente pelo que se segue” 
(Rom., I, p. 121; ver também Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, p. 52).

72. Cf., por exemplo, Bultmann, Theology, I, p. 259; Greijdanus, Rom., I, p. 347.
73. Para Romanos 7.14ss, ver abaixo, Seção 20.
74. Sobre isso, ver Behm, TDNT, IV, p. 1004, í.v. metanoeõ.
75. Para isso, ver, por exemplo, a explicação de Gutbrod, Die Paulinische 

Anthropologie, pp. 54, 55; Bultmann, Theology, I, p. 211 ss.
76. Ver Behn, TDNT, III, pp. 61 lss, í . v. kardia.
77. Para passagens de comprovação, ver Behm, loc. cit.; Bultmann, Theology, I, pp. 

222 .

78. Cf. acima, p. 126.
79. Um contaste que, de acordo com Bultmann, não deve ser entendido nem pelo 

uso do termo no grego e nem no Antigo Testamento, mas apenas à partir da 
antropologia gnóstica (Theology, I, p. 168); contudo, ver J. Dupont, Gnosis. La 
connaissance religieuse dans les épitres de Saint Paul, 1949, pp. 178ss.

80. Sympsychos.
81. lsopsychos.
82. Eupsychein.
83. Cf. a expressão ek psychès (Ef 6.6; Cl 3.22: “de coração”), como referência 

àquilo que o homem faz com pleno consentimento interior.
84. Cf. Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, pp. 90ss; Kümmel, Man in the 

New Testament, pp. 44s; Bultmann, Theology, I, pp. 205s; M. Dibelius, Th., p. 
32; de outra opinião, A. Oepke, Der Brief.an die Thessalonicher, 3a ed., 1949, p.
143, que, por espírito, entende tratar-se do “mais alto princípio de vida relacio
nado a Deus” e por “alma”, a “vida natural” e explica essa formulação “a partir 
da união de influências orientais e gregas”. No entanto, em nenhuma outra pas
sagem de Paulo, encontramos uma visão tripartida do homem como essa. J. A. 
C. van Leeuwen, Paulus’ zendbrieven aan ... Thessalonica, 1926, entende “es
pírito” como o novo princípio de vida por meio do qual o homem regenerado é 
governado em sua alma e corpo (p. 395). Contudo, pode-se falar como se este 
fosse uma parte constituinte separada do homem junto com a alma e o corpo? 
Para a interpretação que seguimos, ver também H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, 
4a ed., II, 1928, p. 517.

85. Em sua profunda análise das idéias antropológicas de Paulo, Bultmann é da 
opinião que “espírito”, distinguido de “psyche”, parece denotar o próprio ser 
como sendo “consciente ou tendo percepção” e assim, aborda a idéia moderna



de autoconsciência; para isso, lança mão de passagens como Romanos 8.16; 1 
Coríntios 2.11 (Theology, I, p. 207). No entanto, como scr físico, o homem 
também é referido como sendo conhecedor e tendo entendimento (ICo 2.14; 
ver Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, p. 79).

86. Rom., pp. 153-171.
87. A questão continua a ser discutida, mesmo que na literatura exegética a balança 

esteja pendendo cada vez mais em favor da concepção mencionada acima; cf. a 
avaliação de W. K. Grossouw: “... dentre os exegetas modernos, um ocasional
mente ainda assume uma posição excepcional e entende Romanos 7.7 (14)-25 
em relação à existência cristã” (“De verscheurde mens van Romeinen zeven”, 
in Vriendengave Bernardas Kardinaal Alfrink aangeboden, 1964, p. 69). Ver 
também O. Kuss, Der Rõmerbrief 2aed., 1963; S. Lyonnet, “L’histoire du salut 
selon le chapitre VII de l’Épitre aux Romains”, in Biblica, 1962, pp. 117-151.0 
outro ponto de vista ainda é defendido, com algumas variações, por J. M. E. 
Cruvellier, L ’exegese de Romains 7, etc., 1961 (dissertação, Free University). 
A. F. N. Lekkerkerker, De briefvan Paulus aan de Romeinen, I, 1962, procura 
(do meu ponto de vista, em vão) superar o dilema (p. 314). Uma concepção 
intermediária é defendida por A. J. Bandstra, The Law and the Elements o fthe  
World, 1964, p. 142 (dissertação, Free University): “... Paulo está descrevendo 
sua própria experiência e a de seus companheiros cristãos judeus no ponto em 
que a mensagem da graça de Cristo ‘atingiu seu alvo’ dentro deles e, por assim 
dizer, sua experiência de conversão”.

88. Cf., por exemplo, Kümmel, Man in the New Testament, pp. 54-61.
89. Cf., de minha autoria, Rom., pp. 155ss.
90. Dcve-se pensar aqui também na maneira com que a literatura de Qumran fala da 

luta do homem contra o pecado sob a lei; ver abaixo p. 133 e a literatura ali citada.
91. Ver também o artigo de Grossouw citado na n. 87.
92. De acordo com Gutbrod, Die Paulinische Anthropologie, 53.
93. De acordo com E. Stauffer, New Testament Theology, traduzido para o inglês 

em 1955, p. 93. A respeito desse “judeu sob a lei” ele escreve ainda: “Ele é um 
‘zelote’ no sentido de Gálatas 1.13s e Romanos 10.2s. Sua intenção é levar 
absolutamente a sério a vontade de Deus revelada na lei. No entanto, isso o 
envolve num conflito do qual os satisfeitos e os que fazem concessões não 
fazem nem idéia”, etc. Staufer fala aqui do significado histórico-redentor de 
Romanos 7 e chama esse capítulo de “um capítulo sobre o homem judeu que 
luta sob o estandarte da Torá e, portanto, luta até o amargo final pois está com
batendo numa posição perdida (ibid., p. 275). Ainda que de acordo com Stauffer, 
a interpretação autobiográfica de Romanos 7 (como, por exemplo, aquela que é 
apresentada por Deissmann, St. Paul, pp. 93ss) vá à pique em Filipenses 3.6 
(onde não há a mínima indicação de tal desespero pré-cristão de Paulo, muito 
pelo contrário), ele acredita que “as características do homo sub lege em Roma
nos 7 devem, logicamente, incluir o Paulo pré-cristão” (loc. cit.).

94. Como é o caso, por exemplo, de Althaus, Rom., p. 67: “Portanto, não depende 
do quanto a situação real da pessoa sem Cristo sob a lei torna-se clara para ela.



Contudo, Paulo não elimina a possibilidade que esta pode ficar clara para essa 
pessoa”. Para essa concepção, ver também Kümmel, Man in the New Testament, 
p. 60; Bultmann, Theology, I, pp. 264ss; e ainda (de maneira não tão explícita), 
Lindijer, Het begrip sarx bij Paulus, p. 159.

95. Para essa idéia, ver, por exemplo, Lindijer, Het begrip sarx, p. 157, n.3. Ainda 
outra opinião, Bandstra, que considera que Paulo estava descrevendo aqui sua 
experiência de conversão (ver acima, a nota na p. 134).

96. A literatura relevante que consiste das idéias resumidas nas “teologias” do Novo 
testamento, bem como de um grande número de monografias sobre esse assun
to é difícil de ser estudada. Além de obras mais antigas listadas sob o termo 
no mos em TDNT, IV, pp. 1022ss, ver, por exemplo, a bibliografia bastante ex
tensa em A. J. Bandstra, The Law and the Elements o f the World, pp. 193-207.

97. Ver, por exemplo, o capítulo extremamente crítico “Paul’s Teaching about the 
Law” na obra de H. J. Schoeps, Paul. The Theology o f the Apostle in the Light 
o f Jewish Religious History, pp. 168-218.

98. Sobre a doutrina do pecado no judaísmo em geral, ver, por exemplo, Bousset- 
Gressmann, Die Reiligion des Judentums, 3a ed., 1926, pp. 399ss; G. F. Moore, 
Judaism, I, 1927, pp. 445ss; Strack-Billerbeck, III, pp. 155ss; ver também E. 
Sjöberg, Gott und die Sünder im palästinischen Judentum, 1938; Stählin / 
Grundmann, TDNT, I, pp. 289ss, s.v. hamartano. Mais especificamente, para as 
linhas mais radicais incluindo a comunidade de Qumran, ver por exemplo, H. 
Braun, “Spätjüdisch-häretischer und früchristlicher Radikalismus”, Beitr. z. hist. 
Theol., 1957, pp. lOss, 41ss.; do mesmo autor, “Röm 7,7-25 und das 
Selbstverständnis des Qumran-Frommen”, ZTK, 1959, pp. 1-18; J. P. Hyatt, 
“The View of Man in the Qumran ‘Hodayot’”, NTS, 1955, pp. 276ss. Para o 
todo, ver também Schoeps, Paul, pp. 168ss.

99. Sobre isso, ver por exemplo, a análise de E. Brandenburger, Adam und Christus, 
pp. 15-67.

100. Para o que vem a seguir, ver também Strack-Billerbeck, III, pp. 155ss.
101. Ver Strack-Billerbeck, III, p. 227; Brandenburger, Adam und Christus, pp. 45ss; 

ver também os pronunciamentos citados em Schoeps, Paul, p. 189.
102. Brandenburger, Adam und Christus, pp. 62ss.
103. Sobre esse ensinamento, ver em detalhe Strack-Billerbeck, IV,pp. 466-483; 

Brandenburger, Adam, und Christus, pp. 33ss; ver também a literatura referida 
em Hyatt, NTS, 1955, p. 280, n.2.

104. Para essa idéia de IV Esdras desenvolvida em detalhe, ver Brandenburger, 
Adam und. Christus, p. 33.

105. De acordo com Bousset, Die Religion, des Judentums, 3a ed., 1926, p. 119; 
Strack-Billerbeck, III, pp. 126ss.

106. Ver mais abaixo, Seção 29. Também, Strack-Billerbeck, IV, 2, pp. 4ss; Bousset, 
Die Religion des Judentums, 392ss;. Hauck, TDNT, V, pp- 561s, s.v. opheilö.

107. Ver, por exemplo, Bousset, Die Religion Judentums, pp. 388ss; Gutbrod, TDNT,
IV, p. 1058, s. v. nomos; Schoeps, Paul, pp. 184ss.

108. Ver a literatura citada acima, n. 98.



109. Ver, por exemplo, Hyatt, loc. cit.\ também P. Benoit, “Qumrân et le Nouveuau 
Testament”, NTS, 1961, pp. 292ss.

110. Schoeps, Paul, p. 196.
111. Para mais detalhes sobre isso ver Benoit, NTS, 1961, p. 294.
112. Cf. contra essas várias concepções que estão surgindo na história da investiga

ção, ver as exposições detalhadas de Schlatter, Der Glaube im N. T., 4- ed., 
1927, pp. 324-331; ver também Bultmann, Faith and. Understanding, I, pp. 
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ender seu significado. Além do mais, desse modo, o que resta da antítese entre 
a justificação pela lei e a justificação pela fé (que Paulo obviamente deseja 
expressar aqui), se a primeira oração (v. 5) , é de intento positivo, a saber, 
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Testament”, 7LZ, 1960, cols. 481ss; G. Von Rad, Theology in the Old Testament,
II, traduzido para o inglês em 1965, pp. 388ss. Sobre este assunto, ver também
H. Berkhof, “Gesetz und Evangelium”, Festschrift fü r  Heinrich Vogel, 1962, 
pp. 127ss.



A R e v el a ç ã o  d a  J u st iç a  d e  D e u s

26. Introdução

Quando consideramos em mais detalhes o conteúdo do evangelho de Paulo 
de acordo com suas diferentes facetas, deparamos com uma multiplicidade 
de temas e pontos de vista, cujas unidade e relação entre si não ficam claras 
à primeira vista.1 Assim como no capítulo anterior encontramos um conjun
to complexo de causas e manifestações do estado do homem e do mundo, 
caídos em pecado e morte, ainda assim, mesmo que num sentido muito 
mais glorioso e inclusivo -  pois a redenção é mais do que a restauração 
depois da miséria trazida pelo pecado -  o desdobramento do significado 
redentor da morte e ressurreição de Cristo, o tema fundamental do evange
lho de Paulo, é como um espectro multicolorido. Ele entra no caráter perdi
do do homem e do mundo em todas as suas dimensões e níveis. Refere-se à 
culpa do homem e ao merecimento do castigo no julgamento divino; à sua 
discórdia e impotência interiores; ao fato de ele estar cercado por um mun
do afastado e alheio a Deus, de ser ameaçado por poderes inimigos de Deus. 
Contudo, fala também da libertação deste mundo em si, da redenção como 
um todo, da criação que geme, da reconciliação de todas as coisas nos céus 
e na terra, já no presente e no grandioso futuro. Partindo do ponto de vista 
da plenitude de Cristo, esse evangelho mostra à Igreja seu lugar e sua tarefa 
no mundo ao seu redor e na continuação da História, e volta seus olhos para 
o futuro ao apresentar a perspectiva da vinda do Senhor, a ressurreição dos 
mortos e a renovação de todas as coisas. Desse momento em diante, tudo é



considerado à luz redentora da morte e ressurreição de Cristo, e todas as 
dimensões da salvação tornam-se conhecidas, a largura e comprimento, a 
altura e profundidade, que devem ser compreendidas com todos os santos, 
um conhecimento do amor de Cristo que excede o entendimento (Ef 3.18, 
19; cf. Rm 8.38, 39).

Tomamos como ponto de partida as idéias da doutrina paulina de 
redenção que definem o novo relacionamento no qual Deus, em Cristo, co
locou o homem em relação a ele sendo que, com referência, a elas deve-se 
pensar acima de tudo em justificação e reconciliação. Ao fazê-lo, não anda
mos sobre as pegadas daqueles que defendem a idéia de que a escatologia 
paulina possui um caráter basicamente antropológico e é voltado para a 
relação individual do homem com Deus.2 E verdade, por certo, que o evan
gelho de Paulo, juntamente com o de todo o Novo Testamento, tem sua 
origem no relacionamento religioso do homem com Deus e naquilo que 
resulta dele. Podemos dizer que o evangelho existe com esse propósito, 
para chamar o homem à fé e à conversão, não para uma gnosis religiosa que 
o informa dos segredos do universo e do mundo invisível ao qual ele não 
tem acesso. No entanto, isso não altera o fato -  e a esse respeito também o 
evangelho de Paulo não difere do de Cristo e da tradição apostólica que dele 
emanou -  de que o todo do relacionamento do homem com Deus, mesmo 
em seus aspectos mais individuais, deve ser compreendido dentro da estru
tura da obra redentora absolutamente abrangente de Deus, em Cristo, e que 
disso deriva seu caráter novo e peculiar. O que é típico da pregação de Paulo 
não é que ele interpreta ou traduz a mensagem escatológica original contida 
em tais conceitos como justificação e reconciliação, mas antes, esses con
ceitos -  que não eram, em si, novos -  recebem, agora, seu contexto e seu 
novo conteúdo a partir da realização do plano divino de redenção engloban
do o homem e o mundo, a revelação do mistério. Por esse motivo, o que é 
dito, agora, sobre o relacionamento entre Deus e o homem não deve ser 
compreendido sem que todos esses aspectos estejam envolvidos em con
junto no chamamento do evangelho; que ensina o homem a enxergar-se de 
uma nova maneira, com respeito a Deus bem como ao mundo e à história 
que o cercam. Isso significa, portanto, que em tudo que passará a ocupar 
nossa atenção e com relação ao ponto de partida que acabou de ser mencio
nado, será preciso termos em m ente a todo tempo essas estruturas 
escatológicas e cristológicas básicas da pregação de Paulo.

Se, ao tratarmos desse novo relacionamento com Deus, proclamado 
no evangelho, permitirmos que a justificação tenha precedência, não será 
supérfluo apresentar algumas explicações para isso.3 Pode-se objetar que, 
num certo sentido essa ordem é arbitrária. De fato, ela forma o lugar de 
partida e, até certo ponto,4 o tema das epístolas muito importantes de Gálatas 
e Romanos. No entanto, essas epístolas são governadas por um interesse 
definido e uma antítese definida, a saber, pela relação entre o evangelho e a 
doutrina sinagogal judaica da redenção. Em outras epístolas, outros pontos



de vista são predominantes e, por isso, o evangelho único de Cristo tem um 
outro ponto e aplicação: nas epístolas aos coríntios é o confronto com a 
gnosis grega; nas cartas aos tessalonicenses, as perguntas sobre o futuro; 
aos colossenses a especulação sobre os poderes cósmicos; enquanto aos 
efésios o lugar e o significado de Cristo como Cabeça da Igreja e Cabeça do 
mundo -  são temas centrais. Pode-se perguntar, assim, se a ordem tradicio
nal de tratamento que começa com a doutrina da justificação não é unilate
ral e envolve o perigo de criar um certo estreitamento do ponto de vista.

Outra questão é se, caso tome-se como ponto de partida essa nova de
finição do relacionamento do homem com Deus, não seria melhor começar 
com a reconciliação. Esse conceito, conforme veremos mais adiante, é de 
escopo mais amplo do que o da justificação, pelo fato de que -  ao contrário da 
justificação -  não está restrito ao relacionamento do homem com Deus, mas 
coloca no campo de visão a criação como um todo, “todas as coisas”.

Essas objeções certamente não deixam de ser importantes. Se, ainda 
assim, seguimos a ordem tradicional de tratamento, fazemo-lo por mais de 
um motivo. Em primeiro lugar, já no Capítulo II, procuramos indicar a am
pla estrutura fundamental da doutrina da salvação de Paulo, de modo que 
não fosse mais preciso temer o perigo, nada ilusório, de haver uma limita
ção do ponto de vista. Em segundo lugar, todo o desdobramento da salva
ção, que se manifestou em Cristo, não pode ser entendido por aqueles aos 
quais o evangelho se dirige a não ser pela fé, ou seja, pelo novo relaciona
mento no qual Deus deseja colocar o homem com ele. Isso não significa que 
todo o conteúdo do evangelho possa ser considerado como tendo seu ponto 
de concentração nesse relacionamento; significa, sim, que pode apenas ser 
compreendido pelo crente a partir desse relacionamento.

Em terceiro lugar, no que diz respeito ao relacionamento de justifica
ção e reconciliação, apesar de ser possível expressar esse relacionamento 
de mais de uma forma,5 e não poder falar-se aqui de uma prioridade hierár
quica da justificação com respeito à reconciliação; ainda assim, dar à justi
ficação o primeiro lugar apresenta uma vantagem considerável. Em Romanos, 
sua epístola mais sistemática, o próprio Paulo toma como ponto de partida 
“a revelação da justiça de Deus” para sua exposição do evangelho como um 
todo; enquanto, ao mesmo tempo, encontramos aqui a melhor ligação com 
a doutrina paulina do pecado conforme esta já  foi discutida no capítulo 
anterior e que, como já vimos, tem seu desenvolviménto mais radical e 
característico na relação do pecado com a lei.

27. O Caráter Escatológico da Justificação
Para entender corretamente o importante tema da justificação pela fé é ne
cessário acima de tudo uma percepção da maneira como este se encontra 
ligado à estrutura básica escatológica-cristológica da pregação de Paulo



mostrada no Capítulo II e, por assim dizer, como ele origina-se organica
mente dessa pregação. Pelo fato de ter-se perdido de vista esse contexto 
com freqüência, por muito tempo atribuiu-se um significado excessivamen
te predominante em toda a proclamação da salvação por Paulo e todo o 
resto foi subordinado a ela; encabeçando, mais tarde, um deslocamento ain
da maior dos relacionamentos orgânicos na doutrina de Paulo, outros colo
caram esse tema inteiramente como pano de fundo, priorizando o que era 
considerado, então, a linha principal ética-mística.6 A inadequação tanto de 
uma como da outra, dessas duas formas de julgar a pregação de Paulo, pode 
ser reconhecida com facilidade quando buscamos compreender a doutrina 
da justificação de Paulo, principalmente à luz do caráter histórico-redentor 
ou escatológico geral de sua pregação.

Isso é indicado claramente até mesmo no modo como esse tema é 
discutido duas vezes na Epístola aos Romanos:

... visto que ajustiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé (Rm 1.17).

Mas agora, sem lei, se manifestou ajustiça de Deus testemunhada pela lei e
pelos profetas (Rm 3.21).

Até mesmo as palavras iniciais de Romanos 3.21 -  “Mas agora” -  
falam do tempo da salvação que teve início com o advento de Cristo. Trata- 
se do “agora” do cumprimento e realização daquilo que foi prometido e 
predito,7 como é claramente indicado nas palavras “testemunhada pela lei e 
pelos profetas” . O que é mais característico nesses pronunciamentos, po
rém, é a menção repetida da revelação da justiça de Deus. Aqui, isso quer 
dizer não apenas uma nova doutrina ou nova experiência, mas a manifesta
ção daquilo que foi determinado no plano de Deus com respeito à plenitude 
do tempo. Temos de tratar aqui de uma variação da expressão tão caracterís
tica da estrutura escatológica básica da pregação de Paulo,8 “a revelação do 
mistério” ou “ a revelação de Cristo”. Agora, o surgimento do dom da justi
ça de Deus, como acontecimento escatológico, também pertence a essa re
velação.9 Em outras palavras, a doutrina da justificação de Paulo é uma 
interpretação e aplicação definida dessa escatologia.10 Exatamente a mesma 
coisa é expressa em Gálatas 3.23 com as palavras “essa fé q u e ,... haveria de 
revelar-se” . Como fica aparente em Romanos 1.17; 3.21, a fé está ligada de 
maneira muito próxima à justiça, como o meio pelo qual ajustiça é obtida. 
O que se quer dizer com essa “revelação” de fé não é apenas um certo 
conhecimento ou doutrina sobre a fé, mas o raiar do tempo da salvação no 
qual a fé assume o lugar da lei, motivo pelo qual a “vinda11 da fé” também 
aparece no contexto de Gálatas 3.21.

Já nessa apresentação do evangelho da justificação pela fé como “re
velação” da justiça de Deus e “revelação” de fé, torna-se bastante claro o 
quanto esse tema participa e constitui uma conseqüência do caráter históri



co-redentor da pregação de Paulo. Tudo isso fica ainda mais evidente quan
do consideramos com mais cuidado o conceito de “justiça de Deus” .

Infelizmente existe uma profunda diferença de opiniões entre os in
térpretes de Paulo quanto ao significado dessa combinação de termos, uma 
diferença que continua até os dias de hoje.12 Isso porque alguns entendem 
que essa justiça de Deus é um atributo ou atividade de Deus13 e consideram 
as palavras, que a justiça de Deus é (ou foi) revelada, da seguinte maneira: 
que Deus revelou-se agora como o Justo ou em sua justiça (salvadora). Outros 
vêem na justiça de Deus a denotação daquilo que o homem deve ter a fim de 
poder colocar-se diante do julgamento divino. A revelação da justiça de 
Deus, então, quer dizer que o tempo da salvação raiou com Cristo e o evan
gelho para o homem traz consigo a justiça, entendida nesse sentido como 
justiça diante de Deus14 (ou proveniente de Deus15). Consideramos estabe
lecido16 que as palavras em Romanos 1.17 e 3.21 pretendem ter o último 
significado citado, que a “justiça” aqui, portanto, não é uma qualidade divi
na, mas sim, humana e que a justiça “de Deus” define em mais detalhes essa 
qualidade como a justiça que pode colocar-se diante de Deus (cf. Rm 2 .1317;
3.20)18, que é válida em seu julgamento, a justiça que Deus atribui ao ho
mem em contraste com a própria justiça humana (Rm 10.3), como também 
é chamada em Filipenses 3.9: “não tendo justiça própria, que procede de lei, 
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus ( ten ek 
Theou dikaiosynên), baseada na fé” .

Fica aparente por essa19 explicação que no conceito de “justiça de 
Deus” estamos tratando de um termo legal e, de fato, no sentido escatológico 
da palavra: é uma questão do que é necessário para o homem a fim de ele 
ser libertado no julgamento divino. Por isso, o termo “justiça” pode ser 
usado como antítese de “condenação” (2Co 3.9). No mesmo sentido, o ver
bo “justificar” é empregado como o veredito divino que significa o oposto 
da condenação divina no julgamento (Rm 2.12, 13; cf. Rm 5.16, 18) e a 
expressão “justos diante de Deus” pode ser considerada (Rm 2.13) como con
trastando com o termo “pecadores” (entendido num sentido legal; Rm 5.19).

Com base em tudo isso, o significado específico do importante tema 
paulino de revelação da justiça de Deus pode tomar-se inteiramente claro 
para nós: não diz nada menos do que aquilo que o homem requer a fim de 
ser libertado no julgamento de Deus e, saber que foi tirada dele a sentença 
divina não é apenas uma questão do grandioso futuro que ainda deve ser 
esperado, mas foi revelada na vinda de Cristo e no evangelho; como uma 
realidade presente e como uma dádiva redentora de Deus, foi concedida, 
atribuída e comunicada no evangelho a todo o que crê (cf. Fp 3.9; Rm 5.1; 
9.30; 1 Co 6.11). Tudo isso contrasta com “a revelação da ira divina” que já 
é visível a todos naqueles que rejeitam o conhecimento de Deus que virá 
sobre todos que se julgam capazes de, por meio das obras da lei, alcançar 
justificação e vida eterna (Rm 1 .1 8 - 3.29).20



A fim de compreender ainda melhor o significado profundamente 
radical da revelação da justiça proclamada desse modo e entender plena
mente o sentido peculiar das palavras com as quais ela é expressa,21 é preci
so apontar novamente para o contexto histórico de onde ela surge nas epístolas 
de Paulo, o contexto do sistema de redenção sinagogal judaico.

No que se refere à terminologia, a expressão “revelação da justiça de 
Deus” como um todo é derivada do judaísmo, visto que aqui também o 
conceito de “justo” ou “justiça” é entendido como estando ligado de forma 
muito próxima ao pronunciamento judicial do julgamento divino.22 É típico 
desse contexto judaico que, tão logo o conceito de “justificar” chegue às 
mãos dos intérpretes gregos, seu sentido legal não seja mais percebido e 
que consigam relacionar a ele apenas um significado ético.23 Materialmen
te, porém, existe uma antítese absoluta entre o significado da doutrina da 
justificação para Paulo e para sinagoga. Esse fato ganha evidência justa
mente nessa revelação da justiça de Deus. Enquanto no judaísmo era um 
assunto incontroverso que essa justiça, como fator crucial e decisivo na 
declaração judicial de Deus, não deveria ser referida de nenhuma outra for
ma a não ser com um sentido escatológico futuro, Paulo proclama essa jus
tiça como uma realidade presente já  concretizada em Cristo.

Estamos lidando aqui com a mesma antítese que a pregação de Jesus 
evoca quando, na presença dos escribas, ele declara que o Filho do Homem 
tem autoridade sobre a terra, ou seja, sobre o aqui e o agora, para perdoar 
pecados (Mt 9.6 e as passagens paralelas).24 Para o judaísmo, a essência da 
justificação divina encontrava-se no fato de que, esta, ocorreria no futuro e 
no julgamento divino; no fato de que a vida como um todo consistia justa
mente numa preparação para isso e que, portanto, seria blasfêmia desejar 
antecipar esse julgamento que pertence somente a Deus (cf. Lc 7.48-50). 
Visto dessa perspectiva, a justificação é uma questão ainda oculta com Deus, 
da qual ninguém pode ter certeza antes do grande julgamento de Deus. Por 
esse motivo, a falta de certeza da salvação pode ser chamada de caracterís
tica proeminente da antiga religião judaica.25

Em contraste com isso, Paulo prega agora a revelação desse veredito 
de absolvição por Deus e da impunidade (justiça) nele baseada para todos 
os que crerem; uma justiça que não pode mais ser tratada em termos de 
espera e incerteza, mas sim em termos de uma questão concretizada e na 
certeza da fé (Rm 5.1; 8.31-34, 38) que já  contém dentro de si a certeza de 
toda a salvação escatológica (Rm 5.6-11). Aqui, o caráter de cumprimento 
escatológico-cristológico da pregação de Paulo é desenvolvido numa inver
são tão completa da doutrina judaica da redenção que se pode dizer que é 
inconcebível haver uma antítese mais fundamental. Não se pode argumen
tar contra ela que também existem vozes no judaísmo que baseavam suas 
esperanças no futuro não apenas no seu próprio mérito, mas também no 
perdão e misericórdia de Deus.26 Porquanto independentemente de qual



quer coisa mais que possa ser dita sobre essa questão, a diferença, em prin
cípio, consiste não apenas do fato de que Paulo volta o olhar do homem que 
tem consciência que é um pecador para a possibilidade de perdão27 e para a 
parte da misericórdia no julgamento vindouro, mas também de que ele fala 
do próprio veredito judicial como uma questão que já  foi resolvida, sendo 
que a proclamação dessa realidade no evangelho é um poder de Deus para 
todo o que crê.28

Não está em conflito com esse caráter presente (em princípio) da 
justiça proclamada no evangelho que Paulo continue falando num sentido 
futuro. De qualquer modo29 isso ocorre em passagens como Gálatas 5.5: 
“Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém 
da fé.”30 A maneira como essa justiça futura é definida aqui, a saber, como o 
conteúdo da esperança despertada pelo Espírito que é obtida pela fé, deixa 
claro, porém, que essa justiça futura não é outra senão aquela que já  foi 
revelada. É a mesma coisa, mas pode-se falar tanto com sentido presente 
como futuro. Assim como a adoção como filhos,31 a justiça pode ser repre
sentada como um benefício já  obtido e também ainda a ser esperado. O 
caráter de cumprimento e a certeza da salvação que nela foi dada não fica 
reduzido em nada. O que é verdade sobre tudo o que foi dado em Cristo 
aplica-se, deste modo, à justificação, ou seja, que não estamos tratando aqui 
de uma questão que foi concluída, que foi resolvida e que, assim, podemos 
“deixar para trás”. A revelação da justiça de Deus no evangelho é justamen
te um poder de Deus para a salvação (Rm 1.17) que acompanha o crente 
como algo constantemente novo e revelador. Une-o a Cristo e à sua comu
nhão e, assim, pelo Espírito, leva-o a aguardar na esperança de justiça. Com 
referência ao presente bem como ao futuro, a situação é, desse modo, dife
rente em princípio para o crente daquilo que é para o homem que vive numa 
religiosidade legalista. Encontra-se aqui a ligação que será discutida ainda 
mais adiante,32 entre a certeza da salvação e o conhecimento do julgamento 
por vir, no qual não os ouvintes, mas os praticantes da lei é que serão justi
ficados diante de Deus.

28. A Justiça de Deus em Cristo

Assim como é verdade sobre toda a revelação do mistério de que este tem 
Cristo como seu conteúdo, o mesmo também se aplica à justiça de Deus, 
uma vez que a base para a absolvição no julgamento divino encontra-se em 
Cristo. Além disso, assim como todo o evangelho paulino tem como centro 
a morte e ressurreição de Cristo, o mesmo acontece com o evangelho da 
justificação pela fé.

Essa revelação da justiça de Deus está relacionada à morte e ressur
reição de Cristo de várias maneiras. Romanos 3.21-31 -  onde, mais uma 
vez, a estrutura básica cristológica-escatológica do evangelho de Paulo as



sume claramente o primeiro plano -  é extremamente central e direto na 
exposição mais detalhada desse tema. Os versículos 24ss são especialmente 
importantes aqui:

...sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que 
há em Cristo Jesus; a que Deus propôs, no seu sangue, como propiciação 
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, 
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos; tendo em vista a 
manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o 
justificador daquele que tem fé em Jesus.

O que é de importância particular para nós nesse contexto é que, aqui, 
a justificação é fundamentada na morte de Cristo. Além disso, fala-se da 
justiça de Deus num sentido diferenciador. Deus fez de Cristo um meio de 
propiciação em sua morte e, desse modo, manifestou sua justiça em sua 
morte. Com isso, não é possível entender outra coisa senão que Deus mos
trou o poder de adjudicação de sua justiça em Cristo ao dá-lo a outros como 
meio de propiciação na morte. É acrescentada a isso a idéia de que até esse 
momento Deus não havia dado o devido castigo pelo pecado dos homens, 
mas estes haviam sido passados de geração em geração à medida que ele 
reteve seu julgamento. Agora, “no tempo presente”, Deus abandonou, en
tretanto, essa atitude de espera e mostrou sua justiça vindicadora na morte 
de Jesus. Aqui, mais uma vez, o apóstolo elucida claramente o significado 
histórico-redentor da morte de Cristo, no sentido de que o julgamento divi
no sobre os pecados do mundo foi, por assim dizer, ajuntado na morte de 
Cristo e desse modo, o eschaton tomou-se presente. Assim como a ressur
reição de Cristo é o irromper da nova criação (2Co 5; ver acima, pp. 56ss), 
também o julgamento final de Deus tomou-se manifesto em sua morte. Desse 
modo, Deus justificou-se a si mesmo em relação ao mundo dentro dele e ao 
mesmo tempo tomou conhecida, revelou, a justiça que é necessária para 
que aqueles que têm fé em Jesus possam ser julgados por Deus. Porquanto 
assim como o abandono de Cristo em sua morte ocorreu por causa de nos
sos pecados, também sua ressurreição ocorreu para nossa justificação (Rm
4.25). Assim como a morte de Cristo foi uma demonstração do julgamento 
justo de Deus, sua ressurreição foi a demonstração e prova da justiça 
absolvidora de Deus, sendo desse modo revelação de justiça no sentido de 
Romanos 1.17; 3.21.

O fato de a expressão “a justiça de Deus” ser usada aqui (em 3.21 ss) 
com um sentido duplo (primeiro nos vs. 21 e 22 com uma qualidade legal 
que Deus confere ao homem liberando-o; então, nos vs. 25 e 26, como a 
justiça vindicativa de Deus)33 não pode obscurecer o significado inconfun
dível dessa passagem. Ele, de fato, é elucidado e corroborado de várias 
maneiras por outros pronunciamentos. É o caso de 5.9 onde a a menção de: 
“sendo justificados pelo seu sangue [de Cristo]”, o que está completamente



de acordo com 3.25. O mesmo também acontece em 5.18, 19 onde um úni
co ato de justiça de Cristo que levou à justificação vivificadora é contrasta
do com o pecado de Adão que levou à condenação; e a obediência 
justificadora de Cristo é colocada em contraste com a desobediência de 
Adão que tornou os homens culpados. Aqui também, com o “ato de justiça” 
e a “obediência” de Cristo estamos tratando de sua morte (cf. 5.8, 9). No 
entanto, nessa passagem, a morte de Cristo não é considerada do ponto de 
vista da justiça eqüitativa de Deus, mas do ponto de vista da obediência 
perfeita e voluntária de Cristo. Além disso, pode-se fazer referência a Gálatas 
2.21 onde a mesma ligação entre a morte de Cristo e a justificação pela fé é 
indicada de maneira indireta: “pois se a justiça é mediante a lei, segue-se 
que morreu Cristo em vão.” Fica aparente, de maneira muito clara em Gálatas 
3.13 -  onde é dito que Cristo, ao sofrer em si mesmo o ser crucificado por 
nós, tornou-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão pu
desse ser comunicada aos gentios, pela fé, e não com base nas obras -  o 
quanto a justiça vindicativa e eqüitativa de Deus é exercida na morte de 
Cristo e como isso pode, então, ser a única base para a justificação pela fé. 
Encontramos o mesmo pensamento em Romanos 8.3 onde é dito que “con
denou Deus, na carne [de seu Filho], o pecado”. Tudo isso é, finalmente, 
resumido em pronunciamentos como o do 2 Coríntios 5.21: Deus fez Cris
to, que não conheceu pecado, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos 
justiça para Deus. Certamente, nessa passagem a idéia legal é bastante pro
nunciada. Deus não apenas trata Cristo, que é sem pecado, como se fosse 
pecador, mas também o faz (ao entregá-lo à morte de cruz) pecado no sen
tido legal da palavra. E nesse sentido que aqueles que estão em Cristo pela 
fé tornam-se justos, que são, de fato, feitos “justiça de Deus”, isto é, podem 
identificar-se com aquilo que é absolvido no julgamento de Deus. É essa 
ligação entre a morte de Cristo e a justificação, julgamento absolvidor de 
Deus sobre aqueles que já pertencem a Cristo que Paulo expressa em 1 
Coríntios 1.30: “Sois dele [de Deus]”, isto é, do poder de sua atividade 
salvadora, “em Cristo Jesus o qual se nos tomou ... justiça”.

O significado desse testemunho abundante é inconfundível: na morte 
de Cristo, Deus assentou-se em julgamento, julgou o pecado e, desse modo, 
levou seu julgamento escatológico a ser revelado no tempo presente. Con
tudo, para aqueles que estão em Cristo, ele tornou-se, portanto, justiça e o 
conteúdo do evangelho da morte e ressurreição de Cristo pode ser definido 
como a revelação da justiça de Deus para todo o que crê.

Surge de modo um tanto natural a questão quanto ao modo como é 
possível que a morte e ressurreição de Cristo podem ter poder de justifica
ção e absolvição para todo aquele que crê. Deparamos mais uma vez34 com 
a relação entre o “Cristo por nós” e o “nós em Cristo”, duas concepções que 
não podem ser separadas apesar de representarem dois pensamentos dife
rentes. Por um lado, fica claro que a morte e ressurreição de Cristo são



consideradas de acordo com seu próprio significado “objetivo”, sem que 
seu povo ainda seja identificado com essa morte e ressurreição. Esse é cla
ramente o caso, por exemplo, em Romanos 3.25 onde é dito que Deus fez 
Cristo ser publicamente35 um meio de propiciação no seu sangue. Assim, o 
poder justificador da morte e ressurreição de Cristo é buscado no fato de 
que Cristo morre em favor de, e -  pode-se dizer também, com relação ao 
sacrifício expiatório36 -  no lugar dos seus. Não são eles que são entregues 
por seus pecados e ressuscitados para a justificação, mas sim Cristo (Rm
4.25). Do mesmo modo, na morte de Cristo não são eles, mas sim Cristo, 
em favor deles, que é feito pecado (2Co 5.21) e ele foi feito maldição em 
seu lugar (G1 3.13). Aqui, a morte de Cristo é considerada repetidamente 
“em si” e aqueles que são justificados na morte e ressurreição de Cristo não 
estão envolvidos como sendo aqueles que morreram e foram ressurretos 
dentre os mortos com ele, mas como aqueles em favor dos quais e no lugar 
dos quais sua morte e ressurreição ocorreram e, assim, vieram a significar 
justificação para eles.

Por outro lado, a idéia corporativa está ligada de maneira bastante 
clara a esse conceito de substituição. Cristo morreu por eles não como um 
estranho ou alguém que havia sido designado para esse fim por um grupo 
maior de pessoas, mas como Filho de Deus que, para esse propósito, ha
via entrado “na carne”, isto é, em seu modo de existência caracterizado 
pela antiga era. Desse modo, Deus condenou o pecado “na carne” (Rm
8.3). Nesse poder justificador de sua morte e ressurreição, Cristo pode, 
portanto, ser colocado como o antítipo do primeiro Adão e aquele cujo ato 
de justiça, que consistiu na obediente entrega de si mesmo à morte, foi 
para a justificação de todos os que estavam incluídos nele como o segun
do Adão (Rm 5.18, 19). Portanto, no mesmo contexto em que ele fala da 
morte de Cristo por todos, Paulo pode definir o significado de Cristo ter 
sido feito pecado por nós da seguinte forma: para que fossemos justiça de 
Deus, ou seja, para que estivéssemos em unidade corporativa com ele 
(2Co 5.14, 21); e para que Cristo se tomasse justiça para aqueles que são 
de Deus e estão nele (ICo 1.30).

Tudo isso nos permite, até certo, ponto compreender o significado 
dessas profundas concepções: “Cristo por nós” e “nós nele”, também uma 
em relação à outra. A morte e a ressurreição de Cristo que ocorreu por nos
sos pecados e para nossa justificação, pode ocorrer por nós e em nosso 
lugar justamente porque, como Filho de Deus, ele entrou em nosso modo de 
existência e nesse modo de existência Deus não apenas o entregou “por 
nós”, mas também fez com que estivéssemos “nele”. Pode-se dizer talvez 
que, pelo menos na Epístola aos Romanos, Paulo parte do poder justificador 
da morte de Cristo “por nós” (Rm 3.21 -  5.11) a fim de, na seqüência, 
começando em5.12ss, lançar bases ainda mais profundas e esclarecer ainda 
mais esse significado redentor da idéia corporativa do “nós nele”. Ao fazê-



lo ele não “passa” de uma “concepção” para a outra como se para ele a 
primeira representasse simplesmente a idéia tradicional e a segunda, a idéia 
real e correta. Em vez disso, ambas pertencem à existência infrangível da 
pregação de Paulo e para ele tornaram-se uma unidade indissolúvel. Tam
bém é nessa unidade do “Cristo por nós” e “nós nele” que o tema da revela
ção da justiça de Deus, pela fé, demonstra de maneira clara a estrutura 
cristológica-escatológica básica da pregação de Paulo. Isso porque a morte 
de Cristo foi a demonstração do julgamento justo e justificador de Deus no 
sentido escatológico da palavra, pois a antiga era e o velho homem foram 
julgados em Cristo e nele, como o segundo Adão veio à luz a justificação 
para a vida. E, por esse motivo, o poder justificador de sua morte e ressur
reição pôde beneficiar os seus, pois, como segundo Adão, era seu represen
tante e eles estavam em Cristo. Nesse sentido, o fundamento para a doutrina 
da justificação também está na unidade corporativa de Cristo com os seus.37

29. Justiça pela Fé, sem a Lei

Não menos distintivo que o caráter escatológico presente da justiça de Deus 
proclamada por Paulo e sua revelação em Cristo é, além disso, o fato de ela 
ser colocada numa relação muito próxima com a fé: “visto que a justiça de 
Deus se revela no evangelho, de fé em fé” (Rm 1.17).

Aqui, mais uma vez, a pregação apostólica encontra-se no mais níti
do contraste com a doutrina de redenção sinagogal judaica e sem esse con
texto o grande ditado paulino “pela fé, sem a lei” não pode ser compreendido. 
Essa antítese não é menos abrangente do que a que já  foi discutida na Seção 
27; não apenas significa que a maneira pela qual a justiça de Deus é recebi
da, é totalmente diferente no evangelho em relação à teologia do judaísmo, 
como também tem a conseqüência de que, em Paulo, essa justiça em si 
adquire um conteúdo todo próprio e totalmente divergente do judaísmo, 
uma divergência que é expressa, acima de tudo, na palavra “imputar” e que 
na teologia posterior -  também fundamentada no Cristianismo, no qual essa 
antítese tem continuidade -  é denotada com a distinção entre justificação 
sintética e analítica.38

Quando o apóstolo diz em Romanos 3.21, 28: “mas agora sem lei, se 
manifestou a justiça de Deus”, é indicado claramente o contraste com a 
concepção judaica de justiça da lei (Rm 10.5; G1 3.21; Fp 3.9) ou pela lei 
(en nomõ\ Fp 3.6) ou pormeio da lei (dia nomou\G12.21). Semelhantemente, 
ele fala por um lado daqueles que são “da lei” (Rm 4.16; G1 3.10) ou estão 
“debaixo da lei” (Rm 6.15; G1 4.21) e, por outro, daqueles que são “da fé” 
(Rm 3.26; 4.16, etc.). Este “sem”, “da” ou “pela lei”, respectivamente, é 
uma denotação abreviada do que em outras passagens é chamado de “sem”, 
“das” ou “pelas” “obras da lei” ou simplesmente “sem”, “das” ou “pelas”



“obras” (Rm 3.20, 28; 4.2, 6; 9.12, 32; 11.6; G1 2.16, etc.). Paulo usa aqui 
uma expressão que tem seu equivalente no rabínico ma “sê miswõth ou, o 
que é ainda mais comum, simplesmente miswõth. O primeiro termo signifi
ca literalmente “obras dos mandamentos” enquanto o segundo, que quer 
dizer “mandamentos”, tem um sentido mais pleno de obra resultante do 
cumprimento dos mandamentos. Isso porque o cumprimento dos manda
mentos, desse modo, não é concebido como algo abstrato, mas no sentido 
concreto da obra dele resultante, o cumprimento individual da lei como um 
ato.39 São esses miswõth, esses cumprimentos concretos da lei que, de acor
do com a doutrina sinagogal de redenção constituem o homem justo diante 
de Deus. Mediante esses cumprimentos da lei e do mérito que neles se en
contra, o israelita é capaz de guardar um tesouro40 para si para o dia do 
julgamento, sendo que é com base nesse tesouro que ele é absolvido por 
Deus.41 Nessa posse da lei como um meio para a justificação e a vida eterna 
encontra-se o privilégio de Israel. A lei era para o judeu, portanto, a verda
deira “substância de vida”.42 A lei garante aos judeus sua posição diante de 
Deus: para eles, é o privilégio divino, em meio à pecaminosidade universal 
do homem, obter mérito, recompensa e justiça diante de Deus. Em função 
disso, a multiplicidade de mandamentos separados é um. instrumento pode
roso de redenção. “Deus desejou permitir que Israel alcançasse méritos e, 
portanto, deu-lhes a extensa Torá e os mandamentos, conforme é dito: a fim 
de dar méritos a Israel, aprouve a Iavé criar a Torá grande e forte”.43 E de 
Hillel, é passada adiante a palavra: “onde há muita carne, há muitos vermes, 
onde há muitos tesouros, muitas preocupações, onde há muitas mulheres, 
muitas superstições... e onde há muita lei, há muita vida”.44 É por causa dessa 
atribuição de valor às muitas ordenanças, etc., como meio de obter méritos, 
que Paulo reflete repetidamente sobre esse caráter complexo e detalhado da 
lei, sobre seu caráter de “mandamentos” (Rm 7.8ss; Ef 2.15; Cl 2.14, et ai).

Fica claro que com essa visão de “justiça pela lei” o conceito de jus
tiça tem um conteúdo diferente para os judeus do que tem para Paulo. De 
fato, o conceito volta os pensamentos para o trono de julgamento de Deus, 
certamente move-se dentro da esfera legal, mas não é uma justiça conferida 
ao homem por Deus, mas sim uma justiça afirmada, reconhecida por ele. 
Assim, a justificação, a absolvição, tem aqui um caráter analítico; baseiam- 
se naquilo que o homem tem e é, não naquilo que recebe como justiça de 
Deus e, conseqüentemente, Paulo é capaz de contrastar essa justiça com a 
justiça divina ou proveniente de Deus, como sendo uma justiça do próprio 
homem que ele realiza ou adquire (Rm 10.3; Fp 3.9; Rm 3.17, 21).

É nesse contexto que devem ser entendidas as diferentes formas pe
las quais Paulo define mais detalhadamente a justiça de Deus revelada no 
evangelho, a saber, como justiça mediante a fé, uma justiça concedida 
gratuitamente pela graça de Deus, uma justiça atribuída, uma atribuição de 
fé para a justiça, uma justificação dos ímpios (Rm 3.22-24; 4.4, 5, et al.).



Teremos de voltar ao conceito paulino de fé ao longo de nosso estu
do.45 No contexto em que aparece aqui, como fé em Jesus Cristo (Rm 3.22,
26, et al.), ela recebe sua definição específica a partir do contraste com as 
obras da lei, no sentido da palavra conforme descrito acima. Isso porque em 
todos os pronunciamentos nos quais se fala da fé ligada à justiça, justifica
ção, etc., ela significa o meio, instrumento, fundamento, caminho, canal 
pelo qual, ao longo do qual ou no qual o homem participa da justiça de 
Deus.46 O termo encontra sua expressão mais repleta de significado na ora
ção aparentemente pleonástica: “de fé em fé” em Romanos 1.17, isto é, de A 
a Z, trata-se de uma questão de fé e mais nada, justiça solafide.47 O propó
sito de todas essas expressões que em parte alguma tornam a fé em si a base 
ou causa para a justificação, mas apenas atribuem a ela um significado me
diador ou instrumental, não é outro senão designar o objeto da fé como a 
base para a justificação. A fé não justifica por causa daquilo que é em si, 
mas sim, por causa daquilo para que está voltada, em que se baseia. Por esse 
motivo, a ênfase exclusiva com a qual a fé é colocada aqui em contraste 
com as obras tem um significado negativo na medida em que fala do ho
mem e de sua parte na justificação. O homem não é justificado com base 
naquilo que ele próprio é ou naquilo que realiza, mas justamente com 
base no que não possui e que ele próprio não tem à sua disposição, mas 
que deve receber, obter, pela fé. A fé encontra-se aqui em contraste com as 
obras como aquilo que é absolutamente receptivo e dependente,48 contras
tando com aquilo que é produtivo, que pode afirmar a si mesmo. A “lei” 
da fé encontra-se em contraste com a lei das obras, pois representa o prin
cípio, a ordem, em virtude da qual toda afirmação e jactância humana é 
excluída (Rm 3.27).

Para esse princípio de fé, Paulo lança mão especialm ente de 
Habacuque 2.4: “o justo viverá pela sua fé”49 (Rm 1.17; G1 3.11; cf. Hb 
10.38), e da fé de Abraão, o progenitor de Israel (Rm 4.2ss). Ele pode fazê- 
lo justificadamente, pois, apesar de toda a diferenciação envolvida na apli
cação dessas palavras do Antigo Testamento àquilo que Paulo está 
argumentando aqui,50 a fé, nesses exemplos do Antigo Testamento, consiste 
na renúncia a todas as possibilidades humanas e na confiança na interven
ção redentora de Deus. Essa realidade é expressa de modo bastante claro na 
caracterização mais detalhada dessa fé em Romanos 4.17ss, onde é dito, em 
primeiro lugar sobre Abraão que ele creu naquele Deus que dá vida aos 
mortos e chama à existência as coisas que não existem; uma fé que não se 
enfraqueceu mesmo diante da própria impotência de Abraão e da esterilida
de do ventre de Sara (vs. 19, 20); assim também, essa fé é definida em sua 
forma presente que veio com Cristo, como fé naquele que ressuscitou Jesus 
Cristo, nosso Senhor, dentre os mortos (v. 24). Mais uma vez, a caracterís
tica distintiva da fé aqui é que ela contrasta com. as “obras”,51 isto é, com 
qualquer confiança em suas próprias forças ou em suas possibilidades e no 
fato de que ela entrega-se completamente à obra divina de redenção.



Por esse motivo, na antítese entre fé e obras, o termo “fé” pode ser 
substituído pela expressão “a graça de Deus”, com o qual então é designada 
a verdadeira base para a justificação em contraste com as obras. Essa reali
dade é expressa em toda a sua plenitude em Romanos 3.22-24 onde a justiça 
é definida primeiramente como “justiça de Deus mediante a fé em Jesus 
Cristo, para todos [e sobre todos] os que crêem” e em seguida, como “a 
abundância da graça e o dom da justiça [de Deus]” (cf. Rm 5.15, 17). No 
entanto, fica aparente em outras passagens que a verdadeira antítese encon
tra-se aqui entre o caminho da fé e o caminho das obras, pois, no primeiro 
caso a graça de Deus é a base sustentadora da justificação e no segundo 
caso, a base é o mérito do homem. “De Cristo vos desligastes, vós que 
procurai justificar-vos na lei; da graça decaístes” (G1 5.4). “Não anulo a 
graça de Deus; pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo 
em vão” (G1 2.21). E se, no tempo de hoje sobrevive um remanescente de 
Israel segundo a eleição da graça, isso se dá “é pela graça, já  não é pelas 
obras; do contrário, a graça já  não é graça” (Rm 11.5ss). Assim, a fé e as 
obras contrastam entre si como a graça e a lei, (Rm 6.14) e “pela fé” é 
sinônimo de “segundo a graça” (Rm 4.16). Por esse motivo, a “lei da fé” 
(Rm 3.27) significa não apenas (negativamente) a exclusão da jactância 
humana, mas também (positivamente), a glória de Deus. Quando Abraão, 
apesar de ver que seu corpo estava praticamente morto, não duvidou pela 
incredulidade, mas creu esperando contra a esperança, então ele deu glória 
a Deus (Rm 4.18-22; cf. 2Co 1.20).

Assim, nessa ligação indissolúvel -  pode-se dizer quase nessa 
igualação -  de “pela fé” e “pela graça de Deus”, para uma compreensão 
correta do caráter de ambas as expressões, teremos de levar plenamente em 
consideração o conteúdo histórico-redentor da doutrina de Paulo da justifi
cação como estando baseado na morte e ressurreição de Cristo. Isso porque, 
pelo termo “graça”, não se deve entender um tributo eterno de Deus, que é 
“descoberto” pela fé por meio de uma consciência de culpa e percepção da 
insuficiência das próprias obras. Consiste, sim, na atividade redentora de 
Deus;52 é a graça que se manifesta na redenção em Cristo que Deus apresen
tou como meio de propiciação. Assim, a antítese entre fé e obras não é 
primeiramente de natureza da ordem de salvação (ordo salutis), no sentido 
de que a fé irrompe de modo psico-religioso, renuncia às obras e aprende a 
compreender a disposição da graça de Deus como a única base para a salva
ção. O significado exclusivo que Paulo atribui à fé e à graça de Deus na 
doutrina da justificação tem acima de tudo um contexto histórico-redentor.53

A fé representa um novo modo de existência que foi dado no advento 
de Cristo; ela “vem” com a chegada da plenitude do tempo (G1 3.23; 4.4) e 
com a manifestação da graça de Deus na morte e ressurreição de Cristo. 
Revela-se, então, que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo o que 
crê (Rm 10.4); assim também, é compreendida a insuficiência, na verdade a



insensatez de se confiar na lei; nasce a consciência da própria imperfeição e 
da culpa (Fp 3.4-8) e as evidências do Antigo Testamento são descobertas. 
É essa seqüência, e não na ordem inversa, que é capaz de dar uma percep
ção correta da verdadeira natureza tanto da fé como da graça de Deus em 
relação à justificação.54

30. A Justificação do ímpio. Atribuição

Entendida desse modo, a relação entre justificação, fé e a graça de Deus, em 
seu contraste com a justificação pelas obras, pode agora permitir que com
preendamos os pronunciamentos que são, talvez, mais característicos da 
doutrina de Paulo da justificação, a saber, aqueles de Romanos 4.5 onde ele 
fala da justificação dos ímpios e da atribuição da fé como justiça.

A antítese da lei com a justiça não é apresentada em parte alguma de 
maneira mais nítida do que nessa primeira expressão. Também está fora de 
questão que “justificar” aqui seja qualquer outra coisa senão ou além do que 
o pretendido por aquilo que significa sempre e de novo para Paulo: a absol
vição no julgamento de Deus. À luz do que foi visto anteriormente, o fato 
de o apóstolo chegar aqui a um pronunciamento paradoxal não deve mais 
ser considerado estranho ou obscuro em seu sentido. Assim como Deus 
nomeou Cristo para ser um sacrifício de expiação e fez pecado por nós 
aquele que não conhecia pecado (cf. acima, pp. 187ss), também na morte e 
ressurreição de Cristo há absolvição e justiça para aqueles pelos quais ele 
foi feito pecado e, desse modo, eles são justiça de Deus em Cristo (2Co
5.21). Toda tentativa de se fazer certas reduções a partir do caráter absoluta
mente não-analítico dessa justificação dos ímpios, ou de se olhar para o 
aspecto judicial da obra de Deus não santificação, habitação, etc.,55 deve ser 
rejeitada como uma violação ou obscurecimento do significado específico 
do pronunciamento de Paulo.56 Na justificação do ímpio trata-se do homem 
como pecador e ainda não de sua futura renovação interior; trata-se também 
unicamente do aspecto legal da obra divina de redenção. Por outro lado, não 
se pode falar aqui de um “como se” -  como se fosse apenas uma questão 
fictícia ou uma “justiça alheia” no sentido de uma realidade relacional va
zia.57 Isso porque não podemos separar esse pronunciamento do contexto 
histórico-redentor geral da doutrina de Paulo da justificação. A justificação 
dos ímpios é uma justificação “em Cristo”, ou seja, não apenas com base 
em sua morte expiatória e ressurreição, mas também em virtude da inclusão 
corporativa nele daqueles que são seus. O fato de isso envolver mais do que 
uma justificação fica suficientemente claro na pregação de Paulo como um 
todo, mas, ainda assim, não altera a realidade de que semelhantemente Cris
to morreu pelos ímpios a seu tempo (Rm 5.6, 8), também o objeto da justi
ficação de Deus, não obstante o ponto de vista que se escolha para 
considerá-lo, não é o justo, mas sim o ímpio.58



Por fim, é de acordo com isso que os “pronunciamentos de atribui
ção” de Romanos 4.3ss devem ser compreendidos. Nesse contexto, Paulo 
deriva a palavra “atribuir”, em primeiro lugar, das palavras de Gênesis 15.6, 
que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado (atribuído) por justiça. 
Tomando agora como ponto de partida o conceito de atribuir (no transcorrer 
de outro modo não tão transparente dos versículos 4 e 5)59 ele coloca a fé e 
as obras em contraste uma com a outra com respeito também à atribuição 
divina. Se um homem “realizou obras”, então pode-se falar apenas de atri
buição “de acordo com o mérito” e não “de acordo com a graça”. Se, porém, 
as obras não estão em questão -  como no caso de Abraão -  então essa “atri
buição” teve ter o caráter de “graça” ; em outras palavras, a fé é imputada 
deste modo por justiça, assim como no Salmo 32 diz-se que é feliz o ho
mem a quem o Senhor não atribui iniqüidade.

Quanto ao sentido desses pronunciamentos -  independentemente de 
como se interprete o transcorrer da discussão -  também não pode haver 
qualquer dúvida. Se a fé é imputada para justiça, a base para essa atribuição 
não pode encontrar-se naquilo que o próprio homem realiza, mas somente 
naquilo que não ele, mas Deus, é capaz de efetuar e que cada homem só 
toma parte por meio da fé, ou seja, pela graça. Se é dito, deste modo, que a 
fé é imputada para justiça, então aqui, mais uma vez, a fé é considerada 
como o meio ou instrumento pelo qual o homem participa da graça divina; 
por esse motivo, a fé também pode ser igualada com “o perdão dos peca
dos” . Por fim, a imputação da fé para justiça também não pode ter por base 
e origem a própria fé, mas somente a graça que é aceita pela fé, isto é (quan
do se trata, como aqui, de uma questão de absolvição do julgamento de 
Deus), Cristo que se fez justiça para os seus.

O transcorrer da discussão de Romanos 4.3-5 é muito difícil de para
frasear, pois não apenas não fica completamente claro onde está o verdadei
ro ponto de partida do raciocínio: se no fato da fé não ser uma “obra” (de 
acordo com Greijdanus, Rom., I, pp. 220, 221; Schlatter, Gottes Gerechtigkeit, 
1952, p. 161; Schrenk, TDNT, II, p. 207) ou no significado retórico- 
imputativo que Paulo atribui a logizomai (de acordo com Althaus, Rom., p. 
25; Heidland, TDNT, IV, pp. 290ss). O versículo 4 argumenta em favor do 
primeiro conceito e o versículo 5 em favor do segundo.

O uso de Gênesis 15.6 e a maneira como isso funciona ao longo da 
discussão em Romanos 4.1-5 certamente também merecem um esclareci
mento mais detalhado. No contexto original de Gênesis 15.6, as palavras 
“justiça” e “imputar” não tem o significado legal que Paulo, dentro do modo 
de pensamento legalista-judaico posterior, atribui a elas. Em Gênesis 15.6 
“justiça” significa -  assim como em outras passagens do Antigo Testamen
to quando se fala da justiça / retidão dos justos (cf., por exemplo, Gn 6.9; Jó 
12.14ss) sendo um termo para o qual não raramente apelavam ao falarem da 
relação com Deus (cf., por exemplo, SI 1.5, 6; 5.13, et al.) -  aproximada



mente “piedoso”, “reto diante de Deus”, que se encontra num relaciona
mento correto com Deus ao temê-lo, esperar nele, etc. Assim, não significa 
tanto estar inculpavelmente dentro de um determinado padrão moral, mas 
sim estar vivendo num relacionamento religioso correto com Deus e seus 
mandamentos (cf., por exemplo, Quell, TDNT, II, pp.174-178; também J. 
Ridderbos, Abraham de Vriend Gods, 1928, pp. 196-198). Portanto, “ser 
imputado para justiça” em Gênesis 15.6 significa que Deus levou em consi
deração a retidão (piedade, justiça) de Abraão, julgou-a como justiça para 
ele, considerou que, pela fé, ele recebeu a promessa de Deus. (Em nossa 
opinião, G. C. Aalders perde de vista essa diferença no significado quando 
interpreta Gênesis 15.6 como tendo um sentido geral legal; Het Oude 
Testament van verklanrende aantekeningen voorzien, I, 1952, p. 23).

Quando, para o evangelho da justiça, Paulo usa Abraão e o pronunci
amento de Gênesis 15.6, ele dá uma outra nuança de significado para as 
palavras de Gênesis 15.6. Ele as “traduz”, por assim dizer, para o modo de 
pensar legalista-judicial do judaísmo posterior. Materialmente, porém, per
manece inteiramente em harmonia com o teor do pronunciamento do Anti
go Testam ento, que é dom inado pelo caráter repleto de graça do 
relacionamento de Deus com Abraão e não pela doutrina sinagogal posteri
or de mérito (ver também minha obra Rom., p. 92). Ao mesmo tempo, sem 
dúvida, encontra-se no caminho errado aquele que não avalia essa interpre
tação legal de Gênesis 15.6 no contexto de Romanos 4 e, ao interpretar 
Romanos 4, escolhe partir do sentido original das palavras em Gênesis 15. 
Som os da opinião de que é isso que faz H. J. Jager em sua obra 
Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs, 1939. Jager afirma enfaticamen
te que em Romanos 4 há uma equivalência entre fé e justiça, que a fé de 
Abraão é sua justiça e é reconhecida por Deus como tal (p. 104). Prossegue 
dizendo que se trata aqui de uma justiça subjetiva que consiste na fé que. 
efetuada pelo Espírito Santo, é reconhecida por Deus como sendo agradá
vel a ele. “O fato de Abraão ter crido incondicionalmente na promessa de 
Deus, isso é reconhecido por Deus como sendo sua justiça” (ibid., pp. 105ss). 
No entanto, essa concepção não leva em consideração o contexto legal no 
qual Paulo coloca Gênesis 15.6. Acaba caindo no erro inverso daquele co
metido por Alders que interpreta Gênesis 15 com o sentido de Romanos 4 e 
cuja exegese de Gênesis 15, Jager, portanto, rejeita corretamente. Contudo, 
não se pode, semelhantemente, entender “justiça” em Romanos 4 como algo 
“subjetivo”, como uma atitude ou disposição que é agradável a Deus (nesse 
caso, fé). De acordo com toda a discussão de Romanos 3 - 5  trata-se aqui de 
uma questão de justiça como impunidade no julgamento, atribuída por Deus 
ao homem, que não se baseia num julgamento “analítico” de identidade 
(Deus reconhece o homem por aquilo que ele é), mas sim num veredito 
“sintético” de absolvição declarada por Deus, que simplesmente expressa 
aquilo que Deus atribui e concede ao homem como justiça. Se isso for en
tendido de outra forma, então, mais uma vez, a base para a justiça encontra-



se em algo presente no homem (mesmo que lhe tenha sido dado por Deus), 
enquanto a característica distintiva do ato divino de justificação nesse mes
mo contexto é expresso exatamente dessa maneira, que Deus justifica (não 
o crente mas) o ímpio; em oposição a Jager (e Woelderink), cf. também G. 
C. Berkouwer, Faith and Justification, p. 84. Outros entenderam a locução 
de que a fé é imputada por justiça como um modo abreviado de expressão 
da idéia de que Deus atribui sua justiça dada em Cristo ao homem pela fé e 
com base nisso o absolve; assim afirma H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, IV, 
4- ed., 1930, p. 195; cf. também J. Brinkman, De “gerechtigheid Gods ” bij 
Paulus, 1916, 166; Greijdanus, Rom., I, p. 224. Materialmente, essa decla
ração está completamente correta, na medida em que a obediência e, assim, 
o sacrifício expiatório de Cristo são a base para a justificação (cf. acima, 
Seção 28). Formalmente, porém, não se deve pensar aqui numa locutio 
compendiaria, uma vez que a expressão é tomada emprestada de Gênesis
15, onde as palavras “imputar por justiça” ainda não tem esse sentido 
atributivo legal. As palavras “e isso lhe foi imputado para justiça” (Rm 4) 
falam, portanto, da fé como base atributiva para a justificação, mas fazem- 
no com um sentido instrumental; cf. Filipenses 3.9 onde fala-se de justifica
ção como tên dia pisteõs Christou, tên ek Theou dikaiosynên epi tê pistei. 
Apesar de a terminologia ser fluente e, tomada de forma isolada, poder dar 
ocasião a mal-entendidos (cf. epi têpsitei: “baseada na fé” [Fp 3.9; At 3.16]), 
a questão em si é perfeitamente clara.

Assim, a doutrina de Paulo da justificação com suas várias facetas -  
a histórica-redentora / cristológica, a legal, a atributiva -  é um todo impressivo 
e cuidadosamente integrado. A justiça de Deus como dádiva redentora 
escatológica, como condição e acesso à paz com Deus e à vida eterna, foi 
revelada. Ela é revelada no grandioso acontecimento redentor da morte e 
ressurreição de Cristo, no qual Deus, como Juiz, manifestou sua justiça 
tanto julgando como absolvendo. Como dádiva redentora de Deus, é conce
dida àqueles que estão em Cristo pela fé. Para eles consiste, portanto, de 
atribuição pela graça, como uma dádiva gratuita e não uma consideração 
das próprias obras do homem como méritos. Nesse sentido, pode-se dizer 
que a fé é imputada para justiça, a saber, como meio, tendo por base a obe
diência e o ato justo de Um, de se chegar à justificação para a vida e à paz 
com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo (Rm5.1, 18, 19).

31. Julgamento de Acordo com as Obras

A questão que permanece é se a constância impressionante com que, em sua 
oposição à doutrina judaica sinagogal da redenção, Paulo rejeita cada um 
dos apelos às obras humanas e esclarece a justificação em sua totalidade 
como um ato da graça de Deus pode ser conciliado com outros pronuncia
mentos do apóstolo nos quais é colocada grande ênfase justamente sobre o



fato de o homem ser julgado por suas obras. Já foi mencionado anterior
mente que a justiça não é apenas uma questão revelada, mas também algo a 
ser esperado como uma dádiva futura de Deus (G1 5.5). Ainda não foi leva
do em consideração, porém, que em várias passagens o julgamento de Deus 
é ligado de maneira muito próxima àquilo que cada um fez. Não os ouvin
tes, mas os praticantes da lei serão justificados (Rm 2.13). Deus irá retribuir 
a cada homem de acordo com suas obras, pois Deus não faz acepção de 
pessoas (Rm 2.6ss). Toda essa passagem de Romanos 2.1-16 é governada 
de tal modo por esse tema que alguns entenderam-na como sendo apenas 
uma preparação hipotética para a verdadeira mensagem de Paulo: a justifi
cação é pela fé e não pelas obras. Diz-se que Paulo fala aqui da dupla retri
buição apenas num sentido “dialético”; supõe-se que nesse texto ele desejava, 
mediante uma hipótese inalcançável, considerar a idéia de justiça pelas obras 
como ad absurdum e, portanto, assumir uma “posição pré-evangélica”.60 
Contudo, por mais que seja verdade que, em Romanos 2 e 3.1-10 Paulo 
está esclarecendo, em contraste com o judaísmo a impossibilidade da jus
tificação pela fé como único meio de salvação, isso não significa que nes
se segundo posicionamento “evangélico” o julgamento tenha sido abolido 
para os crentes com a morte e ressurreição de Cristo, nem que nesse julga
mento o critério seria apenas a presença da fé e não, também, de obras. 
Pois, em primeiro lugar, Paulo fala das obras não apenas em passagens 
como Romanos 2 e 3 que apresentam com veemência para o homem que 
busca a salvação na lei o preceito incondicional de Deus, mas igualmente, 
também, em suas parêneses à Igreja, nas quais ele exorta os crentes à vida 
que vem do Espírito e à demonstração de frutos do Espírito (cf. G1 6.7ss), 
mostra-lhes o trono de julgamento de Cristo, diante do qual todos terão de 
comparecer (2Co 5,10; cf. Rm 14.10, 11; Ef 6.8; Cl 3 .2 2 -4 .1 )  e coloca a 
ênfase na inadequação do julgamento humano ou da própria consciência 
do homem (ICo 4.1-5).

Essa referência que aparece repetidamente nas epístolas de Paulo ao 
julgamento vindouro e ao veredito, que então levará em consideração as 
obras, também não deve, como alguns de fato pensaram, ser tida como um 
resquício de elemento judaico a ser distinguido da verdadeira “doutrina prin
cipal” evangélica 61 e nem deve ser julgada como uma incoerência. Por
quanto a idéia de julgamento final divino é tão fundamental em todas as 
Escrituras, e Paulo lança mão dessa idéia em tantas ocasiões diferentes de 
forma tão natural (cf., por exemplo, Rm 3.6) que é inconcebível que, ao 
proclamar a justiça pela fé como conteúdo do evangelho, ele, consciente ou 
inconscientemente, tivesse privado essa idéia religiosa fundamental de sua 
força. Pelo contrário, pode-se ver de maneira óbvia a prova de que para 
Paulo essas duas realidades, de um lado a justificação pela fé e do outro o 
julgamento de Deus de todo o homem, de acordo com suas obras sem acepção 
de pessoas, não estão, de forma alguma, em contradição entre si.62



É preciso acrescentar a tudo isso, em segundo lugar, que deve ser 
rejeitada a idéia toda de que o conceito de fé para Paulo encontra-se em 
conflito com essa retribuição de acordo com as obras. Não apenas se mos
trará ainda ao longo de nossos estudos que a justificação e santificação, a 
morte de Cristo pelos pecados de seu povo e a morte dos homens para esses 
pecados são inseparáveis na pregação, não apenas com função meramente 
indicativa e imperativa, mas antes de tudo como duas realidades redentoras 
que coincidem na morte e ressurreição de Cristo; como também que o con
traste entre “fé” e “obras”, conforme vimos com um sentido tão absoluto, 
não deve ser entendido de outro modo senão como um contraste entre a 
graça de Deus, de um lado, e realização humana como base para justifica
ção. Fica evidente em toda a pregação de Paulo que a fé e as obras, porém, 
são mutuamente exclusivas apenas nesse sentido, mas, quanto ao resto, onde 
o merecimento não está em questão, elas estão inseparavelmente juntas. 
Não apenas a fé atua pelo amor (G1 5.6) como também o apóstolo fala cla
ramente da “operosidade da fé”, ou seja, das atividades que se originam da 
fé e que são mencionadas juntamente com a abnegação do amor e a firmeza 
da esperança ( lTs 1.3; cf. 2Ts 1.3). Quando, portanto, diz-se em Romanos 4 
que para aquele que não “trabalha”, mas crê naquele que justifica o ímpio, 
sua fé lhe é atribuída como justiça, isso não deve, de maneira alguma, ser 
considerado como uma objeção ao caráter de “trabalho” da fé e si e nem ao 
julgamento do crente de acordo com suas obras. Porquanto do mesmo modo 
absoluto com que a fé está envolvida na justificação por nenhuma outra 
coisa senão a graça de Deus, assim também, as obras originam-se dessa 
mesma fé; como fé, ela não pode permanecer vazia e sem obras, mas é 
justamente nas obras que se toma conhecida como tal. De fato, nos pronun
ciamentos sobre a justificação dos ímpios e a atribuição de fé como justiça, 
e naqueles que falam do justo julgamento de Deus de acordo com as obras 
de cada ser humano, estamos tratando de dois pólos da mesma questão. 
Porquanto os primeiros expressam com o maior significado possível que a 
base ou causa da justificação divina não se encontra nas obras humanas 
como mérito, mas somente na graça de Deus. Nos outros pronunciamentos, 
toda a ênfase é colocada nas obras da fé, no sentido de que são seu fruto 
indispensável. No entanto, isso não significa que a justificação pela fé pos
sa ser considerada um ato inicial de Deus de caráter judicial, que acontece 
no presente e que, então, deve ser seguido no julgamento final por uma 
justificação com base nas obras. Pois é verdade quanto ao segundo tipo de 
pronunciamento, também, que é a justificação dos ímpios, uma atribuição 
de fé como justiça, desde que se esteja tratando da questão da base para a 
justificação. Esta não se encontra nas obras, também não está na fé, mas na 
graça de Deus em Cristo que é aceita pela fé. Por certo, as obras são indis
pensáveis como demonstração da verdadeira natureza da fé e como evidên
cia de ter-se morrido e ressuscitado com Cristo. Nesse sentido, pode-se falar 
também da retribuição das obras para justiça, apesar de o apóstolo não se



expressar dessa maneira. Porquanto, também, as obras só são aceitáveis 
diante de Deus pelo fato de virem de Cristo, concedidas ao crente em fun
ção de sua morte e ressurreição (cf., por exemplo, Ef 2.8-10: “Porque pela 
graça sois salvos, mediante a fé... não de obras, para que ninguém se glorie. 
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 
Deus de antemão preparou para que andássemos nelas”).

Certamente a unidade de graça, fé e obras não pode ser explicada 
mais claramente do que foi aqui. Isso não significa que essa unidade 
indissolúvel é sempre transparente em todos os pronunciamentos, quer so
bre justificação pela fé ou julgamentos de acordo com as obras. No entanto, 
na estrutura toda do desdobramento de Paulo da salvação como redenção 
em Cristo, tudo isso constitui uma unidade integral. Desse modo, assim que 
se perde de vista esse fato, tanto uma quanto a outra é privada seu caráter 
real; o caráter receptivo da fé é desnaturado como se não fosse a comunhão 
com a plenitude de Cristo e, por outro lado, o julgamento de acordo com as 
obras de cada um volta a ser um tema legalista. E somente no caráter 
inseparável das duas que a doutrina de Paulo sobre a justificação dos ímpios 
e a justificação dos praticantes e não apenas os ouvintes da lei pode alcan
çar sua verdadeira abrangência e desenvolvimento.63

Compreendida dessa forma, a revelação da justiça de Deus pode fi
nalmente ser considerada, portanto, como essência de todo o evangelho, 
pois essa justiça é a condição para obter a salvação plena que foi dada em 
Cristo. Paulo fala dessa justiça em Romanos 5.18 como “justificação que dá 
vida” 64 e com isso quer dizer que o caminho para a vida e para a participa
ção dessa nova criação foi aberto pela revelação da justiça de Deus em 
Cristo. Pelo fato de termos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, a 
entrada para essa graça foi aberta para nós, recebemos a perspectiva da 
glória de Deus, a certeza da vida eterna (Rm 5.1-11). Porquanto aqueles que 
receberam “o dom da justiça” reinarão em vida eterna por meio de Jesus 
Cristo (Rm 5.17). Pois assim como o pecado reinou pela morte, a graça 
reinará para a vida eterna (Rm 5.21; cf. 8.10). Aqueles que Deus justifica, a 
estes ele também glorifica (Rm 8.30); ou, como é dito repetidamente nas 
palavras de Habacuque 2.4 “o justo viverá pela sua fé” (Rm 1.17; G1 3.11).

Essa justiça, exatamente pelo fato de constituir o acesso para toda a 
salvação revelada em Cristo e todos os dons nela concedidos, pode portan
to, ser implicitamente a denotação de todo o conteúdo do evangelho. O 
evangelho é um poder de Deus para a salvação, pois nele é revelada a justi
ça de Deus (Rm 1.16ss). “Justiça” e “salvação” aparecem como conceitos 
sinônimos (Rm 10.10). Enquanto a vida debaixo da lei é uma vida sob a 
administração de morte e julgamento, do mesmo modo, o evangelho é uma 
administração de justiça e do Espírito Santo (2Co 3.7ss). Vê-se sempre e de 
novo que justamente essa revelação da justiça de Deus constitui a pedra 
angular de todo o edifício: por um lado, uma pedra de tropeço e rocha de



escândalo para aqueles que buscam sua própria justiça; por outro lado, fir
me fundação na qual todos podem confiar (Rm 9.30-33).

Num certo sentido pode-se dizer, portanto, que a proclamação de Paulo 
da redenção consiste na exposição dessa justiça. No entanto, seria um plano 
excessivamente esquemático colocar todo o resto sob esse único denomina
dor. Também há outros conceitos, idéias, linhas de pensamento, sendo que 
todos têm o mesmo ponto de partida -  a atividade salvadora de Deus na 
morte e ressurreição de Cristo -  e todos têm como fundação essencial essa 
revelação da justiça de Deus, sendo que, ainda assim, expressam o conteú
do do evangelho de outras maneiras. Nos capítulos seguintes, será necessá
rio fazer um relato mais detalhado dos mesmos.
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R e c o n c il ia ç ã o

32. A Atividade Reconciliadora de Deus em Cristo.
A Paz de Deus

Junto com o conceito de justificação, o novo relacionamento com Deus 
obtido na morte e ressurreição de Cristo é expresso de outra forma. O con
ceito de reconciliação também tem um papel importante nas epístolas de 
Paulo. Em mais de uma ocasião, aparece como paralelo e equivalente à 
justificação. É o caso, por exemplo, de Romanos 5.9, 10 onde “justificados 
pelo seu sangue [de Cristo]” é paralelo a “reconciliados com Deus mediante 
a morte do seu Filho” assim, como em 2 Coríntios 3.9 e 5.18 o “ministério 
da justiça” e “ministério da reconciliação” são usados alternadamente. Tam
bém em 2 Coríntios 5.19ss é dito claramente sobre o ato reconciliador de 
Deus com respeito ao mundo: “não imputando aos homens as suas trans
gressões.” Outros pronunciamentos confirmam essa igualdade.1

Não há bases para se desejar subordinar um desses dois conceitos ao 
outro. Pode-se dizer, talvez, que a reconciliação como paz com Deus é con
seqüência da justificação (Rm 5.1). No entanto, trata-se então da condição 
da reconciliação, que é resultado da atividade conciliadora de Deus. Por 
outro lado, pode-se muito bem falar da justiça como o novo relacionamento 
reconciliado com Deus que foi efetuado pelo seu ato justificador. Melhor 
do que fazer delimitações excessivamente nítidas é ter a percepção de que 
estamos tratando aqui de dois conceitos de esferas diferentes do pensamen



to e da vida. Enquanto “justificar” é um conceito legal-religioso extrema
mente típico da estrutura escatológica básica da pregação de Paulo, “recon
ciliação” (no sentido de katallage) tem um significado mais geral e menos 
qualificado no jargão teológico. Origina-se da esfera sócio-societal (cf.
1 Co 7.11) e refere-se em geral à restauração do direito de relacionamento 
entre duas partes. Nos pronunciamentos de Paulo, o termo é colocado em 
contraste com “inimizade”, “alienação” (Rm 5.10; Ef 2.14ss; Cl 1.22), 
assim como, de modo positivo, significa “paz” (cf. Rm 5.1, 10; Ef 2.15ss; 
Cl 1 20ss)

Quando olhamos mais de perto esses pronunciamentos relacionádos 
à reconciliação, pode-se afirmar que essa reconciliação é qualificada, aejrhè> 
de tudo, pelo fato de que Deus é seu Autor e Iniciador. Essa re a l i tm f i^  
apresentada de maneira bastante enfática na grande “perícope^çle tekw Efli- 
ação” de 2 Coríntios 5.18-21: “Ora, tudo provém de Deus gqI M sjáconci- 
liou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos detfVsm m lstério da 
reconciliação; a saber,2 que Deus estava em CristoQ^m^cJljando consigo o 
mundo.” Reciprocamente, é mencionada a re^sntíSmbèo^&n a Igreja (Rm
5.10), e os crentes são admoestados pela paW fafe.teconciliação a permiti
rem-se ser reconciliados com Deus; o termo.1 recc nbiliação”, portanto, pode 
contrastar com “rejeição” (por D eu s^ R iQ l) e aos apóstolos foi confi
ado o ministério (dispensação, dísfStíiiíçaaf de reconciliação (diakonia tês 
katállagês). Os pronunciamentos erçiteefrossenses e Efésios dizem, em sua 
essência, a m esm a coiszíJ-J^essas passagens Cristo aparece como 
Reconciliador, aquafèmrarceojicilia judeus e gentios, de fato, aquele por 
meio do qual D eus^wsm qjja “todas as coisas” consigo (Ef 2.16; Cl 1.20, 
22). Em tudoCjs .o,(Mftiíâmente de acordo com o grande tema fundamental 
da pregaçãp^m Tm lo, a reconciliação é a obra da redenção que vem de 
Deus, esri^^ itó^para  o mundo,4 para a remoção da “inimizade,” para a 
re^ura^oys^paz”.

sA KxEnrsegundo lugar, para uma percepção da idéia paulina de reconcili- 
'àçM e, mais uma vez, de suma importância levar plenamente em considera
ção o caráter escatológico da pregação de Paulo. Como restauração do 
relacionamento correto entre Deus e o mundo, é clarc :j ie a reconcilia^ ío 
também se refere à disposição do homem. No entanto, nem o ponto de par
tida e nem o verdadeiro ímpeto dos pronunciamentos paulinos sobre recon
ciliação encontram-se nessa disposição. Quanto à reconciliação, ao estar 
reconciliados, à paz, trata-se principalmente de uma questão de remover 
aquilo que está servindo de empecilho para um relacionamento entre Deus 
e (no sentido mais abrangente da palavra) o mundo; em outras palavras, 
trata-se da restauração escatológica de todas as coisas. Isso fica evidente 
pelo contexto dos pronunciamentos de reconciliação em 2 Coríntios 5. A 
reconciliação constitui a base da nova criação, do fato de que o antigo já 
passou e veio o novo (2Co 5.17, 18), do “agora” do dia da salvação e do



tempo oportuno (2Co 6.2). Esse caráter escatológico-objetivo da reconci
liação pode ser distinguido ainda mais nitidamente no pronunciamento de 
Colossenses 1.20, onde é dito que por meio de Cristo Deus reconcilia todas 
as coisas consigo mesmo, tendo feito a paz pelo sangue de sua cruz. Com 
relação a “todas as coisas”, como fica aparente pelo contexto, deve-se en
tender tudo aquilo nos céus e na terra, particularmente o poder que o mundo 
espiritual obteve sobre o mundo dos homens que se afastaram de Deus e o 
relacionamento negativo que o mundo passou a ter, encontrando-se em opo
sição a Deus. Quando é dito aqui que Deus, por meio de Cristo, reconciliou 
“todas as coisas” consigo mesmo, isso não significa a restauração da dispo
sição correta5 (como por exemplo, entre os espíritos apóstatas), mas sim o 
governo divino sobre tudo mediante o fato, entre outras coisas, de que foi 
tirada a autoridade dos poderes que se colocaram contra Deus e, por meio 
de Cristo, eles foram sujeitados a Deus. Quanto à reconciliação trata-se 
aqui, portanto, de uma questão de pacificação escatológica que também é 
expressa pelas outras palavras de Colossenses 1.20 -  assim, Deus fez a paz 
pelo sangue da cruz de Cristo. Por certo, alguns6 são da opinião de que essa 
concepção “objetiva” de “reconciliar” não deve ser considerada justamente 
por esse elemento de pacificação. Contudo, a idéia de paz, que para Paulo 
denota repetidamente o resultado da reconciliação, não está em conflito com 
esse conceito de reconciliação, mas sim, constitui sua confirmação. Isso 
porque em Paulo (como em todas as Escrituras), “paz” refere-se não, em 
primeiro lugar, à disposição, mas é uma denotação da dádiva abrangente da 
salvação, a condição de shalom, que Deus voltará a dominar irrestritamente. 
É a paz que irá reinar quando “o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo 
dos vossos pés a Satanás” (Rm 16.20). Consiste, portanto, na restauração da 
paz entre judeus e gentios, a paz do reino messiânico que é representada por 
Cristo (“Ele é a nossa paz”) (Ef 2.14ss) e que contrasta com a ira, a indigna
ção e a angústia do julgamento escatológico divino (Rm 2.9, 10).

É nesse contexto escatológico que precisamos compreender tudo o 
que há de relevante nos pronunciamentos sobre reconciliação para o relaci
onamento correto entre Deus e o mundo dos homens, no sentido pessoal da 
palavra. Portanto, fica imediatamente óbvia a inadequação da concepção, 
que há tanto tempo está em voga na literatura dogmática e exegética, de que 
o ato divino da reconciliação consiste, apenas, na exortação do homem a 
abandonar sua disposição incorreta e hostil para com Deus.7 Em contraste 
com isso encontra-se não apenas toda a concepção paulina da obra de re
denção, como fica evidente em sua doutrina de justificação, mas também o 
testemunho claro dos próprios pronunciamentos sobre reconciliação. Sem 
dúvida, a reconciliação também visa à remoção da inimizade do homem 
não-redimido para com Deus, o que é mencionado, por exemplo, em Roma
nos 8.7: “Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus.” Esse senti
do também está presente nos próprios pronunciamentos sobre a reconciliação



quando, por exemplo, é dito de Cristo: “E a vós outros também que, outro- 
ra, éreis estranhos e inimigos no entendimento8 [para com ele] ... agora, 
porém, vos reconciliou” (Cl 1.21, 22).

Além disso, fica claro, porém, que a atividade reconciliadora de Deus 
não se refere simplesmente à disposição humana, mas inclui muito mais do 
que isso.9 Em seu pecado, o homem é um “inimigo de Deus”, não apenas no 
sentido ativo, mas também passivo da palavra. O apóstolo fala com muita 
clareza sobre essa questão em Romanos 11.28, por exemplo, onde os judeus 
são chamados sucessivamente de “inimigos [de Deus] por vossa causa” e 
“amados [de Deus] por causa dos patriarcas” . A partir desse paralelo, se
gue-se que “inimigos de Deus” deve ter aqui um sentido passivo. O mesmo, 
sem dúvida aplica-se ao pronunciamento de “reconciliação” em Romanos 
5.10: “Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus...” 
Mesmo que se escolha supor que “inimigos”, nesse caso, descreve um 
relacionamento recíproco,10 o contexto indica claramente que a abolição 
dessa inimizade por meio da reconciliação é o mesmo que ser livrado da 
ira de Deus, ser absolvido do pecado e da culpa e, assim, descreve, não 
apenas o relacionamento do homem com Deus,11 mas também de Deus 
para com o homem.12

O que Paulo quer dizer com reconciliação quando fala da restauração 
do relacionamento entre Deus e os homens (o mundo dos homens), pode ser 
mais bem entendido partindo da justificação, da qual, como vimos, o termo 
aparece como seu paralelo. Nessa reconciliação trata-se, antes de tudo, da 
abolição do relacionamento de culpa do homem diante de Deus, do seu 
pecado lhe ser imputado (2Co.5.19). Nesse sentido, a reconciliação é, aci
ma de tudo, uma dádiva que o homem “recebe” pela graça (Rm 5.11), sendo 
que a base para isso, como também para a justificação, encontra-se em Cris
to -  em sua morte (Rm 5.10), em sua cruz (Ef 2.16), no corpo de sua carne 
por meio da morte (Cl 1.22). Paulo nem chega perto de sugerir que a recon
ciliação consiste apenas na remoção da inimizade do homem para com Deus. 
Justamente como um ato de Deus na morte de Cristo, ela antecede todo o 
Umstimmung humano, ocorreu sem nós e por nós “quando inimigos” (Rm
5.10), consiste acima de tudo em efetuar a paz como fruto da justificação 
(Rm 5.1) e, assim, prepara o caminho para que o homem receba sua parte da 
nova criação, das novas coisas, da paz, bem como das condições absoluta
mente abrangentes de salvação.

Todo o resto é resultado disso. Assim como a justificação, e num 
sentido ainda mais explícito, a reconciliação da qual Paulo fala, também, 
consiste naquilo que é realizado na vida dos homens a partir da restauração 
da comunhão. A “palavra de reconciliação” vai até eles para que “se permi
tam” ser reconciliados com Deus (2Co 5.20), isto é, da parte deles, também, 
devem entrar nesse relacionamento reconciliado; e, assim, ao invés de vive
rem com irreconciliados e inimigos sob a ira de Deus, devem aceitar a paz e



o amor de Deus como uma dádiva e um poder e serem incluídos, governa
dos e guiados por eles. Aqui, mais uma vez, é a “paz” que preenche e expli
ca o conceito paulino de reconciliação. Isso porque essa paz não é apenas a 
denotação de um novo relacionamento no qual aqueles que são justificados 
e reconciliados podem estar com Deus (Rm 5.1), mas também é a paz inte
rior do coração que permeia todo o homem, em todo o seu proceder (Rm 
15.13), e que excede todo o entendimento (Fp 4.7), e, como árbitro, julga 
em seu coração quando se encontra em meio à incerteza ou à discórdia 
interior (Cl 3.15; cf. 2Ts 3.16).

Assim, a reconciliação vai desembocar no todo da vida cristã, é sua 
fundação e sua síntese, assim como o “ministério da reconciliação” coinci
de, por um lado com o “ministério da justiça” e, por outro, com o “ministé
rio do Espírito” (2Co 5.18; 3.8, 9).

33. A Morte de Cristo como Expiação. Katallage e Hilasmos

Uma vez que a justificação pela fé é baseada na morte de Cristo, também, 
nos pronunciamentos de reconciliação, a morte de Cristo é mencionada no
vamente como fundamento sobre o qual ou modo pelo qual a reconciliação 
ocorre. Assim, é dito em Romanos 5.10 que quando (ainda) éramos inimi
gos, fomos reconciliados por meio da morte do Filho de Deus. Em Efésios 
e Colossenses, deparamos com toda uma série de expressões que estabele
cem a ligação entre a morte de Cristo, a paz e a reconciliação, trazidas por 
ele: “Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes apro
ximados pelo sangue de Cristo” (Ef 2.13); “Porque ele é a nossa paz... tendo 
derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na 
sua carne... para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fa
zendo a paz” (vs. 14, 15). Em Colossenses 1.20 é dito que, por meio de 
Cristo, Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo, fazendo “a paz 
pelo sangue de sua cruz”... “Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua 
carne, mediante a sua morte” (v. 22). Tudo isso coloca diante de nós a ques
tão do significado que deve ser atribuído ao sofrimento e à morte de Cristo 
em toda a atividade reconciliadora de Deus.

Em nossa discussão sobre o significado da morte de Cristo como 
base para a justificação,13 restringimo-nos a mostrar o significado legal e 
geral da morte de Cristo: Deus mostra sua justiça vindicativa no presente e, 
assim, justifica aqueles que têm fé em Jesus (Rm 3.25, 26). O apóstolo 
também diz nesse contexto, porém, que “Deus propôs, no seu sangue, como 
propiciação” (Rm 3.25), assim como em Romanos 5.9, como um paralelo 
de “reconciliou ... mediante a sua morte” citado acima, há a menção de 
sermos “justificados por seu sangue”. Fica claro que essa terminologia, por 
mais que esteja associada à doutrina legal da justificação, não é simples



mente originária dela e, como indica o que foi visto anteriormente, também 
está ligada ao conceito de reconciliação. Assim, ao discutir a doutrina da 
reconciliação, isto é, a restauração, compreendida num sentido mais am
plo do relacionamento rompido entre Deus e o mundo, há, porém, motivo 
para se ir mais a fundo nos pronunciamentos complexos que levam a res
tauração a basear-se na paixão e morte de Cristo. Além do mais, ao mes
mo tempo, pode-se discutir a questão -  que foi levantada com freqüência 
na história dos estudos paulinos l4-  de qual é a ligação feita nessa procla
mação entre a reconciliação que vem de Deus para o mundo e a necessidade 
da morte de Cristo.

O que se quer dizer em Romanos 5.9, 10 com “justificados por seu 
sangue” e “reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho” pode 
ser mais bem esclarecido pelo pronunciamento de Romanos 3.25, ao qual 
essas expressões estão ligadas, que Deus “propôs no seu sangue [de Cristo], 
como propiciação”. Porquanto o significado de “no” ou “por” seu sangue 
nessa passagem é explicado pela combinação com a idéia de hilastãrion, 
meio de propiciação.15 A idéia empregada aqui (“propiciar” -  e o grupo de 
palavras16 à qual ela pertence), contrastando com o conceito de katallagê17 
que foi tratado até aqui, aparece apenas uma vez em Paulo e tem como 
origem um conjunto de idéias próprias do apóstolo. Enquanto o conceito de 
katallagê (reconciliação) origina-se na esfera socio-societal, hilastêrion (meio 
de propiciação) é derivado dos cultos religiosos, particularmente do sacrifí
cio de propiciação que neles ocorria. Assim, a morte de Cristo é qualificada 
pela designação “meio de propiciação” como um sacrifício propiciatório e a 
frase que a acompanha, “propôs no seu sangue”, tem materialmente o signi
ficado de “sangue propiciatório”. As expressões relacionadas em Romanos 
5.9 devem ser entendidas no mesmo sentido e dizem que a justificação foi 
obtida por seu sangue propiciatório e a reconciliação com sua morte 
propiciatória.

O fato de o conceito de “propiciar” na forma de “meio de propiciação” 
aparecer apenas uma vez, em Paulo, não significa que a idéia não está pre
sente em outras passagens de suas epístolas. À parte do que já  foi dito com 
respeito a Romanos 5.9, 10, também podem ser indicados aqui alguns ou
tros pronunciamentos, os quais, mesmo que num contexto diferente desse, 
falam da morte de Cristo como uma morte sacrificial. E o caso de 1 Coríntios 
5.7, onde com referência à passagem do Antigo Testamento diz-se: “Pois 
também Cristo, nosso Cordeiro pascal (etythê), foi imolado”. O mesmo se 
aplica às palavras da Ceia do Senhor, citadas por Paulo em 1 Coríntios 11.25: 
“Este cálice é a nova aliança do meu sangue”. Por fim, em Efésios 5.2, 
também com referência a expressões tradicionais, diz-se que “[Cristo] se 
entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício (prosphoran kai 
thysian) a Deus em aroma suave” . Em todas essas passagens não apenas é 
empregada terminologia sacrificial como, materialmente, há menção da



morte de Cristo como uma morte propiciatória. Era esse, afinal de contas, o 
significado tanto do sacrifício de Páscoa quanto do sacrifício da aliança, do 
qual se fala em 1 Coríntios 11.25 (cf. Êx 12.7, 13; 24.6-8). As palavras de 
Efésios 5.2, como fica aparente em “por nós”, também apontam para o ele
mento da expiação.18 A estas também devem ser acrescentadas ainda àque
las passagens nas quais menciona-se o sangue de Cristo no sentido de sangue 
propiciatório. Além dos textos já  discutidos (Rm 3.25; 5.9), 1 Coríntios 
10.16; 11.25ss também devem ser mencionados como exemplos (ligados 
diretamente às palavras da Ceia do Senhor)19. Contudo, os pronunciamen
tos sobre reconciliação em Efésios 2 e Colossenses 1 também devem ser 
citados com essa finalidade, pelo menos em se tratando de mencionarem a 
paz e a reconciliação “pelo sangue de Cristo” e “pelo sangue da sua cruz” 
(Ef 2.13; Cl 1.20). Por fim, a idéia de sacrifício propiciatório está por trás 
daqueles pronunciamentos nos quais Jesus é denotado como aquele que 
morreu “por nós” ou “por nossos pecados” (cf. Rm 5.6, 8; 14.15; ICo 15.3; 
2Co 5.14; lTs 5.10, et al.).20

Supôs-se, com freqüência, que na doutrina de Paulo da justificação e 
reconciliação a idéia da morte de Cristo como sacrifício propiciatório não é 
discutida no sentido literal. O sentido literal consiste certamente do fato de 
que o sacrifício propiciatório coloca-se na forma substitutiva entre o Deus 
santo e o homem pecador, pois a vida que é entregue no sacrifício por meio 
do derramamento de sangue que o acompanha, cobre o pecado diante da 
face de Deus e, assim, o expia.21 Já foi dito aqui de uma “veste metafórica”, 
com a qual diz-se não estar relacionada nenhuma idéia cultual,22 e foi afir
mado que Paulo falou apenas num sentido figurativo, metafórico, da morte 
de Cristo como um sacrifício -  entre outras coisas, porque ele faz uso igual
mente direto e “livre” das figuras sacrificiais quando fala de sua própria 
morte.23 Assim, também, foi com freqüência discutido que em Paulo o cará
ter substitutivo da morte de Cristo está inteiramente em segundo plano24 ou 
até mesmo completamente ausente.25 Nessa mesma linha, encontra-se a 
afirmação de outros de que a paixão e morte reconciliadoras de Cristo são 
proclamadas apenas como atividades divinas, não como uma “realização de 
Cristo” , em contraste com Deus e que o texto não está refletindo a necessi
dade ou possibilidade dessa atividade.26

No entanto, com uma exegese imparcial não resta dúvida de que Pau
lo está, no sentido mais literal da palavra, falando da morte de Cristo como 
uma morte propiciatória. Por certo, o que é decisivo aqui não é o fato de ele 
usar a palavra “sacrifício” que, em si, admite toda sorte de significado, mas 
sim, o sentido que ele associa a ela. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, 
particularmente à luz de Romanos 3.25, 26. Cristo é o meio de propiciação 
apontado por Deus para a manifestação de sua justiça adiada. Na morte de 
Cristo a justiça de Deus revela-se, assim, no sentido de exigência e vindicação 
da palavra. Seu sangue é o sangue expiatório que cobre o pecado sobre o



qual Deus, até então, havia passado, retendo o julgamento. Tudo o que os 
homens desejam reduzir do verdadeiro caráter da morte propiciatória de 
Cristo significa.uma desvalorização da linguagem de Romanos 3.25 e 26, 
que é de uma clareza inconfundível.

Contudo, as passagens em que Jesus é, com todas as letras, chamado 
de Cordeiro pascal, e seu sangue é denominado sangue da aliança, também, 
contradizem a afirmação de que, aqui, fala-se de sacrifício com um sentido 
figurativo. A afirmação, “Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
imolado” (ICo 5.7), não tem em vista apenas o caráter voluntário da morte 
de Cristo. Pelo contrário, a posição objetiva e passiva encontra-se aqui em 
primeiro plano. A morte de Cristo é uma condição necessária para a vida 
dos seus. Nesse sentido, ele também é “nosso” Cordeiro pascal. Assim tam
bém, seu sangue é a condição da Nova Aliança (ICo 11.25). A descrição 
toda do cálice da Ceia do Senhor como “nova aliança no meu sangue” é 
roubada de seu significado mais profundo quando a idéia de sacrifício não é 
entendida num sentido correto, ou seja, quando o sangue não é visto como o 
meio pelo qual a reconciliação entre Deus e seu povo é obtida e como aquilo 
que é necessário para o perdão dos pecados e a nova comunhão (Jr 31.31 ss).27

Em completa concordância com essa realidade encontra-se a idéia do 
caráter substitutivo da morte de Cristo na cruz, na medida em que referênci
as a ela aparecem repetidamente nas epístolas de Paulo, quando se diz que 
Cristo “morreu por nossos pecados” (ICo 15.3; 2Co 5.14); ou “morreu por 
nós” e “foi entregue por nossas transgressões” (Rm 5.6, 8; 14.15; lTs 5.10; 
Rm 4.25; 8.32; G1 1.4; 2.20). Por certo, a expressão “por nós”, ainda não 
quer dizer, em si, “em nosso lugar”; ela indica que a morte de Cristo ocorreu 
“em nosso favor” . Ainda assim, não há dúvida quanto ao significado 
substitutivo dessas expressões. Isso é corroborado por expressões como a 
de 2 Coríntios 5.21: “Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado 
por nós”; cf. Romanos 8.3 e Gálatas 3.13, onde é dito que Cristo foi enviado 
em semelhança de carne pecaminosa e nela foi condenando e, também, que 
se fez maldição em nosso lugar. Nessas passagens, a idéia de sacrifício 
substitutivo (expiatório) é inconfundível, uma idéia que é declarada quase 
com todas as letras na oração “Um morreu por todos” (2Co 5.14). Mesmo 
que fosse possível dar à certas passagens, consideradas isoladamente, um 
outro significado, o conjunto todo de pronunciamentos mencionados acima 
não permite que reste qualquer dúvida quanto ao caráter “expiatório”, 
substitutivo da morte de Jesus,28 sendo que toda tentativa de reduzir essa 
verdade é imediatamente injusta para com os segmentos mais fundamentais 
do evangelho de Paulo. Também, o fato de que a reconciliação como restau
ração do relacionamento rompido entre Deus e o mundo foi realizada por 
Deus e que, portanto, ele é o Autor e Iniciador da reconciliação, não está de 
forma alguma em conflito com a idéia do sacrifício propiciatório que deve 
cobrir e expiar o pecado diante de Deus. Ele não apenas entrega Cristo ao



mundo a fim de efetuar a reconciliação (katallagê), mas Cristo também se 
coloca no lugar do homem a fim de oferecer-se a Deus, para expiar (hilasmos) 
o pecado de seu povo. Em sua morte, Cristo representa Deus para os ho
mens, mas nela ele também representa os homens diante de Deus (lTm
2.5). Deus demonstra seu amor para conosco na morte de Cristo (Rm 5.8); 
ele o entregou por todos nós (Rm 8.32). Contudo, ao mesmo tempo, a obe
diência de Cristo é, até a morte de cruz (Fp 2.8), o ato de um homem, por 
meio do qual muitos são justificados (Rm 5.18, 19). A linha não corre ape
nas de cima para baixo, mas, em Cristo, ela volta para Deus. Existe aqui, na 
realidade, um movimento duplo dentro da obra reconciliadora de Cristo, na 
qual encontra-se implícito o mistério da reconciliação.

Isso não deve ser entendido, porém, de modo tal que tratemos aqui de 
uma dialética insolúvel. Pois existe uma ligação clara entre a reconciliação 
que parte de Deus, e a entrega própria de Cristo, como meio de propiciação, 
a fim de cobrir o pecado do povo diante de Deus. No entanto, esta última 
está subordinada à primeira e não o contrário. Isso se deve ao fato de que o 
mesmo Deus do qual origina-se a restauração do relacionamento rompido e 
que chamou o homem para reconciliar-se com ele (katalagê; 2Co 5.18ss), 
também é aquele que instituiu a ordem de “propiciação” (hilasmos) pela 
morte de Cristo. Ao enviar seu próprio Filho -  e isso pelos pecados (isto é, 
para que estes fossem expiados) -  ele condenou o pecado na carne (de Cris
to) (Rm 8.3). É ele próprio que na cruz, ante os olhos de todos,29 tornou e 
nomeou Cristo um meio de propiciação (Rm 3.25). Assim, é totalmente 
con trária  ao evangelho de Paulo toda representação como se um 
Umstimmung fosse realizado em Deus pelo sacrifício propiciatório de Cris
to, e como se sua ira tivesse apenas sido “apaziguada” no sacrifício de Cris
to. É o amor divino que fica evidente na morte de Cristo e que, para esse 
fim, não poupou seu próprio Filho (Rm 5.8; 8.32), mas entregou-o por to
dos nós. Contudo, a profundidade desse amor só se toma manifesta quando, 
na ordem santa da justiça indicada por Deus, Cristo é feito pecado e entre
ga-se como sacrifício expiatório para cobrir o pecado do mundo diante da 
face de Deus.30

Por fim, pode-se ainda perguntar sobre a maneira como a idéia do 
caráter substitutivo, expiatório da morte de Cristo é integrada na pregação 
escatológica de Paulo como um todo. Existe uma ligação intrínseca entre 
essa idéia de reconciliação e as estruturas básicas da pregação de Paulo, 
conforme estas foram indicadas anteriormente? Alguns acreditam que a 
idéia da morte de Cristo, como morte propiciatória, não representa o as
pecto característico do ponto de vista de Paulo e que nas formulações em 
questão: morreu por nossos pecados, etc., ele segue a tradição (provavel
mente originada na Igreja primitiva e, de qualquer modo, propagada pelo 
Cristianismo helenista).31



Em tal concepção, certamente existe essa verdade de que, como vi
mos, a idéia de “propiciar” aparece apenas uma vez em Paulo, e que quando 
em outras passagens ele fala num sentido explícito sobre o sacrifício de 
Cristo (ICo 5.7; 11.25; Ef 5.2) ao que parece, ele emprega formulações e 
expressões tradicionais. Também não se pode dizer que a doutrina da recon
ciliação no sentido de sacrifício de propiciação é deliberada ou expressa
mente desdobrada em suas epístolas, como é o caso, por exemplo, do tema 
da justificação e, em parte, da reconciliação (com o sentido de katallage). 
Isso não significa que para Paulo a idéia de propiciação não ocupa um lugar 
importante. Materialmente, é encontrada com tanta freqüência que se deve 
considerar como estando relacionada ao conteúdo central da proclamação 
paulina.32 No entanto, essa importância é pressuposta com mais freqüência 
do que é colocada em discussão. Nas poucas vezes que se fala claramente 
do sacrifício de Cristo, a idéia de propiciação, ainda assim, aparece indire
tamente, isto é, num outro contexto de pensamento (cf. 1 Co 5.7; 11.25; Ef
5.2). E nessas circunstâncias, de fato, que será preciso buscar a razão pela 
qual certas correntes teológicas avessas a essa idéia de reconciliação, parti
ram repetidamente do pressuposto de que ela deve ser considerada, em Pau
lo, simplesmente, num sentido figurativo, simbólico. Procuramos mostrar 
acima o quanto essas teorias deixam de dar o devido valor à importância 
fundamental, em Paulo, da reconciliação. No entanto, isso não altera o fato 
de que a reconciliação é mais característica da base do que da construção 
distintiva do evangelho de Paulo.

Para uma percepção da relação pretendida aqui, o pronunciamento 
mais importante e evidente é, sem dúvida, Romanos 3.25. Nele, a idéia de 
sacrifícios propiciatórios está ligada de maneira muito direta à doutrina da 
justificação, que é tão característica da pregação de Paulo. Nessa passagem, 
surge claramente o significado escatológico absolutamente singular da morte 
de Cristo. No grande ponto crítico dos tempos, pela graça, Deus concede 
justiça gratuitamente a todo o que crê, como uma dádiva. Contudo, a reve
lação dessa justiça dada por Deus, também, tem a marca que é característica 
de um veredicto judicial; no sentido de que é acompanhada de uma justiça 
exigente e vindicativa na morte expiatória de Cristo. É esse, também, o 
significado de “propôs... como propiciação”. É o ato decisivo e central de 
propiciação executado diante dos olhos dos céus e da terra, no qual o pró
prio Deus, passando por sobre todos os sacrifícios que anteriormente lhe 
haviam sido oferecidos, apresenta o meio de propiciação e o coloca no cen
tro de todas as coisas. Esse também é o significado de “uma vez” sobre a 
morte de Cristo, do qual Romanos 6.10 fala; essa expressão quer dizer “de 
uma vez por todas”, fazendo uma distinção em relação a todos os outros 
sacrifícios anteriores.33 É o “testemunho que se deve prestar em tempos 
oportunos” (lT m  2.6), isto é, o testemunho que no momento decisivo origi
na-se de Cristo, que a si mesmo se entregou para o mundo e a humanidade.



Nesse sentido, portanto, a idéia da morte de Cristo, como uma morte 
expiatória, compreende uma das definições mais essenciais da obra reden
tora de Deus na plenitude do tempo.

34. Resgate

A idéia de resgate está intimamente ligada ao conceito de morte expiatória 
de Cristo, e é denotada por várias palavras34 e relacionada repetidamente 
com a morte de Cristo. Enquanto, como vimos anteriormente, a idéia de 
expiação pertence à esfera sacra, cultual, por outro lado, a idéia de resgate 
tem origem no universo da lei.35 Por certo, alguns afirmam que quando 
Paulo qualifica a salvação em Cristo como resgate, pode-se dizer, assim, 
que tinha em mente a chamada redenção sagrada de escravos, uma prática 
conhecida no mundo helenista. Requeria-se que o escravo desse ao sacer
dote o preço necessário para sua liberdade. O sacerdote concedia-lhe a li
berdade em nome da divindade, enquanto o dinheiro ia para as mãos do 
senhor do escravo. Era uma forma legal específica, pela qual o escravo, na 
verdade, se libertava e a divindade só aparecia como o comprador fictício.36 
E extremamente duvidoso, porém, que se possa fazer tal ligação. Mesmo 
sem levar em consideração as diferenças materiais (com referência ao pre
ço, etc.), não existe aqui nenhuma semelhança formal. Isso porque, na re
presentação de Paulo, Deus não aparece como o Comprador e nem o sacerdote 
encontra-se a seu serviço, mas sim, Cristo, que por meio de sua morte redime 
os que lhe pertencem. Desse modo, o preço não é pago por Deus, mas para 
Deus (ver abaixo). Com isso, a verdadeira semelhança se dissipa.

Ao examinar-se o texto mais de perto, deve-se fazer referência, em 
primeiro lugar, às passagens nas quais o conceito de resgate (pagamento) é 
mencionado especificamente. É o que acontece, de fato, de maneira bastan
te explícita em 1 Timóteo 2.5, 6, onde é mencionado “um só Mediador entre 
Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O qual a si mesmo se deu em 
resgate (antily tron) por todos”. Semelhante a esse pronunciamento lê-se em 
Tito 2.13,14: “... Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de 
remir-nos (ly trõ sê ta i) de toda iniqüidade...” Essas passagens foram consi
deradas corretamente37 como estando relacionadas de maneira muito próxi
ma às conhecidas palavras do próprio Jesus, em Marcos 10.45 e Mateus 
20.28: “... e dar a sua vida em resgate por muitos” . A idéia de Mediador que 
aparece juntamente com essas palavras (em lTm  2.6), designa Cristo como 
representante autorizado tanto de Deus quanto dos homens. É ele quem 
representa Deus para os homens e os homens para Deus.38 Nesta última 
função ele oferece o pagamento do resgate. A raiz dessa idéia encontra-se 
no antigo costume legal judaico apresentado na lei de acordo com o qual era 
possível dar um resgate pela vida condenada (cf. Êx 21.30).39 De acordo 
com essa linha de pensamento, o objeto do resgate não é o escravo que recebe 
sua liberdade, mas o condenado à morte cuja vida é salva dessa maneira.



Essa idéia é expressa de forma um pouco menos nítida nas passagens 
em que a salvação de Cristo é denotada com o termo geral “libertação” 
(.apolytrõsis), uma palavra que, originalmente, significava libertação por 
meio de um resgate, mas que não é mais usada estritamente nesse sentido 
(cf. Lc 21.28; Rm 8.23). Em nossa opinião é inegável que em certas passa
gens ainda existe a idéia de resgate. É o caso, por exemplo, de Efésios 1.7 
onde se fala da libertação40 (redenção) pelo seu sangue, sendo essa liberta
ção, então, igualada com o perdão dos pecados (cf. também Cl 1.14). O 
mesmo aplica-se a Romanos 3.24, onde a idéia de libertar está relacionada 
mais intimamente à reconciliação que Deus concedeu por meio do sangue 
de Cristo. Aqui, a idéia da morte propiciatória sagrada e a idéia de redenção 
-  tomada emprestada do âmbito legal -  encontrar-se-iam, então, unidas de 
maneira muito próxima. Apesar de não ser possível determinar com certeza, 
em cada caso, até que ponto o significado original de “redenção” tem um 
papel no uso que Paulo faz da palavra “libertação”, não se pode negar que, 
em sua pregação, de um modo geral, a idéia de redenção por resgate não 
tem um lugar menos claro do que aquele ocupado pela morte expiatória;41 
sendo que, nos casos em que essa libertação está relacionada em particular 
com a morte de Cristo, deve-se levar seriamente em consideração a possibi
lidade de que nessas passagens (especialmente Ef 1.7; cf. Cl 1.14 e Rm 
3.24), a intenção do apóstolo era de colocar essa libertação de maneira po
sitiva no sentido original e repleto de significado do termo “resgate” .42

Por fim, fica aparente o quão explicitamente Paulo fala de “resgatar”, 
“redimir”, ao considerar-se outras quatro passagens em que, no grego, é 
empregada a palavra comum “comprar” como um termo comercial (agorazõ, 
exagorazõ), isto é, 1 Coríntios 6.20 e 7.23, onde é dito: “porque fostes com
prados por preço”43 e Gálatas 3.13; 4.5, onde diz-se que “Cristo nos resga
tou da maldição da lei” e “para resgatar os que estavam sob a lei” . Todas 
essas passagens relacionam, mais uma vez, à salvação assim descrita, à morte 
de Cristo na cruz. Quando Biichsel escreve: “Intencionalmente não é dito ... 
a que preço [os cristãos foram comprados]”,44 isso pode ser aceito apenas se 
ficar estabelecido categoricamente que o preço foi a morte de Cristo43 (cf. 
IPe 1.19). Em nenhum dos casos, falou-se em qualquer outro preço de 
pagamento. De acordo com Gálatas 3.14; 4.5, fica evidente que é assim que 
devemos entender essas passagens, que têm um propósito exortativo e não 
descrevem expressamente a obra redentora de Cristo. Nelas, a morte de 
Cristo na cruz é designada como a maneira pela qual ele nos comprou. Esse 
também é o significado de Cristo estar “sob a lei” em Gálatas 4.4.

Por fim, surge novamente a questão sobre qual é o sentido em que se 
deve entender essa representação da salvação realizada por Cristo como 
redenção. Com freqüência, estudiosos de todo tipo colocaram a ênfase no 
fato de que em parte alguma é dito a quem foi pago o preço. A principal 
consideração aqui, para a maioria deles, é a idéia (correta em si) de que não



se deve pensar numa espécie de transação comercial entre Cristo e Deus, na 
qual os crentes estariam então sendo negociados. Até esse ponto pode-se 
considerar significativo que não é dito que Cristo pagou o preço a Deus.46 
Contudo, por outro lado, não se deve ter menos cuidado em observar que o 
caráter objetivo do que está sendo chamado aqui de “remir”, “comprar”, 
etc., não é comprometido. A nosso ver, corre-se esse risco quando se afirma 
que “não há dúvidas que se trata aqui de um caso legal com Deus”,47 ou que 
Paulo não responde às perguntas referentes ao significado da necessidade e 
possibilidade de tal caso legal com Deus e de que, para Paulo, na cruz de 
Cristo, Deus não é o Destinatário, mas sim, Aquele que está agindo.48 É 
completamente digna de objeção a idéia de que Paulo não considera Cristo 
como tendo, na realidade, tomado sobre si o fardo da maldição de Deus, 
mas fala, em Gálatas 3.13, partindo do ponto de vista legalista que ele mes
mo rejeitou; de acordo com essa concepção, em Cristo, ficaria, então, apa
rente que a maldição da lei não é a maldição de Deus e, desse modo, a idéia 
de que Deus trata com os homens numa base legalista seria demonstrada 
como aã ábsuràum. O livramento da maldição da lei significaria, então, 
apenas a “libertação de uma falsa concepção quanto à atitude de Deus.”49

Por mais que tenhamos de nos guardar de uma idéia trivial dos ter
mos “comprar”, “preço”, “pagar”, como se a salvação realizada em Cristo 
fosse uma transação comercial, isso não altera o fato de que a idéia de re
denção e resgate como um todo baseia-se na terrível realidade da maldição 
da lei (G1 3.13; 4.5). Maldição esta que não pode ser compreendida como 
uma força independente e cega separada de Deus, mas que é, sim, o cumpri
mento da ameaça divina contra o pecado (G1 3.14). De fato, existe aqui, por 
mais inadequadas que sejam as palavras humanas, um caso legal entre Deus 
e os homens, tanto judeus quanto gentios.50 Nele, Cristo aparece como o 
Mediador que dá o resgate por todos ( lTm 2.6). Nesse caso, sua morte é um 
alto preço. Aqui, mais uma vez, a grande pressuposição é de que foi Deus 
quem mandou e deu seu próprio Filho para esse fim (G1 4.4, 5). Assim 
como nas passagens que falam da morte expiatória de Cristo (ver acima), 
este é o grande segredo que agora foi revelado, o conteúdo do evangelho. 
Nele, Cristo representa Deus diante dos homens (lTm  2.6). Como aquele 
que foi enviado por Deus, ele toma sobre si a maldição, e morre carregan
do-a na cruz no lugar dos homens. Cristo paga o preço por eles e, assim, une 
em si mesmo a vontade salvadora de Deus para com o mundo e a sua ira 
contra o pecado do mundo. No conjunto de idéias sobre a redenção, a que se 
refere à substituição, talvez esteja aqui mais clara do que estava no conceito 
da morte expiatória de Cristo. Ela constitui o conteúdo fixo do conceito de 
resgate.51 Por esse motivo, a expressão “fez-se maldição para nós” não sig
nifica apenas “por nós” mas também “em nosso lugar”52 (cf. lTm  2.6; Tt 
2.14). Apesar de não ser dito, dessa forma, que Cristo redime os seus de 
Deus, no entanto, Deus é aquele cuja santa maldição é executada em Cristo



no lugar deles. A justiça não é colocada de lado, mas sim, satisfeita. Mesmo 
não achando, em Paulo, nenhuma palavra para “satisfação”, a idéia de satis
fação substitutiva encontra-se materialmente presente aqui. A salvação con
siste na possibilidade dada por Deus e realizada em Cristo, de que a justiça 
seja vitoriosa no amor e o amor na justiça. Tudo isso deve ser visto, não, em 
primeiro lugar, como conteúdo da experiência pessoal de Paulo ou como 
conseqüência de um esquema de salvação severo e de concepção judicial, 
mas sim, como o desdobramento apostólico do sentido do evento da morte 
de Jesus Cristo, Filho de Deus, passando por cima de todas as expectativas 
e cálculos humanos. É esse fato escatológico de redenção que -  juntamente 
com a proclamação da Igreja primitiva e à luz do Antigo Testamento, so
mente agora compreendida corretamente -  constitui a força que impulsiona 
Paulo em todos os pensamentos e o leva -  não apenas como teólogo, mas 
também como testemunha da revelação legitimada pelo próprio Cristo -  a 
delinear por todos os lados a salvação que o Senhor realizou nesse evento.

35. A Adoção de Filhos. A Herança

O novo relacionamento entre Deus e os homens, arraigado na justificação 
que pode ser considerada como reconciliação e é efetuada pela obra 
substitutiva de Cristo, como Mediador (expiação, resgate), é finalmente 
expressado no conceito importante da adoção de filhos (huiothesia). A liga
ção muito próxima entre todas essas definições de salvação que se tornaram 
aparentes, em Cristo, pode ser vista, por exemplo, no pronunciamento em 
Gálatas 4.4s: “vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, 
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.” A adoção de filhos é descri
ta aqui, portanto, como o objeto do grande evento escatológico redentor e 
como resultado direto da redenção, assim como o mesmo é dito da justifica
ção (Rm 3.25, 26; 4.25) e da reconciliação (2Co 5.18,19). Semelhantemente, 
em outras passagens a graça e o amor de Deus são designados com princí
pio da justificação e reconciliação, de modo que em Efésios 1.5 o apóstolo 
diz que Deus em seu amor nos predestinou para a adoção de filhos.

Em decorrência disso, os estudiosos puderam dizer sobre esses vári
os conceitos centrais, com um certo grau de justiça,53 que são apenas dife
rentes figuras da mesma coisa e estão relacionados entre si como círculos 
concêntricos. No entanto, isso não altera o fato, evidente naquilo que foi 
visto anteriormente, de que cada uma dessas descrições tem seu significado 
específico e que somente por meio da determinação desse significado é que 
se pode lançar luz sobre o conteúdo rico do evangelho. O mesmo também 
se aplica ao conceito de adoção de filhos.

O termo tem origem no universo legal helenista;54 seu conteúdo, po
rém, não deve ser inferido a partir dos diferentes sistemas legais romanos



ou gregos,55 nem do ritual de adoção da religião de mistério helenista,56 mas 
sim, ser considerado em relação ao contexto histórico-redentor do Antigo 
Testamento da adoção de Israel como filhos de Deus.

Para este último ponto, é de especial importância o pronunciamento 
em Romanos 9.4, onde Paulo cita a “adoção” como um dos privilégios de 
Israel. Com o mesmo fim, ele aplica à Igreja do Novo Testamento, com 
algumas modificações nas palavras usadas, a promessa teocrática de Deus a 
Davi em 2 Samuel 7.14: “Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e 
filhas” (2Co 6.18; cf. Rm 9.26). A partir desse significado original de filiação 
como uma relação especial de aliança entre Deus e Israel, também deve-se 
explicar que Paulo, por sua vez, e de maneira muito parecida, fala de “filhos 
de Deus” e “filhos” ou “semente de “Abraão” (Rm 9.7, 8; G1 3.26, 29; 4.6, 
7, 28, 29). É esse privilégio peculiar de Israel, como nação, que, em confor
midade com as promessas de redenção do Antigo Testamento (ver 2Co 6.16
18), é passado adiante para a Igreja do Novo Testamento e nela recebe, 
então, um significado mais profundo. Também na pregação de Jesus esse 
sentido histórico-redentor formou o pano de fundo para que ele falasse re
petidamente da filiação a Deus.57

Quando consideramos em mais detalhes as passagens em que Paulo 
fala expressamente da filiação dos crentes e de sua adoção como filhos, 
torna-se imediatamente claro que, mais uma vez, ele está pensando em ter
mos histórico-redentores escatológicos. Afiliação não deve ser abordada a 
partir de experiência subjetiva da nova condição de salvação, mas sim, da 
dispensação divina de salvação, como foi preordenado por Deus em seu 
amor eterno (Ef 1.5) e realizada, em princípio, na eleição de Israel como seu 
povo. Efetuou-se “tendo vindo a fé” (G1 3.25, 26), isto é, quando a nova 
ordem e dispensação da salvação passaram a ter efeito.58 Ou, como é dito de 
maneira ainda mais explícita em Gálatas 4.4s, “vindo, porém, a plenitude 
do tempo, Deus enviou seu Filho... a fim de que recebêssemos a adoção de 
filhos” . A filiação, portanto, é um dom do grande tempo de redenção que 
raiou com Cristo. É o cumprimento da promessa que há muito tempo havia 
sido feita para o verdadeiro povo de Deus (Rm 9.26; 2Co 6.18).

A filiação dos crentes está, além disso, intimamente associada ao fato 
de que Cristo é o Filho de Deus. Quando Deus revela seu Filho, efetua-se 
também a adoção de filhos (G1 4.4), e é o Espírito do Filho de Deus o qual 
Deus enviou ao nosso coração, que clama “Aba, Pai” (v. 6). Trata-se da 
filiação “em Cristo Jesus” (G1 3.26), isto é, que foi dada com ele em seu 
advento; como Portador escatológico da salvação, Cristo é aquele, no qual, 
para todos os que nele foram incluídos, foi concedido esse novo estado 
redentor.

Assim como a reconciliação, a adoção de filhos significa mais do que 
uma simples descrição da salvação legal dada com Cristo. O termo tirado 
do universo legal helenista (huiothesia) não deve nos levar por um caminho



errado. Sem dúvida a adoção de filhos também pode ser colocada no mes
mo nível e mencionada juntamente com a justificação (G1 3.23-26), na me
dida em que ela também é obtida “pela fé” e é colocada num sentido exclusivo 
que contrasta com aquilo que é buscado por meio das obras, como fica 
aparente no contexto em que Paulo, em sua Epístola aos Gálatas, coloca a 
filiação em contraste com a escravidão da lei. Consiste, acima de tudo, de 
uma dádiva de Deus, entregue no tempo predeterminado por ele (G1 4.2), 
como uma nova posição que significa o fim da condição debaixo da lei (G1
4.1-5). Contudo, ao mesmo tempo,59 denota o novo relacionamento com 
Deus de modo mais abrangente: é o fruto, a conseqüência da manifestação 
reconciliadora e redentora de Cristo (G1 4.5), é a reconciliação realizada 
pelo próprio Deus, é sua concretização.

Isso também fica evidente no fato de que a filiação dos crentes está 
relacionada particularmente à obra do Espírito Santo. Existe, nos pronunci
amentos paulinos, um relacionamento peculiar de reciprocidade entre a ado
ção de filhos e o dom do Espírito, que deu espaço na literatura exegética 
para todo tipo de discussão confusa.60 Por um lado, em Gálatas 4.6ss, a 
filiação parece preceder o dom do Espírito: “E, porque61 vós sois filhos, en
viou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai”.

Por outro lado, em Romanos 8.14-16, a filiação parece ser resultado 
do dom do Espírito: “Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ba
seados no qual clamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nos
so espírito que somos filhos de Deus.”

No entanto, não é difícil compreender a unidade desses pronuncia
mentos se for dada atenção ao lugar e ao significado que a obra do Espírito 
Santo ocupa no grande ordo salutis. E justamente com relação à adoção de 
filhos, que o apóstolo fala do Espírito Santo referindo-se às suas “primícias’ 
(Rm 8.23), no mesmo sentido em que, em outras passagens, fala do “pe
nhor” do Espírito quanto à salvação no grandioso futuro62 (2Co 1.22; 5.5; 
Ef 1.14). Diferente disso, a adoção de filhos é mais abrangente; ela inclui 
tanto o presente quanto o grandioso futuro. Agora, a criação como um todo, 
sujeita à vaidade ainda aguarda com fervorosa expectativa a revelação dos 
filhos de Deus, quando ela será livrada do cativeiro da corrupção para a 
liberdade da glória dos filhos de Deus (Rm 8.19-21). Também os crentes, 
por mais que já  tenham recebido as primícias do Espírito, gemem em seu 
íntimo na expectativa da adoção de filhos, quando seu corpo também será 
redimido (v. 23). Em contraste com o caráter provisório e temporário desse 
dom do Espírito, encontra-se, assim, a adoção de filhos que, por certo, efe
tuou-se no aparecimento de Cristo, mas tem um significado futuro e defini
tivo. A filiação dos crentes não deve ser vista como se fosse um dom 
secundário que procede do primeiro dom do Espírito. Na verdade, a adoção



de filhos representa o novo estado de salvação que vem com Cristo63 em seu 
destino absolutamente abrangente e eterno, sendo que, nesse ínterim, o Es
pírito Santo “nos assiste em nossa fraqueza” (v. 26). Naquilo que a salvação 
ainda não pode irromper em sua perfeição, naquilo que a filiação dos crentes 
aguarda revelação, o Espírito entra com as primícias para manter vivo no 
coração dos crentes a consciência, a certeza e a liberdade da filiação. O Espí
rito como Substituto e Intercessor da Igreja clama e ensina a orar “Aba, Pai” 
e, assim, mantém a ligação entre o que é e o que há de ocorrer (cf. Ap 22.17).64

Diante disso, fica claro que não há absolutamente nenhum motivo 
para se desconfiar da tradução de Gálatas 4.6: “porque vós sois filhos, en
viou Deus ao nosso coração o Espírito”, etc. Ela reproduz exatamente o 
sentido do apóstolo. O Espírito vem com o fim de “manter” a filiação. Ro
manos 8.14ss não está de forma alguma em conflito com isso. A ênfase não 
está na primeira parte do versículo 14, mas sim, na segunda. A linha princi
pal de pensamento é a seguinte: aquele que, pelo Espírito, faz morrer o 
velho homem, viverá (v. 13). Isso se dá, pois, aqueles que fazem isso (per
mitem-se ser guiados pelo Espírito) são filhos de Deus (v. 14). Para os fi
lhos de Deus foi preparada a herança eterna (v. 17). Além disso, os 
versículos 15 e 16 têm um certo significado exortativo. Dizem que o Espí
rito, por meio do qual os filhos de Deus são guiados para mortificar os 
feitos do corpo, também é o Espírito que opera e mantém viva, dentro 
deles, a consciência e a certeza da filiação ao testificar “com seu espírito” 
que são filhos de Deus.

A questão que se apresenta agora é o que essa adoção de filhos em 
Cristo, pelo Espírito Santo, envolve. Já mostramos que a filiação ou filiação 
de Deus é, há muito tempo, um aspecto coletivo ou privilégio do povo de 
Deus. A expressão também deve ser entendida dessa forma nas epístolas de 
Paulo. Isso fica evidente até mesmo pelo uso alternado de “filhos de Deus” 
e “filhos [semente] de Abraão” (ver acima). A liberdade dos filhos de Deus 
(G1 4.7) não é outra senão a liberdade daqueles que receberam por mãe a 
Jerusalém, lá de cima, como novo centro de vida dado a eles em contraste 
com a Jerusalém terrena (G1 4.26). Significa pertencer ao novo povo de 
Deus, no qual os gentios também são chamados de “filhos do Deus vivo” 
(Rm 9.26). A evidência de filiação encontra-se, portanto, no fato de que, 
pelo batismo, o indivíduo foi colocado em Cristo e, assim, pertence a essa 
nova unidade em Cristo, na qual não se faz distinção alguma (G1 3.26, 27). 
Esse aspecto “congregacional” da adoção de filhos, mesmo que não seja 
desdobrado em mais detalhes nas epístolas de Paulo, forma o ponto de par
tida óbvio e predominante, por assim dizer, de tudo o que é dito sobre a 
filiação dos crentes.

No entanto, isso não altera o fato de que é justamente nesses pronun
ciamentos de filiação que é expresso o caráter pessoal e íntimo do relacio
namento reconciliado com Deus. Deus envia seu Espírito aos corações dos



seus filhos para testemunhar ao espírito deles (G1 4.6; Rm 8.16). A adoção 
de filhos, por sua vez, deve levar os crentes a viverem no verdadeiro relaci
onamento de filiação. Devem colocar de lado o medo que têm de Deus 
como se fossem escravos (Rm 8.15) e, sempre e de novo,65 clamar por ele 
como seu Pai na comunhão do Espírito (Rm 8.15; G1 4.6). É justamente 
nessas passagens sobre o Espírito e a filiação que se encontra a mais bela 
expressão do quanto o apóstolo entende esse exercício de comunhão como 
sendo algo tão pessoal e -  num certo sentido -  profundamente humano. O 
Espírito não é apenas aquele que nos ensina como devemos nos posicionar 
nesse relacionamento como filhos diante de Deus e pronunciar com firmeza
o nome Pai, apesar de tudo o que ainda se levanta contra esse relacionamen
to; ele também é aquele que mantém essa comunhão viva. Ele vem de Deus 
para despertar nos corações do povo de Deus a verdadeira consciência de 
filhos, mas ele também se eleva, por assim dizer, dos corações dos filhos 
para Deus, pois na incapacidade deles de encontrar as palavras certas para 
orar, o Espírito intercede por eles com gemidos inexprimíveis; e Deus, que 
é o grande escrutinador do coração, irá julgá-los de acordo com essa inten
ção santa do Espírito, que é aceitável a Deus (Rm 8.26ss). Assim, a obra do 
“Espírito de adoção” (Rm 8.15) forma um elo indispensável e indestrutível 
no todo do plano de redenção de Deus. Porquanto para aqueles que amam 
a Deus como seu Pai, todas as coisas devem cooperar para bênçãos. Pois 
aqueles que Deus conheceu de antemão como seus filhos e chamou para 
si, a esses ele conduzirá segundo o seu propósito; serem conformes à ima
gem gloriosa de seu Filho. Para isso, ele os chama do mundo como seus, 
para isso ele os justifica e os conduz à glória (Rm 8.28ss). Nessas pala
vras profundas e comoventes de Romanos 8, Paulo delineia a firmeza ina
balável e a intimidade do relacionamento para o qual Deus chama os que 
são seus e os mantêm junto de si. Assim, como filhos amados de Deus, 
imitando66 seu Pai, eles também andam em amor, como Cristo os amou 
(Ef 5.1); como filhos irrepreensíveis de Deus em meio a uma geração 
perversa (Fp 2.15), como filhos de Deus que são ao mesmo tempo filhos 
da luz e filhos do dia (Ef 5.8; lTs 5.5).

A partir de tudo isso, fica aparente o quanto é difícil é chegar a uma 
delimitação significativa do que deve ser considerado o caráter específico 
da filiação dos crentes.67 No contexto das epístolas aos romanos e gálatas, a 
filiação representa, num sentido especial, o princípio de liberdade. Essa 
liberdade, porém, também é um conceito bastante abrangente. Consiste na 
liberdade da lei e, portanto, de acordo com o que foi dito sobre a justifica
ção e redenção, tem um significado legal (G1 3.23-25). Ao mesmo tempo, 
entretanto, como liberdade que é efetuada e mantida pelo Espírito, tem um 
sentido muito mais inclusivo, particularmente nos últimos capítulos de 
Gálatas, onde a liberdade é descrita como o poder e o princípio da vida 
cristã como um todo e contrasta com a discórdia e impotência da vida que 
está debaixo da lei (Rm 7.14ss), sendo que essa liberdade refere-se, por fim,



também à glória futura dos filhos de Deus (Rm 8.21). Não cabe aqui entrar 
em mais detalhes sobre essa liberdade pelo Espírito e, em geral, no funcio
namento da filiação na vida dos crentes. Devemos voltar a essa questão no 
capítulo seguinte, quando iremos tratar mais a fundo da vida pelo Espírito 
como o lado subjetivo da salvação que veio em Cristo.68

Ainda é preciso que façamos referência separada neste contexto a um 
aspecto importante da filiação, a saber, a relação muito próxima que Paulo 
faz tanto em Romanos como em Gálatas entre a adoção de filhos e o lugar 
de herdeiros dos crentes. Também para essa ligação o ponto de vista histó- 
rico-redentor é especialmente importante. Isso porque independentemente 
do quanto a idéia de “herdeiros”, etc., seja regida pelo termo judicial grego 
“adoção de filhos”,69 por outro lado, o conceito de “porção”, herdeiro”, etc., 
está relacionado, no Antigo Testamento, de maneira não menos entrelaçada 
com o conceito de “povo de Deus” e “semente de Abraão” . Vemos, portan
to, como em Gálatas e Romanos essas três idéias -  filhos de Deus, semente 
de Abraão e herdeiros -  estão entrelaçadas: “Pois todos vós sois filhos de 
Deus mediante a fé em Cristo Jesus... E, se sois de Cristo, também sois 
descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa” (G1 3.26, 29).

Em termos formais, o caráter de herdeiro, portanto, não é derivado 
da filiação a Deus, mas do fato de pertencer à descendência de Abraão. 
Em outras passagens, porém, existe uma ligação direta entre as duas pri
meiras idéias:

De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdei
ro por Deus (G1 4.7).

Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-
herdeiros com Cristo (Rm 8.17).

A partir dessa última expressão “co-herdeiros com Cristo” fica evi
dente, como foi o caso com a adoção de filhos, que Cristo como Filho de 
Deus é o que está em comunhão e com o qual é recebida a herança. No 
entanto, ele também é a Semente de Abraão, ao qual se referia a promessa 
de herança (G1 3.16, 18). Nas epístolas de Paulo, todo o conjunto de idéias 
de herança, herdar, etc., não está baseado, assim, numa figura incidental de 
linguagem e nem apenas numa associação de idéias ligada à “adoção de 
filhos”. Representa muito mais a primeira promessa feita há tanto tempo a 
Abraão e sua semente (cf. Rm 4.13; G1 3.8); ela se repete de muitas formas 
diferentes na história do povo de Deus e adquire, então, um conteúdo 
escatológico ainda mais claro.70

Por esse motivo, pode-se qualificar essa herança como “consumação 
da filiação” .71 As epístolas de Paulo também descrevem-na repetidamente 
como glória futura junto com Cristo (Rm 8.17; cf. Ef 1.18), como (a vinda 
do) reino de Deus (ICo 6.9ss; 15.50a; G1 5.21), como incorrupção (ICo



15.50b) e como vida etema (Tt 3.7). A “herança” é a denotação comum 
daquilo que no futuro será a porção do verdadeiro povo de Deus (Ef 1.14, 
18; 5.5; Cl 3.24; cf. 1.12). Assim, independentemente do quanto a filiação 
contenha em si a herança e esta última não seja, desse modo, uma questão 
do futuro, porém de forma bastante definida, também do presente (o que 
aparece em primeiro plano em Gálatas), isso não altera o fato de que o dom 
que se origina do caráter de herdeiro, que também trará a (plena) “revela
ção” (Rm 8.19) da filiação, é uma questão de esperança e expectativa.72

Por esse ângulo, também, torna-se claro o significado abrangente da 
filiação do crente que é concedida em Cristo. Este significado não pode ser 
expresso somente em termos jurídicos ou éticos. É privilégio da Igreja, como 
verdadeiro povo de Deus, mas ao mesmo tempo, afeta o crente como indiví
duo nas razões mais profundas de sua existência. Tem efeito, não apenas em 
sua vida interior, mas também física; em verdade, traz consigo a redenção 
de todo o cosmos. Engloba o presente e o futuro. Todo o amor do Pai, toda 
a obra redentora de Cristo, todo o poder renovador do Espírito Santo são 
refletidos nessa filiação. Ao concluirmos nossa discussão sobre a reconcili
ação, fica evidente que a atividade redentora de Deus começa com a justifi
cação do pecador e é transmitida à esferas cada vez mais amplas.
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tamento nas palavras do mesmo radical, killer e kõpher. Enquanto a primeira 
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A Nova Vida

36. O Ponto de Vista Geral

Nos capítulos anteriores nos familiarizamos com a pregação de Paulo sobre 
a salvação que veio com Cristo, especificamente de acordo com seus aspec
tos legais e “objetivos”, como a restauração do relacionamento correto com 
Deus na justificação, reconciliação e adoção como filhos. Ficou evidente, 
em repetidas ocasiões, que a salvação descrita desse modo não consiste 
apenas num novo relacionamento, mas que uma restauração da vida como 
um todo, no sentido mais inclusivo da palavra, resulta dessa salvação e foi 
dada com ela. A justiça de Deus que foi revelada em Cristo é uma justiça 
para a vida (ver Rm 5.18), a reconciliação obtém a paz na renovação do 
mundo e do homem, a adoção de filhos torna-se manifesta na operação do 
Espirito no coração dos crentes, etc. É para essa efetuação da salvação na 
existência do mundo e do homem, para esse novo modo de existência dado 
com o advento e a obra de Cristo, que devemos voltar nossa atenção de 
modo mais específico.

O que está em questão aqui, obviamente, é aquilo que anula a opera
ção do pecado no homem. A nova vida, a obra do Espírito Santo, a fé como 
novo modo de existência, a liberdade -  tudo isso deve ser discutido aqui; 
em resumo, totalmente o oposto daquilo que foi colocado no Capítulo II 
com respeito ao funcionamento do pecado na morte e na escravidão do ho



mem. Para a compreensão dessa parte da pregação de Paulo é de importân
cia decisiva, porém, que de acordo com suas estruturas fundamentais, tam
bém, não se perca de vista a grande linha histórico-redentora escatológica. 
Para Paulo, não apenas a justificação da culpa, mas também o livramento 
do poder do pecado, a renovação, a santificação e a fé são, acima de tudo, 
realidades “escatológicas” que exigem ser compreendidas como revelação 
da nova era que surgiu com o advento e a obra de Cristo. A obra do Espírito 
Santo também se encontra inteiramente sob esse signo. O Espírito, como 
Espírito de Cristo, é o Espírito de uma nova era, e tudo o que ele renova, 
recria e muda é novo e diferente, pois diz respeito a essa “novidade” 
escatológica. Sem dúvida, tudo isso se revela e é aplicado ao homem como 
indivíduo e o sentido da nova humanidade é explicado em mais detalhes por 
toda sorte de conceitos e termos antropológicos. No entanto, é válido para 
esse caso também, e talvez até de maneira mais acentuada do que na doutri
na do pecado, que o grande Vorverstãndnis de toda a pregação de Paulo não 
é de natureza antropológica, mas sim histórico-redentora e escatológica, 
isto é, cristológica e pneumatológica. O significado antropológico da salva
ção não apenas tem Cristo como base, mas em suas várias facetas, também, 
foi designado a partir daquilo que ocorreu em Cristo e com ele. O resultado 
é que na pregação de Paulo não existe nada em termos de desenvolvimento 
sistemático do ordo salutis, uma doutrina detalhada da aplicação antropoló
gica da salvação. A causa disso não é apenas que o caráter da doutrina de 
Paulo não é “sistemático” no sentido científico da palavra, mas acima de 
tudo, que o seu ponto de vista é diferente.

Em termos sucintos, a doutrina de Paulo da nova vida não encontra 
seu ponto de partida determinante na nova “criatura”, mas sim, na nova 
“criação”, conforme é expresso em 2 Coríntios 5.17: “E assim, se alguém 
está em Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já  passaram; eis que se 
fizeram novas [a nova criação].”

Como já  foi possível determinarmos (Seção 10), tudo isso não se 
refere primeiramente à regeneração pessoal, individual, ao passado indivi
dual e à renovação pessoal. Trata-se aqui de uma questão de termos históri- 
co-redentores de antigo e novo. Sem dúvida, isso não significa uma 
despersonalização da salvação. O novo homem, como veremos ainda mais 
adiante, não é simplesmente uma quantidade coletiva ou supra-individual. 
Porém, assim como na doutrina sobre o pecado, em que a inclusão do indi
víduo no grande relacionamento corporativo de solidariedade em pecado 
era o ponto de vista predominante, também, na doutrina de renovação o que 
predomina é a inclusão e participação na nova criação que se efetuou com 
Cristo e é representada por ele. O significado desse fato para as várias facetas 
da nova vida e as implicações antropológicas de tudo isso aparecerão mais 
adiante na continuação de nosso estudo.



37. Morte e Ressurreição com Cristo

Pela maneira como nas palavras de abertura do capítulo 6° da Epístola aos 
Romanos -  depois de haver falado da revelação da justiça de Deus nos 
capítulos 32 -  5fi -  Paulo levanta a questão da nova vida e responde: “Per
maneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo 
nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morre
mos?” (Rm 6.1, 2), talvez fique mais claro o quanto a nova vida dos crentes 
recebe seu caráter específico daquilo que ocorreu com Cristo “de uma vez”.

A importância desse pronunciamento está, antes de tudo, no fato de 
que nas palavras “nós os que para ele [o pecado] morremos” não é denotada 
uma realidade ética ou mística. Como fica aparente pelo contexto como um 
todo, não se trata de uma questão de morrer para o pecado num sentido 
metafórico (conversão ou algo do gênero),1 mas sim, da participação da 
Igreja na morte e no sepultamento de Cristo, no sentido histórico-redentor 
singular da palavra.

O fato de que esse é o sentido fica evidente a partir de tudo o que se 
segue. Torna-se aparente, em primeiro lugar, na menção que Paulo faz do 
batismo nesse ponto. Porquanto o pronunciamento de que a Igreja morreu 
para o pecado é seguido destas palavras: “Ou, porventura, ignorai que todos 
os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo...”

Esta não é a ocasião para entrar em detalhes sobre o significado do 
batismo na doutrina de Paulo sobre a salvação. Com referência àquilo que 
ainda será dito sobre esse assunto,2 já  é possível estabelecer aqui, porém, 
que a menção do batismo baseia-se no significado do batismo como a incor
poração e a inclusão em Cristo (ICo 12.13; G1 3.27, et al.) e, assim, no 
recebimento de uma parte da obra redentora. Mais uma vez, a idéia 
corporativa é predominante. Ao ser batizado em Cristo e, assim, pertencer a 
Cristo, aquilo que de uma vez ocorreu com ele também é válido para os que 
são seus; na verdade, pode-se dizer destes que, com Cristo, eles foram se
pultados e morreram para o pecado. Não se trata apenas de um aconteci
mento sacramental, mas denota a participação dos crentes (por meio do 
sacramento do batismo) no acontecimento redentor do Gólgota e no jardim 
da ressurreição. Desse modo, Paulo pode dizer simplesmente (isto é, com 
referência especial ao batismo), que se um morreu por todos, então, todos 
morreram (2Co 5.14)3 ou, semelhantemente, que “por meio do corpo de 
Cristo” (isto é, por meio da morte física de Cristo na cruz) morreram para a 
lei (Rm 7.4). Aqui, a Igreja está diretamente envolvida no acontecimento 
histórico-redentor: quando Cristo morreu, eles morreram e a morte dele foi 
a própria morte deles. No entanto, esse acontecimento é apropriado pelos 
crentes de modo sacramental e Paulo pode, portanto, lançar mão do sacra
mento ao falar para os crentes.



A maneira como devemos compreender essa função do batismo e 
esse fato de que a morte e a ressurreição de Cristo é válido para a Igreja, 
será explicada ainda mais adiante no pronunciamento profundo de Roma
nos 6.5: “Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, 
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.”

A expressão “fomos unidos” (symphytoi gegonamen) remete de volta 
ao batismo, que aqui é colocado expressamente em termos de incorporação 
no contexto de vida representado por Cristo como o último Adão. Quando 
esse contexto de vida é definido como semelhança de sua morte [e ressur
reição]4” isso denota o acordo bem como a distinção entre o que a morte e a 
ressurreição de Cristo significam, por um lado, para ele mesmo e, por outro, 
para os seus. Não se pode falar aqui de uma identidade. Isso porque Cristo 
veio (e morreu), de fato, “em semelhança de carne” (Rm 8.3) sem, contudo, 
ele próprio ter pecado. Sua morte para o pecado não é, portanto, a mesma 
coisa que a Igreja ter morrido para o pecado. Assim também, o fato de ter 
sido “ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai” não deve ser sim
plesmente igualado com a igreja “[andar] em novidade de vida” (Rm 6.4). 
Por isso, pode-se falar de sua incorporação na semelhança da morte (e res
surreição) de Cristo; a Igreja participa suo modo na morte e ressurreição de 
Cristo. Por outro lado, essa semelhança não é apenas uma conformidade 
simbólica ou intelectual, mas uma semelhança histórico-redentora em vir
tude da união com Cristo.5 É dessa parceria na morte e ressurreição de Cris
to que a Igreja deve, agora, ter consciência, não apenas com vistas à 
justificação, mas também com respeito ao domínio que o pecado tende a 
exercer em sua vida. Ela “[morreu] para o pecado” (ver Rm 6.2) (de uma 
vez com Cristo) ou, como é expresso no versículo 6: a Igreja deve saber que 
“foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado 
seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos”. Aqui, mais 
uma vez, trata-se daquilo que foi consolidado na morte de Cristo. Naquela 
ocasião nosso “velho homem” foi crucificado com ele, sendo que a inten
ção do termo “velho homem” aqui não é referir-se ao passado individual de 
crentes em particular, mas ao modo de existência pecaminoso supra-indivi
dual (o que está inteiramente de acordo com a maneira como Paulo fala 
repetidamente do pecado; ver Seções 15ss). Tal realidade pode ser dita des
sa maneira, pois Cristo sofreu “no corpo” -  como modo de existência hu
mana -  na verdade, “em semelhança de carne” (cf. Rm 7.4; 8.3; Cl 1.22) e 
porque Deus julgou, assim, o pecado “na carne” , a saber, de Cristo (Rm 8.3 ; 
Ef 2.14). Desse modo, nosso velho homem já  foi crucificado e julgado com 
ele, “para que o corpo do pecado seja destruído”.6 Com a expressão “corpo 
de pecado” também pretende-se, como pudemos determinar anteriormente 
em outro contexto (cf. p. 132), fazer referência ao presente modo de exis
tência humano governado pelo pecado. Foi essa escravidão do pecado que a 
cruz e a morte de Cristo destruíram. Paulo expressa esse fato de modo pecu
liar, com a ajuda de uma antiga regra da lei: aquele que morreu está, de



acordo com a lei, livre do pecado,7 pagou suas dívidas, o pecado não tem 
mais poder sobre ele. Isso se aplica, em primeiro lugar, a Cristo como é 
expresso novamente no versículo 10 mediante uma conclusão: “Pois quan
to a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado; mas, quan
to a viver, vive para Deus.”

Aqui, mais uma vez, a idéia não é de que Cristo morreu “pelo” ou 
“para a expiação do” pecado (no sentido de justificação ou reconciliação), 
mas de que ele morreu, de uma vez, para8 o pecado (considerado como uma 
autoridade que exerce poder e faz exigências), libertou-se e escapou dele 
por sua morte, assim como agora, por ter ressuscitado, ele vive para Deus, 
às suas ordens e a seu serviço.

É nesse sentido que, também, é válido dizer que a Igreja morreu para 
o pecado, a saber, porque foi crucificada e sepultada com Cristo. E é a vali
dade dessa realidade histórica-redentora e sacramental que o apóstolo dese
ja  apresentar para a Igreja, em Romanos 6, e com base na qual, na segunda 
parte desse capítulo, ele conclama a Igreja a não servir mais ao pecado. O 
que ele deseja ensinar a ela em contraste com a realidade do pecado é, mais 
do qualquer outra coisa, um novo fundamento para julgamento próprio, tendo 
em vista que ela pertence a Cristo, morreu e ressuscitou com ele. Assim ele 
diz, em 2 Coríntios 5, que, dali por diante (isto é, com base na ressurreição 
de Cristo), não conhecerá a ninguém “segundo a carne”, mas sim como 
participante da nova era e da nova criação, também a Igreja, se esta verda
deiramente não vive mais em pecado, deve aprender a enxergar a si mesma 
pela fé: “Assim também vós considerai-vos9 mortos para o pecado, mas 
vivos para Deus em Cristo Jesus.” (Rm 6.11).

Nessas últimas palavras é reunida toda a argumentação de Romanos
6.1-10. Tendo morrido de uma vez com Cristo pode, no que diz respeito ao 
presente, ser entendido e apropriado como estando mortos10 para o pecado 
(isto é, não estando mais sujeitos ao seu poder), assim como “fomos unidos 
com ele [Cristo]... na semelhança da sua ressurreição” deve ser conhecido e 
experimentado como estando vivos em Cristo e tendo sido colocados sob 
seu domínio. O que ocorreu “de uma vez” em Cristo deve, assim, concreti
zar-se num novo modo de vida. “Como11 ressurretos dentre os mortos”, os 
crentes não se colocam mais à disposição do pecado, mas sim de Deus. 
Devem travar sua batalha na certeza de que seu inimigo foi derrotado. Isso 
porque não vivem mais sob o domínio da lei, mas sim, da graça (Rm 6.12ss).

R ecapitulando, podem os estabelecer, com base nesse “locus 
classicus”, sobre o fato de haver morrido e ressuscitado com Cristo, que a 
morte e ressurreição da igreja: (1) encontra-se inclusa na realidade históri- 
co-redentora da morte e ressurreição de Cristo; (2) é apropriada pelos cren
tes no batismo como incorporação sacramental em Cristo; (3) constitui o 
conteúdo da verdadeira' avaliação própria da Igreja com respeito à fé; (4) 
deve ter seu efeito na manifestação de uma vida obediente a Deus.



A partir de muitos outros pronunciamentos, fica aparente como essa 
idéia do significado da morte de Cristo é característica da doutrina de Pau
lo. Essa mesma realidade é expressa não apenas no fato de a Igreja ter 
morrido, ter sido crucificada para o pecado -  mas também “para o mundo”, 
“para a lei”, “para os rudimentos do mundo”. É o caso, por exemplo, quan
do é dito da Igreja em Romanos 7.4ss: “Assim, meus irmãos, também vós 
morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes 
a outro...Agora porém, libertados da lei,12 estamos mortos para aquilo a que 
antes estávamos sujeitos.” Nessas palavras, trata-se novamente de ter morrido 
de uma vez com Cristo, como certamente fica bastante claro com o acrésci
mo de “por meio do corpo de Cristo” . A lei é, aqui, o poder ameaçador e 
limitador. Isso acontece porque é a lei, em suas sanções, que concede poder 
ao pecado. Uma vez que “estar sob a lei” e “estar sob o pecado” são denota
ções sinônimas,13 do estado de morte e escravidão da vida fora de Cristo, a 
morte de Cristo pela Igreja significa ter morrido para a lei, ter escapado de 
seu poder mortal. Paulo também pode dizer em outras passagens, portanto, 
“mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus”, pois, 
“estou crucificado com Cristo” (G1 2.19). Nesse caso, mais uma vez, os 
termos “para a lei” e “para Deus” são colocados em contraste um com o 
outro para indicar a quem se pertence e a quem se está sujeito. A lei é, 
novamente, vista como o poder hostil ao homem (pecador), que o coloca 
sob sua jurisdição, que obstrui o caminho para a vida. Foi para essa lei que 
Paulo morreu “mediante a própria lei” . As palavras “mediante a própria lei” 
referem-se às sanções da lei que recaíram sobre Cristo, quando ele se entre
gou pelos seus (v. 20), particularmente, à sua morte na cruz. No entanto, 
nesse morrer pela lei, ocorreu, ao mesmo tempo, a fuga da lei e o morrer 
para a lei, tanto para Cristo como para os que nele estão incluídos.

Deve-se mencionar também o pronunciamento em Colossenses 2.20 
onde é perguntado à Igreja como, tendo morrido “com Cristo para os rudi
mentos do mundo”,14 ela ainda permite que seja imposta sobre elas toda 
sorte de ordenanças como se vivesse no mundo. Os “rudimentos do mun
do” são, mais uma vez, os princípios legalistas, chamados em Gálatas 4.9 
de “rudimentos fracos e pobres”, pois não podem salvar o homem (cf. Rm
8.3), mas nem por isso deixam de ser tiranos e manter o homem cativo (G1
4.3). Contudo, os crentes agora morreram para esses rudimentos com Cris
to, pois ele preparou um outro caminho mediante o qual pode-se encontrar 
a salvação.

De modo um tanto diferente, porém essencialmente com o mesmo 
sentido, em Gálatas 6.14 Paulo declara que ele deseja apenas gloriar-se na 
cruz de Cristo, pela qual “o mundo está crucificado para mim, e eu, para o 
mundo”. A expressão “o mundo” representa nessa passagem tudo aquilo em 
que o homem deseja se “gloriar”,15 isto é, naquilo em que, num sentido 
religiosos, iria supor ser capaz de depender, como por exemplo, a lei e a



circuncisão (cf. v. 13). Tudo isso é denotado como “mundo” -  assim como 
“rudimentos do mundo” -  pois diz respeito ao contexto de vida da era pre
sente, a vida antes e fora de Cristo. Para Paulo, essas coisas foram, de uma 
vez por todas, crucificadas (emprega-se aqui o tempo perfeito) pela cruz de 
Cristo.16 Quando Cristo foi crucificado, tudo isso foi considerado inadequa
do, uma base inútil para a jactância, na verdade, passou a ser visto como um 
poder que ameaçava o homem. Por outro lado, Paulo pode dizer que ele foi 
“crucificado para o mundo”. Quando Cristo foi crucificado, os seus foram 
retirados do mundo como poder que exercia domínio e fascínio sobre eles. 
“Pela” (cruz) encontra-se no lugar de “com” ou “em” (Cristo); o conceito é 
essencialmente o mesmo, a idéia comprovada é, de certo modo, menos pro
eminente; no meio encontra-se a cruz, que em certa ocasião tirou a Igreja do 
mundo e pela qual o mundo tomou-se sem valor para a Igreja e, de fato, 
veio a ser totalmente repreensível (cf. Fp 3.8).

Todas essas expressões -  morreu (crucificado) para o pecado, a lei, o 
mundo -  denotam aquilo que, fundamentalmente é uma mesma realidade. 
Estes são os poderes da velha era, e é do controle desse contexto antigo e 
abrangente de vida que a Igreja foi libertada na morte de Cristo. Algumas 
vezes, Paulo também fala dessa realidade com um sentido absoluto, como 
por exemplo, em Colossenses 3.3, quando diz à Igreja: “porque morrestes...” 
Aqui, mais uma vez, como fica aparente pelo contexto todo de Colossenses 
3.1 -4, ele refere-se à morte com Cristo, por meio da qual aquilo que está na 
terra não deve mais prender sua atenção, mas sim, aquilo que está no céu. 
Essas coisas “que são aqui da terra” não consistem no que é terreno e tem
poral em geral, mas naquilo que prende o homem e o mantém cativo a elas 
(cf. v. 5). O uso da expressão “porque morrestes” não é, portanto, um apelo 
à sua conversão ou à sua experiência ética ou mística, mas o sim ao fato de 
pertencerem a Cristo quando ele morreu. Eles escaparam da armadilha e do 
poder das coisas “que são aqui da terra” .

O outro lado de tudo isso é que, assim como a Igreja morreu, de uma 
vez, com Cristo, ela também foi ressuscitada com ele. Novamente, o aoristo 
denota o momento histórico-redentor, o momento da ressurreição de Cristo. 
A idéia, portanto, é de que assim como a Igreja morreu para os poderes do 
pecado, do mundo e da lei na morte de Cristo na cruz, na ressurreição de 
Cristo ela foi libertada para um Outro, a fim de viver para ele sob o seu 
governo, para o próprio Cristo (Rm 7.4; 2Co 5.15); ou para Deus (G12.19). 
A partir dessas passagens que falam de ter ressuscitado com Cristo, também 
fica evidente o quanto a nova vida da igreja não apenas baseia-se -  como 
algo que ocorreu para eles e fora deles -  na ressurreição de Cristo, mas 
também foi concedida e teve início nela. Esse fato é expresso claramente, 
por exemplo, em Efésios 2.4ss: “Mas Deus... por causa do grande amor 
com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, 
juntamente com Cristo -  pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos 
ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus...”



Pelas palavras finais fica aparente, de modo inequívoco, que Paulo 
está, mais uma vez, pensando em termos cristológicos e histórico-redento- 
res e não em termos de antropologia e ordo salutis. Quando Cristo foi res
suscitado dentre os mortos, todos os seus estavam no mesmo estado de 
morte que ele. Com esse “estar morto” também não se deve entender apenas 
uma condição moral, mas toda a situação de morte do homem fora de Cris
to, sob a ira de Deus, sujeito à maldição da lei. A mudança que se seguiu 
pode ser referida como “vos deu vida juntamente com ele”, pois conforme é 
dito no contexto corresponde de Colossenses 2.13-15, Deus em seu grande 
ato redentor17 com Cristo perdoou nossos pecados, cravou a lei na cruz e, 
em Cristo, triunfou sobre as potestades.

Por fim, no que diz respeito à ressurreição com Cristo, deve-se fazer 
referência também a Colossenses 3.1ss. Pode-se chamar essa passagem, 
juntamente com Romanos 6, de locus classicus do significado histórico- 
redentor “objetivo” de se ter morrido e ressuscitado com Cristo. A nova 
vida dos crentes, que com Cristo sai do sepulcro, foi para o céu com ele, 
encontra-se oculta (“a vossa vida está oculta juntamente com Cristo”) e se 
manifestará de lá novamente com a vinda de Cristo (“Quando Cristo, que é 
a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele”). 
Aquilo que ocorreu e o que há de ocorrer com Cristo, da morte até a (segun
da) vinda em glória, também ocorreu e há de ocorrer com a Igreja em virtu
de de sua unidade corporativa com ele.

O significado sacramental e existencial de ter morrido e sido ressus
citado com Cristo, com o qual deparamos em Romanos 6, também aparece 
repetidamente. A linha de pensamento de Colossenses 2.11 ss, por exemplo, 
encontra-se intimamente relacionada a Romanos 6. Nessa passagem tam
bém, o fato de ter sido sepultado com Cristo “no batismo” é o que forma a 
base para uma nova forma de se enxergar, isto é, que a Igreja não precisa ser 
circuncidada novamente, mas que em Cristo já  foi circuncidada “no 
despojamento do corpo da carne”. Mais uma vez, quer-se dizer aqui que, ao 
ser incluída pelo batismo na morte e sepultamento de Cristo, a Igreja esca
pou do modo de existência do pecado.

As palavras “no despojamento do corpo da carne” afirmam clara
mente, mais uma vez, aquilo que em Romanos 6 é referido como sermos 
unidos com ele na semelhança da sua morte. Porquanto, pelo fato de Cris
to ter sido sepultado em carne, a Igreja pode, no batismo, saber que seu 
“corpo da carne” foi despojado, sepultado, pois o batismo incorpora a 
Igreja em Cristo e em seu sepultamento. Essa circuncisão, que acontece 
sem o uso das mãos, pode, portanto, ser chamada de “circuncisão de Cris
to” não apenas num sentido geral, mas tendo em vista o que ficou implíci
to na morte e na ressurreição de Cristo, com respeito ao antigo modo de 
existência da Igreja.



Encontramo-nos na mesma esfera de pensamento quando chegamos 
aos pronunciamentos que fundamentam o modo de vida da Igreja no fato de 
que ela despojou-se do velho homem e revestiu-se do novo homem, que foi 
criado segundo Deus (Ef 4.24; Cl 3.9, 10). Por um lado, como fica aparente 
pelas formas verbais ativas, a intenção aqui é ir além daquilo que em Roma
nos 6 foi referido como o velho homem ter sido crucificado com Cristo. Por 
outro lado, mais uma vez, não se deve pensar aqui primeiramente em con
versão ou regeneração pessoal. O apóstolo fala de despojar-se do velho ho
mem e revestir-se do novo homem a fim de dar mais força aos seus 
imperativos morais. Porquanto, foi no batismo que o crente revestiu-se de 
Cristo (G1 3.27) e, assim, participa da anulação, em Cristo, do antigo modo 
de existência e da nova criação de Deus revelada nele.

Aqui também, o histórico-redentor e o sacramental estão entrelaça
dos de maneira muito próxima. Isso não significa uma sacramentalização 
da salvação no sentido de repetir ou tomar contemporâneo o fato redentor 
singular no “mistério” do batismo.18 Para Paulo, aquilo que ocorreu com 
Cristo também ocorreu com a Igreja. O “em Cristo” tem valor retroativo na 
preexistência de Cristo (Ef 1.4) e estende-se até a sua vinda (Cl 3.4). Contu
do, no que se diz respeito à Igreja, por meio do batismo o “certa vez” toma- 
se “aqui e agora”. Por meio do batismo, aquilo que ocorreu em Cristo para 
a Igreja e com ela é concedido a ela como uma realidade prática, dentro da 
qual ela pode julgar-se pela fé.

Por esse motivo, é possível a Paulo dizer, em Colossenses 2.12, que a 
Igreja foi ressuscitada com Cristo “mediante a fé no poder de Deus”. Aqui 
também, não se abre mão do aspecto histórico-redentor e nem este é trans
posto para um acontecimento de fé; essas palavras expressam que o aconte
cimento histórico-redentor é transmitido à Igreja a qual apropria-se dele 
pela fé no sacramento do batismo. Aqui (e em Romanos 6!) batismo e fé 
andam sempre lado a lado, pois o batismo acontece pela fé. Juntos, eles 
formam o caminho ou meio pelo qual a realidade histórico-redentora toma- 
se uma realidade existencial de fé. A nova criação em Cristo é comunicada 
no batismo pela fé, a nova era toma-se regeneração pessoal e nova vida (Tt
3.5). Os aspectos sacramentais e existenciais da nova vida têm seu próprio 
lugar e significado independente. No entanto, continuam a ser determina
dos e qualificados pelo aspecto histórico-redentor e é somente a partir deste 
que podem ser captados e compreendidos no contexto geral da doutrina de 
Paulo sobre a salvação.

Por fim, o que Paulo quer dizer quando fala que a nova vida ocorre 
por meio do evangelho, também deve ser entendido sob esse ponto de vista. 
Assim, é dito em 2 Timóteo 1.10 que Cristo destruiu a morte e trouxe à luz 
a vida e a imortalidade “mediante o evangelho” (cf. Tt 1.2). Em outras pas
sagens o evangelho é chamado de “palavra da vida” (Fp 2.6), um “aroma de



vida para vida” (2Co 2.16). A nova vida é comunicada por meio do evange
lho; a palavra de Deus -  renovadora e revestida de autoridade -  é o resplan
decer do evangelho no coração daqueles que são salvos (2Co 4.4-6). Assim, 
o caráter da nova vida da Igreja é descrito novamente como a apropriação 
trazida por Deus daquilo que, em certa ocasião, ocorreu em Cristo. Por
quanto é disso que o evangelho fala e é, portanto, a palavra da vida, pois 
ensina-nos a compreender o que ocorreu em Cristo como um acontecimen
to que ocorreu nele com os seus.

Com base em tudo o que foi visto anteriormente, podemos concluir 
que a nova vida dos crentes não é uma questão que pode ser conhecida ou 
abordada a partir do caráter interior da vida espiritual, mas somente a partir 
daquilo que ocorreu na morte e ressurreição de Cristo. A vida dos crentes é 
Cristo. Visto que foram incluídos em Cristo, têm uma participação na vida 
que foi trazida à luz por meio dele. Para eles, o batismo como incorporação 
em Cristo é, portanto, a linha de demarcação visível entre o velho e o novo, 
e a fé no evangelho significa uma nova maneira de verem a si mesmos -  
como estando mortos para o pecado e vivos para Deus.

Em função disso, essa nova vida não é algo independente que foi 
dado aos crentes de uma vez por todas e por meio da qual eles são automa
ticamente determinados de dentro para fora. Pelo fato de Cristo ser sua vida, 
ela também foi com Cristo para o céu (Ef 2.6; Fp 3.20), também está oculta 
com Cristo em Deus (Cl 3.3) e espera por sua revelação na manifestação de 
Cristo dos céus (Cl 3.4). No que se refere à sua vida na terra, a Igreja é 
determinada, governada e sustentada do céu. A Jerusalém lá do alto é sua 
mãe, assim como a Jerusalém terrena, como ponto de concentração da vida 
de baixo da lei, dominou seus filhos em escravidão (G1 4.26). Por esse mo
tivo, ser nova criação, por um lado é viver em liberdade, não ser mais escra
vo do pecado, ser livre em Cristo, que também é a revelação dos filhos de 
Deus (Rm 8.19; Cl 3.4). Quando, em Filipenses 3 !0 ss , Paulo descreve a 
nova vida, pode falar da mesma como “o conhecer e o poder da sua ressur
reição, e a comunhão dos seus sofrimentos;” por outro lado, ele também se 
refere a ela como não tendo sido ainda aperfeiçoada, não tendo sido obtida, 
mas estendendo-se em direção ao futuro, “para de algum modo alcançar a 
ressurreição dentre os mortos” . Pelo fato de consistir em uma participação 
na vida de Cristo, a nova vida dos crentes tem, por um lado, o caráter de 
haver passado para o mundo da nova criação; por outro lado, pelo fato 
dessa vida estar oculta e aguardar revelação, ela tem o caráter de vida na 
carne pela fé (G1 2.20) ou, como Paulo expressa de maneira não menos 
característica da estrutura fundamental de sua doutrina da salvação, a vida 
no Espírito e por meio dele. Trataremos agora de buscar o significado 
dessas palavras.



38. A Vida por Meio do Espírito

Assim como, por um lado, Paulo relaciona a nova vida da maneira mais 
íntima possível com a morte e ressurreição de Cristo, por outro lado, a rela
ção entre a nova vida e o Espírito não é menos essencial para essa idéia. 
Essa realidade encontra expressão muito clara na transição entre essas li
nhas de pensamento em Romanos 6 - 8 .  Aquilo que em Romanos 6 é cha
mado de não mais servir ao pecado como escravos, tendo por base a 
ressurreição de Cristo, é referido em Romanos 7.6 como servir em novida
de de espírito; semelhantemente, estar morto para o pecado e vivo para 
Deus em Romanos 6 é sinônimo do pronunciamento em Romanos 8.9 de 
que os crentes não estão mais na carne, mas sim no Espírito.

Já mostramos anteriormente19 que o pneumático e o histórico-reden- 
tor não são temas que competem entre si dentro da doutrina de Paulo da 
salvação; muito menos ainda, entram em conflito um com o outro. E preci
samente o Espírito que é o grande Inaugurador e o dom da nova era que veio 
com Cristo; conseqüentemente, o contraste, tão fundamental à pregação de 
Paulo, entre o Espírito e a carne, não deve ser compreendido como sendo 
metafísico ou antropológico, mas sim, como histórico-redentor, a saber, como 
os dois princípios dominantes das duas eras marcadas pela aparição de Cristo. 
O que Paulo fala sobre o Espírito, portanto, não segue os passos da 
“pneumatologia” helenista como se fosse absolutamente necessário olhar 
para ela mais do que para a linha do Antigo Testamento, para o ponto de 
contato com a idéia de que o Espírito renova toda a existência da Igreja, e 
não é apenas Autor de sinais, maravilhas e poderes extraordinários.20 Por
quanto, ao longo de todo o Antigo Testamento, fala-se do Espírito como o 
poder criador e renovador de Deus, o dom da Nova Aliança, a posse do 
Messias vindouro, o princípio de vida da congregação do futuro. E, conse
qüentemente, em concordância com isso que Paulo liga o Espírito ao ad
vento e à pessoa de Cristo, e dá expressão ao dom da nova vida conferida 
em Cristo não apenas nos termos da história de redenção (morte e ressurrei
ção de Cristo), mas também nos termos do Pneuma.

Para o caráter histórico-redentor bem como pneumático do novo modo 
de existência da Igreja, é extremamente ilustrativa a maneira como Paulo 
repetidamente esclarece esse modo de existência por meio do contraste en
tre o Espírito e a lei, tão característico de sua pregação, qualificado em 
outras passagens como o contraste entre a promessa e a lei ou entre a Antiga 
e a Nova Aliança.

Em nossa discussão sobre a inadequação da lei como meio de salva
ção,21 já  tratamos extensivamente do lado negativo desse contraste à luz da 
linha de pensamento da Epístola aos Romanos. Conforme vimos, o homem 
é inteiramente dependente da graça de Deus, revelada em Cristo, não ape
nas para sua justificação (Rm 3 -  5), mas também para seu livramento da



escravidão sob o poder do pecado (Rm 6 -  8). A lei de nada lhe adianta, nem 
para uma coisa nem para outra. Tendo em vista o último aspecto -  a escra
vidão sob o poder do pecado -  faz-se, então, o pronunciamento em Roma
nos 6.14: “não estais debaixo da lei, e, sim, da graça.” Em Romanos 7.1-6 
Paulo volta a esse contraste caracterizando-o agora como servir “em novi
dade de espírito e não na caducidade da letra” . Com isso, o grande con
traste histórico-redentor chega ao seu denominador final pneumático. A 
lei (letra) e o Espírito, portanto, contrastam um com o outro no sentido de 
que o Espírito entra em cena para atuar onde a lei fracassou, juntando-se à 
batalha contra o poder do pecado e da carne e derrotando esse poder. Como 
vimos anteriormente (Seção 23), a impotência da lei de romper o poder da 
carne é retratada com cores vívidas em Romanos 7. Nesse capítulo, por
tanto, o caráter indispensável do Espírito é demonstrado per negationem, 
da mesma forma como em Romanos 1.18 -  3.20 é mostrado per negationem 
o caráter indispensável da justificação pela fé. Em Romanos 3.21, o “mas 
agora” da revelação da justiça de Deus pela fé é a palavra redentora na 
situação de morte do homem debaixo da culpa do pecado e da força 
condenatória da lei, de modo que o “agora, pois” de Romanos 8.1 ss é a 
palavra de libertação para o homem sob o poder do pecado e do regime 
impotente da lei que não é capaz de vencer a carne. Assim, a antítese entre 
a lei e o Espírito não se encontra no fato de que o Espírito coloca-se em 
contraste com o conteúdo e o preceito da lei. Pelo contrário, o objetivo do 
envio de Cristo e do Espírito representado por ele é de que seja cumprido, 
completado e encerrado o preceito justo da lei não somente em Cristo, 
mas também em nós (Rm 8.4). Contudo, a lei e o Espírito encontram-se, 
desse modo, em contraste entre si como dois regimes -  por um lado, como 
um domínio de maldição e morte, por outro lado, como bênção e vida, 
pois a lei com seu preceito não tem poder sobre a carne e, desse modo, 
exerce um domínio de morte, enquanto o Espírito conquista a carne e, 
assim, é o Espírito de vida e de liberdade.

Nas passagens de Gálatas 3 e 4, encontramos essa mesma linha de 
pensamento. Em Gálatas 3.1 ss Paulo apresenta aos gálatas -  colocados mais 
uma vez sob a jurisdição da lei -  a questão do modo como receberam o 
Espírito. Foi, talvez, pelas obras da lei ou -  como não podiam negar -  por 
terem ouvido fielmente o evangelho? Na seqüência desse capítulo ele colo
ca o Espírito e a lei, um em contraste com o outro, mais uma vez, ao chamar 
a promessa dada a Abraão (de acordo com a qual Abraão e todas as famílias 
da terra seriam abençoadas) de “Espírito prometido” (v. 14) e, então, colo
car essas promessas em contraste com a lei promulgada 430 anos depois. 
Aqui, também, o que está em questão é a idéia de que a lei, mesmo sendo 
boa em si e não estando em conflito com as promessas de Deus (v. 21), não 
pode trazer a salvação, pois não tem poder (cf. Rm 8.2!) para fazer o que 
Deus prometeu a Abraão: dar vida (v. 21), dar filhos a Abraão, abençoar



nele todas as famílias. A capacidade da lei de trazer salvação depende do 
cumprimento pelos homens. Trata-se de uma “questão de ambas as partes”, 
enquanto a promessa dada por Deus é responsabilidade exclusiva dele (vs. 
19, 20).22 A promessa é a palavra criadora do próprio Deus que garante a 
Abraão sua descendência. Assim -  enquanto a lei só pode levar à escravi
dão -  a filiação, a liberdade e o Espírito podem ser encontrados onde a vida 
é vivida pela fé e não pelas obras da lei (3.21 -  4.7). Aqui, mais uma vez, o 
contraste é entre a impotência da lei e a onipotência da Palavra vivificadora 
de Deus, a promessa, que tem seu poder não naqueles que a recebem, mas 
naquele que a concede, não com base nas obras, mas na fé.

Essa linha de pensamento é mais detalhadamente esclarecida e con
firmada em profundidade pela “alegoria” de Hagar e Sara (G1 4.21-31), na 
qual, por meio do midrash, Paulo demonstra de uma nova maneira a histó
ria de Abraão e o contraste entre o que a lei pode fazer e o que o Espírito 
pode fazer. No caso do próprio Abraão, fica evidente esse “princípio” duplo 
da lei e do Espírito, sendo que este é mantido, então, ao longo de toda a 
História. Porquanto, diz-se de Hagar e Sara que elas representam duas ali
anças, a primeira, a da lei e a escravidão dela resultante e a segunda, a do 
Espírito e a liberdade que nele é concedida (cf. 2Co 3.6). O nascimento do 
filho de Hagar representa o princípio da lei, pois baseou-se na carne, na 
intervenção de Abraão, na força humana. Por causa disso, não poderia 
tampouco gerar o filho prometido, mas somente uma criança qualificada 
pela escrava Hagar. Desse modo, Hagar representa a aliança no Sinai, que é 
dependente do poder do ser humano e, portanto, não pode gerar homens 
livres, mas sim, escravos. Isaque, porém, nasceu “mediante a promessa”, e 
nesse sentido, é o “filho da promessa”, isto é, gerado pelo poder vivificador 
do próprio Deus (G14.23). Por esse motivo, pode-se dizer que ele é nascido 
“segundo o Espírito” (v. 29), pois é o Espírito que dá vida nova e livre. 
Assim, promessa (Espírito) e lei podem ser colocadas em contraste entre si; 
aquilo que a lei não teve poder de realizar (“dar vida” ; 3.21), pois é depen
dente da força da carne, a promessa pôde fazer, pois tal ato é realizado pela 
vivificação do Espírito de Deus. Essa é a outra, a nova aliança, e nela en
contra-se o segredo da nova vida dos crentes, pois, eles, como Isaque, são 
filhos da promessa,23 gerados pelo Espírito de Deus (4.28).

É com base nesse novo princípio de vida, esse compartilhamento e 
vivência sob o poder e governo do Espírito que Paulo pode, agora, na Epís
tola aos Gálatas, animar os crentes a andarem segundo o Espírito. Isso quer 
dizer, por um lado, que não devem abandonar outra vez a liberdade do do
mínio da lei que foi dada em Cristo (5.1-12) e, por outro lado, que não 
devem continuar a viver em pecado. Pois, quando permitem que o Espírito os 
conduza, não estão (mais) debaixo da lei (5.18; cf. 6.14), isto é, não são mais 
impotentes contra o pecado como eram debaixo da lei e, esta também, não se 
volta contra eles como um poder acusador e mortal (5.23; cf. lTm  1.8, 9).



Por fim, a terminologia empregada por Paulo não é menos caracterís
tica para aquilo que se pretende com esse contraste entre Espírito e lei: letra 
e Espírito. Encontramos esses termos em Romanos 2.27-29, onde se fala da 
circuncisão de dois tipos, a saber, a que ocorre no caráter visível da carne e 
aquela que ocorre no caráter oculto do coração. A primeira é qualificada 
pela letra, isto é, baseia-se naquilo que a ordenança expressada em letras 
pode compelir e dirigir o homem a fazer em sua situação corporal; a segun
da, baseia-se no Espírito, isto é, na obra do Espírito dentro do coração do 
homem. Em Romanos 7.6, também, fica aparente o quanto o pensamento 
expressado por essa terminologia tem significado central. Nessa passagem, 
todo o contraste entre a velha e a nova vida é expresso pelas palavras “ser
vimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra”. Aqui também 
trata-se de um caso em que a intenção não é depreciar o conteúdo da lei, 
como se esta fosse uma concepção excessivamente precisa e servil da von
tade de Deus (e, nesse sentido, levando à “adoração da letra”), em contraste 
com Espírito que representaria, então, a ausência de compromisso com a 
letra e assim por diante. Paulo não conhece tal antítese modernista e esta só 
pode servir para tirar nossa atenção daquilo que, de fato, está em jogo nessa 
passagem. A questão refere-se, mais uma vez, a dois regimes diferentes, o 
“velho” e o “novo”, sendo que o primeiro opera apenas de maneira exterior, 
aborda o homem com aquilo que se encontra nas letras e, portanto, sua 
esfera de ação encontra-se restrita aos mandamentos, a prescrição dos im
perativos “farás” ou “não farás” . Em contraste com esse antigo regime da 
letra encontra-se o governo do Espírito, que, ao contrário da letra que é 
impotente e, portanto, conduz à escravidão, tem poder sobre o coração do 
homem e o liberta para verdadeiramente servir a Deus.

O fato de que devemos entender o contraste entre a letra e o Espírito 
desse modo, e devemos considerar esse velho e novo regime acima de tudo 
como uma antítese histórico-redentora, fica evidente, por fim, na maneira 
com que Paulo se expressa nesses mesmos termos, mas, em muito mais 
detalhes, em 2 Coríntios 3 -  um capítulo que não é fácil de ser interpreta
do,24 e muito profundo.

Em oposição àqueles que dirigem suas críticas à ousadia e autoridade 
com que ele se expressa e ao fazê-lo, atribuem-lhe motivos pouco apropri
ados (2Co 2.17; cf. 4.2), Paulo afirma que prega a palavra de Deus com 
total sinceridade e sem qualquer reserva, pois no final, o resultado de seu 
trabalho lhe serve de corroboração. Para isso, faz uso da própria Igreja, a 
qual ele descreve com uma carta (de recomendação) que foi escrita sem 
tinta, mas com o Espírito, não em tábuas de pedra, mas em tábuas feitas de 
carne, no coração (2Co 3.1-3). Assim como em Romanos 2.29 e 7.6, toda 
ênfase encontra-se no contraste entre o “caráter exterior” da lei (“tinta”, 
“tábuas de pedra”, “o visível” ; Rm 2.29) e a obra interior do Espírito. Com 
isso, não se está dizendo que Paulo equipara a dispensação da lei com a



“autoridade vinda de fora” considerando-a uma “heteronomia” superada 
pelo Espírito.25 Aquilo que torna a letra, em seu caráter exterior, insuficien
te e em função do que ela deve dar espaço ao Espírito é a sua esfera de ação 
restrita. Como um texto escrito que consiste de letras em pedra, ela não 
pode tocar o coração. O Espírito contrasta com ela como “Espírito do Deus 
vivo” que é poderoso para dar aquilo que ele exige, pois é capaz de escrever 
no coração. Paulo encontra-se muito claramente em concordância com a 
profecia do Antigo Testamento sobre o dom do Espírito na Nova Aliança 
(Ez 11.19; 36.26; Jr 31.33) e diz estar, juntamente com seus companheiros 
de trabalho, intimamente ligado a esta, “... ministros de uma nova aliança, 
não de letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito vivifica” 
(2Co 3.6).

Nesse contraste entre a letra e o Espírito, entra a antiga e a nova 
aliança, a glória da vida nova do Espírito é demonstrada em mais detalhe na 
continuação de 2 Coríntios 3. Até mesmo a antiga aliança -  por mais que 
tenha sido para Israel “ministério da morte, gravado com letras em pedras” 
e destinado a deixar de existir26 -  ocorreu sob a revelação da glória divina: 
os filhos de Israel não podiam sequer suportar a glória que resplandecia do 
rosto de Moisés (cf. Ex 34.30). Quanto mais, então, não deveria ser revela
da em glória a nova aliança, a administração do Espírito e da justiça e des
tinada a durar para sempre!

Aqui também, exatamente como em Gálatas 4.21-31, Paulo esclare
ce esse sentido com uma “alegoria” (cf. G1 4.24), com uma explicação se
melhante à do midrash sobre as informações já  mencionadas no versículo 
7, de que os filhos de Israel não suportaram fitar a glória que resplandecia 
do rosto de Moisés. Por isso, Moisés teve de cobrir seu rosto com um véu. 
Com isso, Paulo demonstra, agora, a diferença entre a antiga e a nova alian
ça, isto é, entre a manifestação de Moisés e a sua própria. Enquanto Paulo 
pode aparecer sem reservas, em completa ousadia e sem esconder coisa 
alguma, e como ministro da nova aliança não precisa ocultar a glória de 
Deus que foi revelada, Moisés sentiu-se compelido a cobrir seu rosto27 e a 
glória plena28 da antiga aliança, por mais que esta tivesse ainda um caráter 
transitório. Moisés o fez (e precisou fazê-lo) porque esse brilho radiante, 
que espelhava a glória de Deus, era incompatível com a posição de Israel 
debaixo da lei, mesmo que essa glória tivesse ainda um caráter transitório e 
não permanente.

De acordo com Paulo, essa situação, na qual a glória de Deus foi 
coberta e escondida, continua com relação a Israel do presente. Para susten
tar essa idéia ele apela para o fato de que “os sentidos deles se embotaram” 
(v. 14),29 estando em efeito ainda uma ocultação e um obscurecimento da 
verdade. Isso fica aparente no presente quando o Antigo Testamento é lido; 
o mesmo véu que certa vez ocultou a glória de Deus (em Moisés) do povo, 
ainda permanece; encontra-se agora no coração endurecido que deseja ser



salvo pela lei e não pela fé e, na leitura de Moisés, impede que comparti
lhem da glória de Deus. Contudo, assim como Moisés, quando voltou nova
mente para Deus, colocou de lado o véu, agora também a cobertura que ao 
mesmo tempo significa escravidão e falta de liberdade é removida em Cris
to. Isso se deve ao fato de que o Senhor é o Espírito e de que onde o Espírito 
do Senhor está, o medo servil dá lugar à liberdade e à ousadia nas quais não 
se fica distante da glória de Deus, conforme esta foi revelada em Cristo, 
mas olha-se para ela e se é transformado por ela. É nesse sentido que Paulo 
está falando quando diz que não apenas ele em seu ministério (cf. 4.1ss), 
mas “todos nós” , com o rosto desvendado, isto é, na liberdade concedida 
pelo Espírito, podemos refletir o resplendor redentor da glória de Deus re
velada no evangelho,30 a fim de que, desse modo, sejamos transformados na 
sua própria imagem de glória (agora manifesta) em glória (ainda a ser espe
rada), uma vez que isso ocorre pelo Espírito do Senhor (3.17, 18).

Com este último pronunciamento que explica a liberdade do Espíri
to, pelo fato do Espírito ser do Senhor e o Senhor ser o Espírito, voltamos 
agora ao nosso ponto de partida, e surge a importante pergunta sobre como 
a comunhão em que a Igreja se encontra com o Senhor (estar “em Cristo”) 
relaciona-se com a comunhão na qual ela encontra-se com o Espírito (estar 
“no Espírito”). Em outras palavras: Qual é a relação entre, por um lado, “ter 
morrido e sido ressuscitado com Cristo” (discutido na seção anterior) e, por 
outro, “a vida pelo Espírito” ou “estar no Espírito”?

Fica evidente aqui, mais uma vez, que o ponto de vista corporativo é 
decisivo.31 Em virtude de ter sido incluída em Cristo -  conforme vimos -  a 
Igreja tem uma participação em sua morte e ressurreição e, pela fé, pode 
saber que está morta para o pecado e viva em Deus. Contudo, em virtude 
dessa mesma união com Cristo, ela participa do Espírito Santo. Porquanto o 
Espírito é o Espírito do Senhor (Fp 1.19; G1 4.6; 2Co 3.18). Ser de Cristo, 
pertencer a ele, significa portanto, “ter” o Espírito, e, se qualquer um não 
tem o Espírito de Cristo não está nele, “não é dele” (Rm 8.9). Estar no 
Espírito, então, não é antes de tudo um termo pessoal, mas sim eclesiológico: 
“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espirito de 
Deus habita em vós”, isto é, como templo de Deus, como a nova comunhão, 
como o corpo de Cristo. Conseqüentemente, aquele que é incorporado em 
Cristo pelo batismo passando a fazer parte de seu corpo, também é batizado 
e passa a fazer parte do Espírito como aquele que enche o corpo de Cristo 
(ICo 12.13), Aquele que é unido com Cristo torna-se, assim, um espírito 
com ele (ICo 6.17), pois há um corpo e um Espírito (Ef 4.4), o que quer 
dizer que pertencer ao corpo único de Cristo significa, também, ter parte no 
único Espírito.

Aqui, esse ponto de vista corporativo já32 deixa clara a seqüência 
estrutural do Senhor, do corpo e do Espírito, bem como a maneira como a 
Igreja participa do Espírito. A idéia não é de que o Espírito manifesta-se



primeiramente para os crentes como indivíduos, ajunta-os num todo e, as
sim, constitui o corpo de Cristo. Porquanto, desse modo, a participação em 
Cristo viria depois do compartilhar do Espírito, enquanto, na realidade, a 
Igreja o recebeu justamente com Cristo, como o Segundo Adão. A seqüên
cia, portanto, é inversa: aqueles que, em virtude da ligação corporativa fo
ram unidos com Cristo como segundo Adão, morreram e foram sepultados 
com ele, podem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus, 
podem também ser considerados como estando “no Espírito” . Por estarem 
incluídos nesse novo contexto de vida, já não se encontram mais na carne, 
mas sim no Espírito (Rm 8.9).

Este último contraste pode agora permitir que compreendamos o sig
nificado da expressão peculiar “estar no Espírito” . Denota-se não um esta
do subjetivo de consciência, mas um modo “objetivo” de ser. A idéia é de 
que os crentes, que antes estavam “na carne” e, em sua existência, eram 
governados pela carne como um poder pecaminoso, encontram-se agora 
“no Espírito”, isto é, foram colocados debaixo do governo, do domínio li
bertador do Espírito e não estão mais a serviço da carne e nem sujeitos à 
inclinação da carne (Rm 8.5-12). Ou, como é dito em Romanos 8.2: assim 
como antes eles viviam debaixo “da lei [ou seja, do poder, do confinamento] 
do pecado e da morte”, agora, foram libertados pela “lei [poder, domínio] 
do Espírito da vida em Cristo Jesus”. E. assim como “viver na carne” signi
fica ter sido colocado sob o poder do pecado, ter sido feito prisioneiro de 
guerra e vendido à escravidão (Rm 7), também, “viver no Espírito” signifi
ca, de acordo com Romanos 8, que foi colocado sob um outro domínio, um 
domínio libertador. O contraste, portanto, não deve ser abordado a partir 
daquele sujeito individual e crente; trata-se muito mais de colocar em con
traste os dois “mundos”, o modo de ser da antiga e da nova era, o pertencer 
a duas esferas de poder e influência (cf. Cl 1.13; G1 1.4).

Quanto ao resto, essa expressão “estar no Espírito” aparece apenas 
algumas vezes em Paulo e, nesses casos, como antítese de “estar na carne”. 
Em outras passagens, a mesma coisa é expressa como “se inclinar para o 
Espírito” (Rm 8.5) ou “viver pelo Espírito”. Compare:

... os que se inclinam para o Espírito (hoi kata pneuma [ontes]), [cogitam]
das coisas do Espírito (Rm 8.5).

Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito (einai en pneumati; Rm 8.9).

Se vivemos no Espírito (zênpenumati), andemos também no Espírito (G1 5.25).

Fica claro, particularmente pela distinção entre “viver” no Espírito e 
“andar” no Espírito em Gálatas 5.25, que o primeiro termo descreve uma 
condição específica, constituindo a pressuposição do segundo que significa 
um caminhar, atividade, manifestação de vida apropriada. Assim também,



em Romanos 8, faz-se uma distinção entre “inclinar-se para o Espírito” e 
“cogitar das coisas do Espírito” (vs. 5ss); mais adiante, essa distinção é 
expressa como “estar no Espírito” ou “ser guiado pelo Espírito”33 (v. 14). 
Em todas essas expressões variadas, sempre e de novo, é transmitida a mes
ma idéia: de que os crentes foram colocados no novo contexto de vida de 
Cristo, no qual o Espírito governa e que seu novo modo de vida deve res
ponder ao fato de terem sido colocados sob essa nova soberania redentora, 
uma vida que consiste em estar inclinado para o Espírito, deixar-se guiar 
por ele e andar no Espírito.

As outras coisas que fazem parte dessa vida no Espírito, seu funcio
namento e realização, são expressas nas epístolas de Paulo de muitas ma
neiras e com terminologia repleta de ricas nuanças. Ao fazê-lo, de maneira 
alguma, o apóstolo pretende restringir-se ao ponto de vista “objetivo” e 
supra-individual, mas mostra de diversas formas a natureza do pneumático 
na vida pessoal e individual dos crentes. Aqui, é bastante característico que 
o relacionamento entre Cristo e a Igreja, e entre o Espírito e a Igreja não seja 
descrito apenas pelo estar em Cristo ou viver no Espírito, mas também, 
reciprocamente, pelo ser e habitar de Cristo e do Espírito nos crentes. O 
Espírito não é apenas aquele sob o domínio do qual a Igreja vive, mas ele 
também entra na própria existência dos crentes. Como Espírito do Deus 
vivo (2Co 3.3) ele vivifica, dá vida eterna (1 Co 15.45; 2Co 3.6; Rm 8.11; G1
6.6), ele é o Espírito de regeneração e renovação interior (Tt 3.5; Rm 7.6). 
Pela mediação do Espírito, o amor de Deus, que foi evidenciado pela morte 
de Cristo, opera no coração dos seus (Rm 5.5; cf. v. 8;34 cf. Ef 3.16). Todas 
as expressões da nova vida daqueles que pertencem a Cristo podem, portan
to, ser atribuídas ao Espírito. Paulo fala dessas expressões como pendor do 
Espírito (Rm 8.6), amor do Espírito (Rm 15.30), e alegria do Espírito (lTs
1.6). Ele não é o Espírito de temor servil, mas de confiança como a de filhos 
(Rm 8.15); seus frutos são amor, paz, etc., (G1 5.22). Ele também é o princí
pio e o poder da nova vida no sentido moral da palavra, é Espírito de 
santificação (2Ts 2.13). O preceito da lei só pode ser cumprido naqueles 
que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, de acordo 
com sua operação e intenção (Rm 8.4ss; cf. G1 5.16, 25). O Espírito tam
bém é Espírito de sabedoria e revelação (Ef 1.17), o Intermediário da revela
ção de Deus em Jesus Cristo, que não pode ser conhecido por meio da sabedoria 
humana, é o Espírito que perscruta as profundezas de Deus e que foi concedi
do à Igreja a fim de que ela conhecesse o que lhe foi dado por Deus (ICo 2). 
Ele constitui a Igreja com homens e mulheres espirituais para que ela seja 
capaz de discernir as coisas espirituais; também é o autor de poderes e dons 
extraordinários que preparam a Igreja para servir (Rm 12.1; ICo 12 e 14).

Tendo todas essas coisas em vista, fica claro quão grande é a abran
gência da obra do Espírito e o quanto Paulo atribui a nova vida como um 
todo, em sua origem bem como em sua realização e consumação, ao Espíri
to, à sua operação, poderes e dons.



39. O Novo Homem

Para uma compreensão correta da obra renovadora do Espírito são impor
tantes, ainda, os termos antropológicos com os quais essa renovação é defi
nida. Morrer com Cristo também significa que o velho homem foi crucificado 
com ele, e estar no Espírito, também, envolve revestir-se do novo homem 
ou “homem espiritual” (ICo 2.14ss).

Em nosso estudo das estruturas fundamentais da pregação de Paulo 
já  pudemos determinar35 que a expressão: a morte do velho homem e a 
ressurreição do novo homem tem um significado supra-individual e que, 
em Paulo, não é empregada no sentido de “dois segmentos” de uma conver
são pessoal. Nosso velho homem foi crucificado de uma vez com Cristo no 
Gólgota. Também a voz ativa, “vos despistes” do velho homem e “vos 
revestistes” do novo homem (Cl 3.9, 10; Ef 4.24) refere-se, acima de tudo, 
ao batismo como a despedida do velho modo de existência e o tomar-se 
incorporado ao novo ser da Igreja, que Cristo criou em si mesmo como “um 
novo homem” (Ef 2.15). Com esse “velho e novo homem”, portanto, o pon
to de vista corporativo assume o primeiro plano. Por esse motivo, a Igreja, 
além de ser chamada de “novo homem”, pode ser referida como aquela que 
alcançou a “perfeita varonilidade” (anêr teleios\ Ef 4.13) e como “um em 
Cristo Jesus”36 (G1 3.28). Essa idéia, extremamente essencial e importante -  
que, sem dúvida, está ligada ao fato de o próprio Cristo como “segundo 
homem” ser colocado em contraste com o “primeiro homem” (ICo 15.21 ss)
-  continua sendo normativa e diretiva para a percepção de Paulo sobre a 
nova vida.

No entanto, essa realidade não altera o fato -  e é para isso que deve
mos agora voltar nossa atenção -  de que esse novo homem é realizado na 
existência humana individual, e que outros predicados histórico-redentores 
e escatológicos, como por exemplo, a nova criação, regeneração, etc., tam
bém se aplicam a essa humanidade histórica concreta (cf., por exemplo, 2Co 
5.16; G1 6.15; Tt 3.5). O despojar-se do velho homem e revestir-se do novo 
homem não é, portanto, apenas uma escolha de fé e uma incorporação sacra
mental pelo batismo; mas, também, deve ser realizado como uma renovação 
contínua, um constante “revestir-se do Senhor Jesus Cristo” na existência 
concreta do crente (cf. Cl 3.10; Rm 13.14). Anova vida consiste não somente 
em ter sido ressuscitado uma vez com Cristo, ter sido colocado debaixo de 
um novo governo, mas também de ser renovado a cada dia (2Co 4.16).

Se for delineada a maneira como Paulo descreve essa renovação tam
bém como nova humanidade, então, pode-se, mais uma vez, fazer uma dis
tinção entre descrições que expressam a totalidade dessa renovação e aquelas 
que têm em vista aspectos específicos dessa renovação.

No que diz respeito às primeiras descrições, merecem mais atenção, 
especialmente as expressões que descrevem a nova vida como nova criação



e, particularmente, como tendo sido criados à imagem de Deus ou à ima
gem de Cristo, e como regeneração.

Fica implícito em todas essas qualificações que a nova vida significa 
uma transformação radical, o passar de uma condição de morte e escravidão 
para uma condição de vida e liberdade, a qual, em função disso não deve ser 
explicada a partir do esforço humano e da força moral; mas, somente a 
partir do comando criador de Deus, não menos poderoso do que a palavra 
por meio da qual outrora ele fez com que houvesse luz na escuridão (2Co
4.6). Portanto, é nesses termos da criação que, fala-se repetidamente do 
novo homem (G1 6.15; 2Co 5.17; Ef 2.10, 15; 3.9; 4.24; Cl 3.10; Tt 3.5). 
Isso não significa apenas que a Igreja, por meio de Cristo, veio a pertencer 
à nova era, à nova ordem das coisas e, nesse sentido, à nova criação, mas 
também que essa obra todo-poderosa e recriadora do Espírito entra na exis
tência dos crentes de maneira pessoal e individual.

Esse fato fica aparente, particularmente, naquelas passagens que 
falam de ser criado ou renovado à imagem de Deus (Cl 3.10; Ef 4.24). O 
novo homem é renovado à imagem daquele que o criou, isto é, de Deus 
(Cl 3.10). Ele foi criado “segundo” (em conformidade com) Deus (Ef 4.24). 
Em outras passagens, Paulo fala da imagem de Cristo: assim como 
trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem 
do celestial (ICo 15.49; cf. Rm 8.29: tornando-nos conformes à imagem 
do Filho de Deus; 2Co 3.18: sendo transformados de glória em glória na 
imagem de Cristo).

O contexto de ambas as concepções encontra-se, obviamente, em 
Gênesis 1.27. Ao mesmo tempo, porém, a idéia de Cristo como o segundo 
Adão é predominante.37 Como tal, ele é a imagem de Deus (2Co 4.4; Cl 
1.15) e, semelhantemente ao primeiro Adão, ele transmite sua imagem àque
les que são seus (ICo 15.49), forma-se neles (G1 4.19), assim como pode 
ser dito em outra passagem que eles foram criados nele (Ef 2.10). Mais uma 
vez, o ponto de vista corporativo encontra-se aqui em primeiro plano. O que 
é referido em Colossenses 3.10, 11 como “[revestir-se] do novo homem que 
se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, 
onde não pode haver grego nem judeu... porém Cristo é tudo e em todos”, 
aparece em Gálatas 3.27, 28 como “de Cristo vos revestistes. Destarte não 
pode haver judeu nem grego... porque todos vós sois um [homem] em Cris
to Jesus” . A renovação à imagem de Deus ocorre, portanto, por meio do fato 
de que, no batismo (G13.27), o crente reveste-se de Cristo e, assim, do novo 
homem. E a nova existência no corpo de Cristo, no qual o crente, desse 
modo, recebe uma parte e no qual, a partir daquele momento pode permane
cer. Por esse motivo, ser criado à imagem de Deus é o mesmo que trazer, 
refletir, ser transformado à imagem de Cristo. Porquanto Cristo é tudo em 
todos aqueles que se tornaram novos homens nele.38



Diz-se, ao mesmo tempo, que essa criação à imagem de Deus não 
significa uma volta à imagem original de Deus. Na verdade, como Espírito 
celestial e vivificado, Cristo representa uma ordem e modo de existência 
completamente diferente de Adão como alma terrena e vivente.39 Ser criado 
ou transformado à imagem de Cristo significa, de fato, compartilhar nova
mente (assim como o primeiro homem; ICo 11.7) da glória de Deus, descri
ta agora, porém, como ser transformado de glória em glória (2Co 3.18). Em 
outras passagens, esse refletir40 da glória do Senhor é descrito como tendo 
sido criado segundo a sua imagem em verdadeira justiça e retidão (Ef 4.24) 
ou como tendo sido refeito para o conhecimento (Cl 3.10), tendo sido trans
formado pela renovação da mente (o nous\ Rm 12.2), ou como Cristo tendo 
se formado nos seus (G14.19).41 Desse modo, trata-se aqui de uma questão 
de renovação do homem interior (2Co 4.16), que toma forma, porém, no 
andar em novidade de vida (Rm 6.4). Quanto ao futuro, esse ter sido criado 
à imagem de Deus ou ser renovado à imagem de Cristo significa a glorifica
ção de toda a sua existência, tornando-se “igual ao corpo da sua glória” (Fp
3.21, ICo 15.43ss).

É inteiramente no mesmo sentido dessa criação à imagem de Deus 
que deve ser entendida a regeneração (palingenesia) da qual se faz menção 
em Tito 3.5: “Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do 
Espírito Santo.” Assim como com a imagem de Deus, aqui também é feita 
uma ligação próxima com o batismo como a incorporação sacramental no 
corpo de Cristo, o revestir-se de Cristo e do novo homem.

Por certo, argumentou-se que não é possível reconciliar a idéia de 
regeneração com o contexto escatológico da concepção de Paulo da nova 
vida, e que, assim, isso é uma evidência ainda maior de que a Epístola a Tito 
não é paulina. Supõe-se que “regeneração” no sentido de uma transforma
ção interior miraculosa do homem como indivíduo tem sua origem no mun
do místico do pensamento helenista,42 não estando em concordância com a 
morte e ressurreição de Cristo, da qual Paulo fala repetidamente.43 Contu
do, mais uma vez, não se pode deixar que a forma como as palavras soam 
sejam uma influência. E verdade que a palavra regeneração não teve origem 
no mundo judaico, mas no mundo grego, mesmo que também seja empre
gada por escritores judaicos como Josefo e Filo com vários sentidos. No 
entanto, na literatura grega ela tem um espectro muito amplo de significa
dos metafóricos: renascimento nacional, individual, mas também renova
ção cósmica.44 Não foi comprovado em nenhum sentido que o termo tem 
uma denotação “técnica” especial nas religiões de mistério referente a um 
fenômeno místico; muito menos ainda que o uso metafórico teria o seu 
“Sitz im Leben” nessas religiões. Assim, é necessário compreendê-lo num 
cenário mais amplo e ser compelido a interpretá-lo de acordo com o contex
to no qual ele ocorre. Em outras partes do Novo Testamento o termo é em
pregado com um sentido escatológico futuro (Mt 19.28). Aqui no contexto



de Tito 3 também expressa o significado da vinda de Deus (epifania) em 
Cristo (v. 4; cf. 2.11), que dá um fim ao “outrora” do tempo antes de Cristo 
(v. 3). A expressão do derramamento do Espírito Santo no versículo 6, tam
bém é típica da terminologia escatológica (cf. At 2.17; J13.1; Rm 5.5). Além 
disso, não é correto, como defende Schweitzer, que seja possível dizer que 
Paulo fala da vida nova apenas em termos de ressurreição e não de (novo) 
nascimento. Em Gálatas 4.21-31 seus pensamentos voltam-se totalmente 
para este último quando, tratando do nascimento miraculoso de Isaque, ele 
refere-se aos crentes como filhos “segundo o Espírito” e não “segundo a 
carne”, e diz que a Jerusalém lá de cima é sua mãe (v. 26). Mesmo que a 
palavra não apareça outras vezes em Paulo, não existe, desse modo, ne
nhum obstáculo para supor que aquilo que o apóstolo chama de nova cria
ção em outras passagens, aqui ele denota como novo nascimento, sem que o 
contexto escatológico de suas idéias seja encoberto por um aspecto místico. 
A expressão “lavagem de regeneração”, como também fica aparente pelo acrés
cimo totalmente paulino e explicação “renovação pelo Espírito”, não denota 
nenhuma outra realidade senão aquela que em outras passagens é chamada de 
nova vida efetuada pelo Espírito Santo, da qual os crentes se apropriam pelo 
batismo. Essa regeneração, não ocorre, portanto, apenas em seu princípio ou 
exclusivamente em sua existência oculta, mas em sua totalidade como nova 
criação, como renovação completa trazida pelo poder do Espírito.45

Juntamente com essa definição geral e abrangente de novo homem, 
também há definições particulares nas quais repetem-se todos os conceitos 
que já procuramos analisar ao tratar da doutrina paulina sobre o pecado 
(Seção 19).

Aqui, mais uma vez, faz-se uma distinção entre o homem interior e 
exterior. Como pudemos determinar anteriormente, o “homem interior” sig
nifica, em Paulo, o caráter espiritual interior do homem, diferente do exteri
or, isto é, o homem em seu modo corporal de existência voltado para o 
exterior. Ao homem interior aplica-se agora que, com todas as tentações, 
perigos e conupção ao qual o exterior é exposto, ele é renovado dia após dia 
(2Co 4.16). Assim, a intenção nesse caso é referir-se à verdadeira comu
nhão contínua com Cristo pela fé, ou como é dito em Efésios 3.16: ser 
fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. Há, também, 
toda a linguagem gloriosa de fé em 2 Coríntios 4 para esclarecer o que 
significa esse “ser renovado dia após dia”.

Além disso, nessa renovação do homem interior, o significado do 
coração e do entendimento (o nous) assumem o primeiro plano. O material 
conceituai aqui é muito rico e variado, particularmente quando é menciona
da a renovação do coração. Cristo “habita” no coração dos seus pela fé (Ef
3.17); Deus “envia” o seu Espírito de seu Filho aos seus corações (G1 4.6) 
como penhor e selo de sua redenção completa (2Co 1.22). Ele “derrama” 
seu amor em seus corações pelo Espírito Santo (Rm 5.5; cf. Tt 3.5); ele



“escreve” sua vontade no coração deles pelo Espírito (2Co 3.3); ele “ilumi
na” o coração deles com o conhecimento de Cristo (2Co 4.6); ele ilumina os 
“olhos dos seus corações” por meio do Espírito de sabedoria e revelação (Ef
1.18). A paz que foi realizada por Cristo é “árbitro” em seus corações, con
firmando-os em santidade (Cl 3.15; cf. lTs 3.13), ela “guarda” seus cora
ções de desviarem-se e caírem em tentação (Fp 4.7) e “conduz” seus corações 
no caminho correto a fim de que possam demonstrar amor e paciência (2Ts
3.5). Tudo isso inclui a operação da obra oculta do Espírito que, como Espí
rito da adoção de filhos (e não -  semelhante ao da lei -  como espírito de 
escravidão), também é o Espírito de oração e ousadia no falar com Deus 
(Rm 8.15; cf. 2Tm 1.7). De fato, o Espírito é representado algumas vezes 
como ele próprio no coração dos crentes orando a Deus (Rm 8.26, 27;46 G1
4.6). Ele se une às orações dos crentes, para que elas tomem-se as orações 
dele e para que aquilo que não conseguem dizer seja julgado por Deus, que 
sonda os corações de acordo com a intenção de seu Espírito (Rm 8.27).

Em parte alguma fica mais claro do que nestes últimos pronuncia
mentos quão íntima e próxima é a ligação entre o Espírito e o homem inte
rior dos crentes. No entanto, aqui também o sujeito que crê não desaparece 
e o humano não se perde no divino, em todos esses pronunciamentos não 
estamos tratando de uma terminologia mística no sentido técnico da pala
vra, mas de um retrato e uma descrição, que sempre varia, da revolução 
espiritual que ocorre no coração do homem quando inicial e repetidamente 
ele é colocado pelo Espírito debaixo do poder do evangelho. Porquanto “o 
coração”, como vimos anteriormente,47 denota o homem em sua capacidade 
de receber, sua susceptibilidade à revelação divina bem como sua determi
nação própria com respeito a essa revelação. Portanto, o coração é, por um 
lado, o ponto de impacto do Espírito Santo e é sobre ele que recai a grande 
decisão; no entanto, também fica claro que a renovação do Espírito não se 
restringe ao coração do homem interior, mas tem a intenção de, a partir 
deste, determinar também toda a sua humanidade.

A renovação do entendimento (o nous) está intimamente relacionada 
à renovação do coração. Efetua-se no conhecer e discernir corretamente 
qual é a vontade de Deus (Rm 12.2). E descrita como renovação “no espíri
to do vosso entendimento” (Ef 4.23), isto é, em sua natureza e caráter defi
nido. Em outras passagens, fala-se da “mente de Cristo” (nous Christou\ 
ICo 2.16), isto é, da maneira de pensar governada e iluminada por Cristo no 
qual o homem pneumático distingue-se do físico; assim como, por outro 
lado, diz-se daqueles que negam a ressurreição que “não têm conhecimento 
de Deus” (agnõsia Theou; ICo 15.34). Em tudo isso, não se trata tanto de 
uma questão de pensar no sentido intelectual, mas de uma nova consciência 
moral e religiosa, da nova percepção de quem é Deus e qual é sua vontade, 
de acordo com sua revelação em Cristo, e de permitir-se ser determinado 
daquele momento em diante nas manifestações e circunstâncias de sua vida 
(vida “no seu corpo”).



Portanto, não é válido o argumento de que aquilo que é dito em Ro
manos 7 em favor do homem interior e do nous deve ser aplicado ao novo 
homem.48 Porquanto em Romanos 7 o homem interior e o nous são referi
dos no que diz respeito a estarem dispostos a serem guiados pela lei e é 
justamente a operação renovadora do Espírito que não é levada em conside
ração. É somente esta renovação no crente que dá o poder do amor divino, 
necessário não apenas para capacitá-lo a fim de compreender o preceito da 
lei em toda a sua profundidade, mas também, efetuar isso “no corpo” .

Em relação a isso (com referência ao homem interior), ainda é preci
so indicar aquelas passagens nas quais a alma e o espírito humano são men
cionados como o local e o modo de manifestação da nova vida (cf. Rm 1.9; 
8.16; G1 6.18; Ef 6.18; Fp 4.23; lTs 5.23; Ef 6.6; Fp 1.27, et a i). Uma vez 
que pneuma e psyche não representam simplesmente o pronome pessoal, 
também é válido aqui que denotam especificamente o homem de acordo 
com sua existência invisível e interior -  contudo, não no sentido pleno de 
“coração” e “nous”. Os dois termos não são delineados de maneira tão níti
da e simplesmente formam as evidências abundantes de que a nova vida é 
efetuada no homem como um todo.

Essa renovação e iluminação do coração e do homem evidenciam-se, 
além disso, em sua natureza e poder divinos (e são, ao mesmo tempo, dis
tintas daquilo que é dito em Romanos 7 em favor do nous e no homem 
interior) no sentido de que são realizadas no caminhar, na manifestação de 
vida do crente. Paulo refere-se a esse fato com freqüência, conforme vimos 
anteriormente, como “o corpo” e “os membros”.

No que diz respeito ao “corpo”, certamente deve-se fazer aqui uma 
distinção. Já vimos que o corpo, como modo concreto de existência do ho
mem pecador pode, por vezes, ser identificado com o pecado como o “cor
po de pecado” (Rm 6.6), o “corpo da carne” (Cl 2.11) e o “corpo desta 
morte” (Rm 7.24). Assim, a vida que vem de Cristo pelo Espírito Santo 
pode ser tipificada como destruir o “corpo de pecado”, despojar-se do “cor
po da carne” e livrar-se do “corpo desta morte” (Rm 6.6; Cl 2.11; 3.5; Rm
7.24). O que está envolvido em tudo isso, obviamente, não é o corpo como 
organismo material, como se a nova vida só pudesse se revelar no homem 
quando ele tivesse destruído, tivesse, em verdade, “feito morrer” sua pre
sente corporalidade. É claro que todas49 essas expressões não se referem ao 
corpo em si, mas ao modo de existência pecaminoso do homem. No entan
to, esse uso do termo “corpo” é uma exceção. Em outras passagens, “corpo” 
(e algumas vezes “carne”; ver abaixo) tem um sentido mais neutro, a saber, 
como a denotação do homem conforme ele aparece voltado para o exterior, 
conforme se revela visivelmente. Esse corpo também é referido em termos 
de renovação: “Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo ... 
que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós?” (1 Co 6.15,



19). Também se aplica ao corpo que ele é “para o Senhor, e o Senhor para o 
corpo” (1 Co 6.13). Deus deve, portanto, ser glorificado no corpo (ICo 6.20), 
quer pela vida ou pela morte (Fp 1.20). Assim também, os crentes devem 
apresentar seus corpos “como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus” 
(Rm 12.1), devem apresentar seus membros como “instrumentos de justi
ça” (Rm 6.13) e o pecado não deve mais reinar em seu corpo mortal (Rm 
6.12). Em todos esses pronunciamentos, certamente não se encontra, em 
primeiro plano, a corporalidade do homem, assim como também não é sem
pre especificamente uma luta contra o pecado sensual como se pensa, mas 
sim, pretende-se falar do homem ao traduzir suas intenções em atos, ao 
manifestar-se diante dos olhos de Deus e dos homens.

Por fim, é preciso indicar as passagens nas quais o corpo denota par
ticularmente a fragilidade e caráter transitório da existência humana pre
sente, assim como essa mesma idéia pode ser descrita, por vezes, como 
“carne” . Diz-se, agora, também, desse “corpo” ou “carne” frágil e corruptí
vel que pode ser o parâmetro para uma nova vida. Os pronunciamentos de 2 
Coríntios 4.7, 10, 11 são característicos:

Temos, porém, este tesouro em vasos de barro...

... Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida
se manifeste em nosso corpo.

Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de
Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.

De acordo com Schweitzer, ficaria particularmente aparente, a partir 
de 2 Coríntios 4.11, que para Paulo, a nova vida em Cristo é uma “verdadei
ra entidade”,50 sendo que dessa afirmação deve-se inferir que a vida de res
surreição de Cristo também se comunica à corporalidade na vida presente 
dos seus. Paulo, no entanto, distingue claramente entre a nova vida e a car
ne. Porquanto a carne é aqui o aspecto humano em sua fraqueza e transito- 
riedade. Como tal, isto é, como carne, não tem participação na nova vida. 
Para o homem como carne, o fato é que carne e sangue não herdarão o reino 
de Deus (ICo 15.50).51 Portanto, quando se fala da manifestação da nova 
vida na carne (ou, como é chamado em 2Co 4.10 com o mesmo sentido: no 
corpo), a intenção é tratar de uma realidade que não revoga ou anula, em 
princípio, a fragilidade e mortalidade da vida presente, mas sim, manifesta- 
se apesar dessa fraqueza e em meio a ela (cf. 2Co 4.7ss) e só pode ser 
conhecida e experimentada pela fé (G1 2.20).

Com respeito à renovação do homem, isso diz duas coisas: primeiro, 
que o novo caráter de homem concretiza-se já  no presente. O dom 
escatológico da salvação efetua-se não apenas em Cristo, mas também na 
carne nos crentes. Nessa renovação pelo Espírito os crentes já  são, portanto,



selados; nela recebem a redenção perfeita (2Co 1.20-22; cf. 5.5; Ef 1.13, 
14). Em segundo lugar, essa manifestação da nova vida, na carne, é uma 
prova de seu caráter provisório. Por esse motivo, pode-se falar do caráter 
oculto bem como da revelação da nova vida no presente (Cl 3.3; cf. Rm 
8.19; Fp 3.21).

Esses dois aspectos da vida, na carne, também criam tensão e polari
dade peculiares na vida do cristão na terra, fato este que Paulo expressa 
repetidamente de maneira tão vigorosa e que determina sua própria atitude 
em relação à vida de modo tão distintivo; num momento na linguagem exal
tada da fé por causa do Espírito e, em outro, em profundos e dolorosos 
gemidos, por causa da carne (cf. Rm 5.3ss; 8.22ss; 2Co 4.7ss; 5.2ss). Por 
esse motivo, ele pode descrever a nova vida nessa dispensação como o co
nhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição, participar em seu sofrimento 
e tornar-se conforme a ele na sua morte; e por outro lado, como um anseio 
ávido pela ressurreição dos mortos (Fp 3.10, 11). Pois é somente essa res
surreição52 que manifestará a vida dos crentes (Cl 3.4).

40. A Fé como Modo de Existência da Nova Vida

Até aqui, foram especialmente as descrições antropológicas da nova vida 
que receberam nossa atenção ao usarmos de qualificações gerais para essa 
nova vida como “morrer e ser ressuscitado com Cristo”, “vida pelo Espíri
to”, “viver em novidade de espírito e não na caducidade da letra”. Colocamo- 
nos agora diante da questão -  à qual já  dedicamos atenção parcial 
anteriormente -  sobre a maneira e o caminho por meio do qual essa nova 
vida pelo Espírito, é efetuada no homem e o leva a ser esse novo homem 
com todas as facetas que surgem a partir de então.

No que foi visto anteriormente, já tratamos disso com referência aos 
pronunciamentos sobre morrer e ser ressuscitado com Cristo -  além do “ou- 
trora” histórico-redentor e do ponto de vista sacramental (“pelo batismo”) -  
falou-se repetidamente da fé como meio e modo da nova vida. Porquanto, 
pela fé, a Igreja sabe que está morta (“Assim também vós considerai-vos...”) 
para o pecado e viva para Deus (Rm 6.11). Pela fé, a Igreja, no batismo, foi 
sepultada e ressuscitada com Cristo (Cl 2.12). Uma observação mais deta
lhada dos pronunciamentos que tratam da nova vida, pelo Espírito, permite 
que vejamos aqui, mais uma vez, que é pela fé (ou seja, por meio desta) que 
o Espírito comunica-se com o homem em todas as suas operações e dons e, 
assim, permite que ele tome parte na nova vida.

Aqui, também, a ligação indissolúvel entre o Espírito e Cristo é de 
significado decisivo. O Espírito não trabalha como um poder anônimo, in
calculável e miraculoso, mas como o Espírito de Cristo. A relação na qual a 
Igreja se encontra com o Espírito e a maneira pela qual ela, de fato, compar



tilha do Espírito é determinada, portanto, por seu relacionamento com Cris
to, isto é, pela fé em Cristo. Paulo pede a Deus pela Igreja: “para que... 
sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e 
assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé” (Ef 3.16, 17). Pode-se dizer, 
portanto, que o poder da morte e ressurreição de Cristo é efetuado na vida 
dos que lhe pertencem à maneira do Espírito, bem como à maneira da fé.

A partir desse fato, já  fica aparente como há poucas bases para a 
opinião proposta na literatura mais antiga a qual afirma que, para Paulo, a fé 
e o “misticismo”, a fé e a comunhão pneumática com Cristo representam 
duas “linhas” diferentes que têm origem em dois “mundos” diferentes; por 
um lado, o judaico e, por outro, o grego (misticismo).53

Com relação a isso, Gálatas 2.20 é especialmente digno de nota como 
o locus classicus para a concepção “mística” da nova vida em Paulo: “Logo, 
já  não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora 
[ainda] tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si 
mesmo se entregou por mim.” Por mais de um motivo, esse pronunciamen
to é de grande importância para a compreensão correta da nova vida em 
Paulo. Em primeiro lugar, fica bastante evidente aqui a transição de “nós 
com Cristo” para “Cristo em nós”. Ter morrido de uma vez com Cristo e 
saber-se morto para o pecado e vivo para Deus (cf. Seção 37) está ligado à 
comunhão pneumática com Cristo e baseado nessa comunhão. Além disso, 
porém, essa passagem oferece uma percepção clara do caráter dessa comu
nhão. Paulo fala da mesma como uma certa mudança de sujeito. O signifi
cado é que para esta vida ele não está mais ligado ao seu próprio ego (o “eu 
de mim mesmo” de Rm 7.25b). Pois esse “eu” foi crucificado com Cristo. 
No lugar do “eu”, é Cristo que vive nele. Foi dito que isso significa uma 
despersonalização mística, uma absorção do “eu” humano de Paulo no “eu” 
pneumático de Cristo. As palavras de conclusão, porém, dizem claramente 
que Paulo pretende ser compreendido de outra maneira e que “já  não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim” pode ser expresso portanto, como: 
“vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou”.54 
Por essa fé -  que é voltada para Cristo em sua amorosa entrega de si mesmo
-  Cristo habita nele e o governa e não mais o seu próprio e velho “eu”. O 
fato de o apóstolo escrever tudo isso dentro de um contexto no qual ele 
afirma com vigor a justificação pela fé (G12.16ss), só pode confirmar que a 
vida pela fé e a vida em comunhão com Cristo, por meio do Espírito, não 
representam dois mundos de pensamento, mas que a fé é a maneira pela 
qual compartilha-se tanto de uma quanto da outra. Aqui está o caráter 
antiespiritualista e antignóstico da “pneumatologia” de Paulo.

Outros pronunciamentos são igualmente claros. Em 2 Coríntios 13.5, 
Paulo exige que os coríntios examinem-se a si mesmos para saber se real
mente estão na fé. A fim de deixar ainda mais clara para eles a seriedade 
dessa pergunta, ele faz outra sobre se eles (naquele momento) não reconhe



cem (mais) que Cristo está neles. O uso desse paralelo só pode ser entendi
do quando “estais na fé” e “Cristo está em vós” denotam essencialmente a 
mesma coisa e, assim, a comunhão pneumática com Cristo realiza-se e é 
praticada pela fé.

Aquilo que é dito de maneira explícita e direta nessas passagens, não 
fica menos evidente indiretamente, pela maneira com que Paulo usa 
alternadamente as expressões “em Cristo” e “nele[em Cristo]” e “no Se
nhor”. Aquilo que, num momento é chamado de viver, andar, estar em Cris
to (Rm 6.11; Cl 2.6; Fp 4.1; lTs 3.8) e em outras passagens de viver e andar 
no ou pelo Espírito (G1 5.25; Rm 8.4), também pode ser chamado de viver, 
andar, estar na ou pela fé (G1 2.20; 2Co 5.7; Rm 11.20; ICo 16.13; 2Co
1.24). Em outra passagem, andar em Cristo significa a mesma coisa que 
estar edificado na fé (Cl 2.6, 7); o consolo do apóstolo pela fé da Igreja 
baseia-se no fato de que eles estão firmados no Senhor ( lTs 3.7, 8).55 Não se 
pode chegar a outra conclusão senão que a fé é o caminho pelo qual, tendo 
morrido e ressuscitado com Cristo, a vida pelo Espírito, o revestir-se do 
novo, o ser renovado à imagem de Cristo, a regeneração, em resumo, a nova 
criação de Deus, é realizada e individualizada. Por esse motivo, o que numa 
passagem é chamado de “nova criação” pode ser referido, em outra pelo 
termo “fé” (cf. G1 5.6; 6.15). A fé representa à sua maneira a plenitude do 
tempo (cf. G1 3.23, 25; 4.4). Como o novo modo de existência ela possui 
um significado histórico-redentor da mesma forma como a morte e a ressur
reição com Cristo e o estar no Espírito.

Isso nos leva naturalmente à relação entre a fé e o Espírito.
Em geral, Paulo fala primeiro da fé e depois do Espírito. E isso não é 

de admirar. Não apenas a justiça pela fé constitui a base da nova vida e da 
obra do Espírito Santo que nela é revelada como também o dom do Espírito 
em si ocorre pela fé ou a partir da fé. Assim, é perguntado em Gálatas 3.2: 
“Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou 
pela pregação da fé?” -  uma pergunta que é claramente respondida pelo 
próprio Paulo quando ele diz no versículo 14 que recebemos o Espírito 
prometido pela fé. Em Gálatas 4.6 esse fato é ainda mais esclarecido pela 
declaração de que, por sermos filhos, (pela fé; 3.26) Deus enviou o Espírito 
de seu Filho ao nosso coração. Ainda outra passagem a ser mencionada é 
Efésios 1.13 onde é dito que por termos crido, fomos selados com o Espírito 
Santo que nos foi prometido. Nessa linha de pensamento, o Espírito é repe
tidamente a dádiva do grande tempo de redenção, o conteúdo da promessa 
antiga de redenção. A fé em Cristo, que tem o Espírito à sua disposição, é o 
caminho ou meio para vir a participar dessa promessa do Espírito56 (cf. 
também At 2.38).

No entanto, de maneira alguma quer-se dizer com isso que a fé, não 
apenas como nova “possibilidade”, mas também como ato humano em si,



também não é parte da obra renovadora do Espírito, como se fosse uma 
decisão por meio da qual o homem teria de garantir para si sua participação 
na salvação. Por certo, o caráter ativo da fé está em primeiro plano. Até 
onde entendemos, o apóstolo também não diz claramente que a fé é uma 
dádiva de Deus57 ou do Espírito.58 No entanto, não pode haver dúvida algu
ma de que a fé, por mais que tenha o caráter de obediência e submissão à 
vontade divina redentora (ver abaixo), ainda assim não se encontra no con
sentimento do próprio homem (isto é, do homem em pecado e na carne), 
mas no poder renovador e recriador da graça divina. Caso fosse diferente, 
então, o evangelho seria uma nova lei e todo o problema da lei se repetiria.

Não precisamos, porém, nos deter nessa consideração geral. O quan
to a obra divina de redenção não se baseia no homem, também fica aparente 
naqueles pronunciamentos em que o apóstolo mostra que a origem da fé 
encontra-se na pregação do evangelho. Assim, por um lado, o caráter da fé 
(que será tratado em mais detalhes) como resposta e obediência ao evange
lho assume o primeiro plano. Por outro lado, também fica aparente, como 
na relação entre fé e pregação do evangelho, o quanto esta última não ape
nas faz avançar a fé mas também a realiza e a traz consigo pelo poder de 
Deus que se revela na pregação. A fé é “pela pregação, e a pregação, pela 
palavra de Cristo” (Rm 10.17; cf. ICo 15.11). Por meio do evangelho e de 
seus ministros a Igreja veio a ter fé “e isto o Senhor concedeu a cada um” 
(IC o  3.5). Eles plantaram , mas Deus deu o crescim ento, eles são 
cooperadores de Deus, a Igreja é a lavoura de Deus, o edifício de Deus (ICo 
3.6, 9). É nesse sentido que, especialmente no começo de suas epístolas, 
Paulo repetidamente dá graças a Deus pela fé da Igreja (cf. Rm 1.8; Fp 1.29; 
Cl 1.4; lTs 1.3; Fm 5). Nesse sentido também devemos entender aqueles 
pronunciamentos nos quais a palavra da cruz ou do evangelho é chamada de 
“poder de Deus” (ICo 1.18, 24; Rm 1.16). Essa expressão, sem dúvida, tem 
um significado amplo; o evangelho é o meio que conduz a obra redentora 
de Deus em Cristo e o faz de várias maneiras. Contudo, ele exerce esse 
poder ao operar a fé no homem e faz com que ele viva por ela (lTs 2.13). A 
fé não se apóia na sabedoria humana,59 mas no poder de Deus (ICo 2.5), 
que é o poder do seu Espírito (lTs 1.5), assim, como, reciprocamente, faz- 
se menção da energeia do erro para darem crédito à mentira (2Ts 2.11). 
Pode-se encontrar essa mesma linha de pensamento no pronunciamento 
importante de 2 Coríntios 4.4ss onde é dito, primeiramente dos incrédulos 
que o deus deste século cegou seu entendimento para que não percebam “a 
luz do evangelho da glória de Cristo”. Para a Igreja, porém, são usadas as 
palavras: “Porque Deus disse: Das trevas resplandecerá luz -  ele mesmo 
resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da gló
ria de Deus ...”

Assim, quando em outras passagens a fé é referida como uma ques
tão do coração (Rm 10.9,10) e é valido dizer para a palavra da fé (o evange-



lho) que ela está no coração do homem (Rm 10.8), fica evidente que o cora
ção é movido para essa fé pela mesma palavra criadora de Deus, pela qual 
ele fez resplandecer luz na escuridão dos primórdios. Com isso, nada é tira
do da natureza da fé como submissão e obediência. Ela é caracterizada, 
porém, pelo fato de que é uma obediência que se baseia, mais profunda
mente, no ser tomado pelo imenso poder da palavra de Deus; é dar testemu
nho da luz que Deus fez resplandecer no coração.

Nesse contexto, é preciso que algo seja dito sobre aquilo que Paulo 
repetidamente faz referência como chamado divino e chamado da Igreja.60 
Essa expressão está ligada àquilo que já  é uma qualificação do povo de 
Deus no Antigo Testamento e que, como terminus technicus6' Paulo trans
fere para a Igreja como os “chamados” ou “santos chamados” (por exem
plo, Rm 1.6, 7; ICo 1.2; cf. v. 9). No entanto, ele dá a esse termo um 
significado mais amplo ao compreendê-lo como a palavra de poder divino, 
pela qual Deus faz vir a ser aquilo que antes não existia e por intermédio da 
qual ele realiza o que ordena (Rm 4.17; 9.11, 25; ITs 5.24). É esse chamado 
divino efetivo e eficaz que ocorre, agora, por meio do evangelho e pelo qual 
Deus chamou a Igreja para a fé em si, bem como para o todo da nova vida 
pela fé.

Também é por meio desse chamado efetivo pelo evangelho que a 
graça eletiva62 de Deus é realizada, não com base nas obras ou mérito hu
manos, mas no seu propósito salvador antecedente (2Ts 2.13ss; 2Tm 1.9; 
Rm 8.29ss; 9.12). Para aqueles que foram, assim, chamados de acordo com 
o propósito divino (Rm 8.28), a pregação de Cristo, o Crucificado, é o po
der de Deus e a sabedoria de Deus (ICo 1.24). Essa “fé que é dos eleitos” 
(Tt 1.1) constitui o modo de existência da nova vida pelo Espírito.

O fato de dar ênfase à eleição e ao caráter efetivo do chamado pelo 
evangelho e essa ligação entre o chamado e o propósito salvador de Deus 
não significam de maneira alguma, na pregação de Paulo, uma redução da 
fé à obediência. Em parte alguma isso fica mais aparente do que na extensa 
discussão sobre a incredulidade de Israel, na qual repetidamente o apóstolo 
coloca em cena a onipotência e a eleição de Deus. O uso que ele faz desses 
dois elementos não serve para oferecer uma explicação num sentido antro
pológico para o fato de que Israel endureceu-se com incredulidade e os 
gentios receberam a Cristo pela fé, mas sim, para esclarecer o grande tema 
soteriológico da proclamação de Paulo: “não por obras, mas por aquele que 
chama” (Rm 9.11, 16). Por um lado ele declara, com isso, que os judeus 
estão em falta bem como todos aqueles que buscam a justiça com base em 
suas próprias obras (Rm 9.30ss) e que, em desobediência e contradição re
sistiram ao evangelho sem as obras da lei (10.19ss); por outro lado, nas 
palavras “não por obras, mas por aquele que chama” fica implícito que a fé 
não é uma “obra” da qual pode-se lançar mão ou (ao contrário dos judeus)



da qual alguém pode se gloriar (cf. 11.18ss), mas sim, o fmto do chamado 
efetivo divino (9.24ss) pelo evangelho, de modo que o conteúdo da promes
sa feita por Deus a Abraão é comunicado como poder vivificador (G13.16ss; 
4.23, 28ss). Aqui, não está sendo retirado o caráter de culpa da incredulida
de como desobediência da graça de Deus (Rm 10.3). O chamado divino não 
elimina o homem, mas exige dele somente isto: que ele obedeça ao evange
lho. No entanto, tudo isso funciona num contexto mais amplo,63 no qual não 
é o homem, mas sim Deus, quem elege e é glorificado, que é o Primeiro e o 
Último (Rm 11.36).

41. A Natureza da Fé

O significado abrangente da fé como modo de existência do novo homem 
nos dá ocasião para entrarmos em mais detalhes sobre a natureza da fé.

De um modo geral, em Paulo, como também em todo o Novo Testa
mento, a fé é o conceito central usado para denotar o correlativo humano da 
realidade escatológica redentora revelada em Cristo. Nesse sentido, a fé em 
si tomou-se um conceito histórico-redentor, como é dito particularmente na 
expressão típica de Gálatas 3.23. Pelo mesmo motivo, os conceitos de “fé” 
e “evangelho” definem-se reciprocamente. Porquanto, em dado momento, 
o evangelho pode ser chamado de “palavra da fé”64 (Rm 10.8) e, em outro, 
a fé pode ser tipificada como “fé evangélica” (Fp 1.27) e ainda mais adiante 
como “pregação da fé”, isto é, o ouvir o evangelho e nele crer (G1 3.2, 5).fo

Esse envolvimento fundamental da fé com o evangelho determina a 
natureza da fé de diversas maneiras. Assim, pode-se partir do conteúdo do 
evangelho como mensagem de redenção e, então, tipificar a fé antes de tudo 
como a entrega e confiança pela fé, especialmente em contraste com a con
fiança nas obras da lei. Pode-se também, mais formalmente, tomar como 
ponto de partida o evangelho como mensagem de redenção, na qual a fé 
assume o primeiro plano como a obediência na fé. Os dois pontos de vista 
estão, obviamente, relacionados de maneira muito próxima e são igualmen
te característicos do conceito de Paulo sobre fé. Começamos com este últi
mo, sendo ele o mais geral e abrangente.

A fé como obediência é de importância central para a concepção de 
Paulo e é definida repetidamente como tal em suas epístolas. Logo no co
meço da Epístola aos Romanos ele diz que recebeu seu apostolado “para a 
obediência por fé”66 entre todos os gentios; o mesmo é repetido na conclu
são da epístola (pelo menos de acordo com muitos manuscritos; 16.26). A 
mesma idéia está presente quando o apóstolo fala sobre estar sujeito à justi
ça de Deus (Rm 10.3). Porquanto essa justiça é o grande conteúdo do evan
gelho (Rm 1.17). A incredulidade significa, portanto, não ser obediente, ser 
desobediente ao evangelho (Rm 10.16; cf. 11.30; 2Ts 1.18). A fé e a obedi



ência andam juntas e podem ser empregadas como idéias intercambiáveis 
(cf. Rm 1.8 e 16.19; lTs 1.8 eR m  15.18), assim como incredulidade e deso
bediência (cf. Rm 2.8; E f 2.2; 5.6). Em tudo isso, fica aparente o 
envolvimento da fé com o evangelho como comunicação da salvação. As
sim, a natureza da fé é determinada em sua intenção inicial.

Pode-se dizer que essa estrutura de fé como obediência não deve, 
obviamente, ser separada por um momento sequer do conteúdo do evange
lho. Não é uma obediência formal que deve preparar o caminho para a fé no 
conteúdo do evangelho, mas sim, antes de tudo, obediência ao conteúdo do 
próprio evangelho, o sujeitar-se à “justiça de Deus”, estar disposto a “su
bordinar-se” (hypakoe) a essa justiça como o caminho da salvação e graça 
reveladas e ordenadas por Deus. No entanto, a fé pode (e deve!), como tal, 
ser chamada de obediência, pois o evangelho não chega até o homem como 
uma comunicação ou oferta que o deixa livre, mas sim, pede de sua parte 
uma decisão e o ato de tomar o caminho da salvação ordenado de Deus, e 
abandonar os outros meios de salvação que não aqueles proclamados a ele no 
evangelho. A intenção aqui é falar da resposta e obediência à graça de Deus, e 
a fé deve ser qualificada desse modo, pois, de outra forma, não pode partici
par na dádiva da graça senão pelo ato de responder e seguir o evangelho.

O aspecto da confissão, mencionado repetidamente junto com a fé 
encontra-se ligado de maneira próxima a esse caráter de fé; é o caso, por 
exemplo, em Romanos 10.9, 10: “Se com a tua boca confessares a Jesus 
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca 
se confessa a respeito da salvação.”

A ligação é tão próxima porque “confessar” (homologein e homologia) 
significa, originalmente, “dizer a mesma coisa”, “falar junto” e, assim, con
tém o elemento de permitir-se comprometer com alguma coisa ou alguém, 
estar disposto a fazer uma declaração sobre algo ou alguém diante de ou
tros, considerar-se responsável por algo.67 Por um lado, aquilo que é típico 
de “confissão” encontra-se, assim, no fato de que é a expressão exterior da 
fé. Nesse sentido, tem um certo significado legal, no qual o “fórum” ou as 
“testemunhas” podem ser vistos como o tribunal do mundo composto dos 
homens em geral, mas também como a Igreja ou seus representantes peran
te os quais alguém professa sua fé e assume um compromisso com o con
teúdo da fé (lTm  6.12ss).68 Por outro lado, “confissão” como homologia 
expressa aquela fé que tem uma norma (no evangelho) e que aderir a essa 
norma, e saber-se responsável por isso, procede da essência da fé. A espon
taneidade da fé em sua expressão (2Co 4.13) e a obediência na fé como 
aceitação do evangelho andam lado a lado na confissão. Nesse sentido, con
fessa-se com a boca para a salvação, isto é, expressa-se, pela fé, o fato de 
pertencer a Cristo -  e Paulo refere-se a isso como “obediência da vossa 
confissão quanto ao evangelho de Cristo” (2Co 9.13). É essa união da con



fissão com o evangelho que, por um lado, evita todo falso tradicionalismo e 
intelectualismo e, por outro, não permite uma dissolução no misticismo e 
idealismo.69

Essa determinação de fé pelo evangelho e essa estrutura de fé como 
obediência ao evangelho, também podem oferecer uma percepção da rela
ção existente entre Cristo e a fé.

Porquanto Paulo não fala apenas de “fé no evangelho”, mas, com 
freqüência, de “fé em Cristo” e, também, emprega para isso várias formula
ções.70 Com base na expressão fé em (en) Cristo” alguns desejaram, de fato, 
tomar como ponto de partida de Paulo um conceito místico de fé, no sentido 
de “algo que é efetuado na união vital com o Cristo espiritual” .71

Particularmente quanto a esse ponto de vista, a relação do genitivo 
(pistis Iêsou Christou, etc.) não deve ser considerada como um genitivo 
objetivo, mas como um genitivo de comunhão ou genitivo místico,72 no 
qual “Cristo” não é o objeto da fé, mas qualifica a comunhão que a fé possui 
com Cristo: “fé-com-Cristo”.73 Foi levantado corretamente como objeção a 
isso, porém, que seria necessário também considerar a combinação pisteuein 
eis Iêsoun Christon nesse sentido -  como faz Deissmann -  mas que com 
essa concepção, o uso feito por Paulo torna-se inteiramente isolado daquilo 
que é seguido em outras passagens do Novo Testamento e que, também, 
pistis mais o genitivo pode significar ser direcionado para um objeto, e em 
Paulo este é, de fato, o seu significado (cf. Fp 1.27 -p istits  tou evangeliou), 
assim como Paulo fala de pistis pros ton Kyrion, onde obviamente tal união 
mística está fora de questão.74

Contudo, o modo geral com que, para Paulo, a fé funciona como 
obediência ao evangelho, aponta para uma outra direção. Isso não significa 
que a fé em Cristo não denota um relacionamento pessoal com Cristo (cf., 
por exemplo, G1 2.20 e Rm 10.9, 12 onde, ligado intimamente com crer e 
confessar, fala-se de invocar a Cristo). Essa relação, porém, é definida pela 
fé no evangelho e, num certo sentido, é idêntica a ele. Porquanto, assim 
como a fé no evangelho está muito pouco voltada meramente para uma 
coisa, uma palavra, as Escrituras, mas sim, nesta palavra, está direcionada 
para a pessoa que é seu grande conteúdo; assim, também, a fé em Cristo não 
pode ser descrita simplesmente como um relacionamento pessoal, mas sim 
como um relacionamento com a pessoa de Cristo conforme ele é conhecido 
e vem a nós no evangelho. E a fé no Cristo que para o crente tem o signifi
cado que é anunciado sobre esse Cristo no evangelho; naquele que veio ao 
mundo, sofreu, morreu, ressuscitou e que vive no céu. É dessa forma que 
ele é proclamado, e foi assim que aqueles que crêem aprenderam a crer 
(ICo 15.11). Por esse motivo, a fé, mesmo quando é chamada de fé em 
Cristo, é em sua essência, sempre definida por esse elemento de estar ligada 
ao evangelho em seu conteúdo redentor concreto.



Esse último ponto pode permitir que compreendamos a ligação pró
xima que Paulo faz repetidamente entre fé em Cristo, e a tradição que a 
Igreja recebeu dele e a doutrina na qual ela foi instruída. Os dois conceitos 
têm um papel importante nas epístolas de Paulo. Além disso, será necessá
rio -  especialmente no que se refere à “tradição” -  abrir mão de todas as 
idéias sobre uma origem coletiva e anônima (conforme essa noção aparece 
em nossa idéia de tradição), bem como da concepção de que aquilo que é 
aludido de modo geral nesse caso é a fé da Igreja como portadora dessa 
tradição. A idéia que Paulo usa, como foi demonstrado de maneira convin
cente nestes últimos anos,75 está voltada, na verdade, para o judaísmo e 
denota o evangelho como uma tradição claramente delimitada e revestida 
de autoridade, da qual certas pessoas autorizadas são portadoras e 
transmissoras. É nesse sentido que Paulo, em particular, emprega o concei
to de tradição, cujo conteúdo é, acima de tudo, o evento redentor que ocorre 
em Cristo, sendo seus portadores os apóstolos chamados e autorizados por 
ele para essa tradição oficial (cf. ICo 11.2, 23; 15.1, 3; G1 1.12).76 As ex
pressões “pregar” e “receber” (como tradição), as quais Paulo usa muitas 
vezes (cf. também G1 1.9; Fp 4.9; lTs 2.13; 4.1; 2Ts 3.6) devem ser enten
didas nesse sentido e é deplorável que em nossas traduções, em função de 
uma falta de conceitos equivalentes, o significado pleno dessas expressões 
tenha, em muitos aspectos, se perdido.

Por meio da ligação com a tradição e a doutrina compreendidas dessa 
maneira, a fé no evangelho e a fé em Cristo são descritas, em mais detalhes, 
em termos de conteúdo e estrutura e a obediência da fé também é caracte
rizada como, por exemplo, quando é mencionado em Romanos 6.17: “viestes 
a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues [como 
tradição apostólica oficial]”77 e quando a fé em Cristo é denotada como 
“recebestes a Cristo Jesus o Senhor [pela tradição]” (Cl 2.6; cf. Ef 4.20) e a 
Igreja é, assim, exortada a permanecer firme nele.

Desse modo, é criada uma ligação muito próxima entre a fé da Igreja 
e a autoridade apostólica, sendo o caráter da fé como obediência determina
do por essa autorização apostólica.78 Só é necessário olhar rapidamente as 
epístolas de Paulo para saber que ele quer que essa obediência de fé seja 
compreendida. Ele não se dirige à Igreja apenas com uma argumentação 
lógica, não apela apenas para a consciência ou para a maneira pela qual a 
Igreja provê em meio à necessidade e desorientação humanas, mas suas 
palavras são apoiadas, acima de tudo, pela autorização que ele recebeu como 
apóstolo de Jesus Cristo e com a qual, quando ele vê o conteúdo do evange
lho sendo ameaçado ou falsificado de uma forma ou de outra, ele apresenta 
sua palavra revestida de autoridade, sem tolerar qualquer contradição: “Ve
nho lembrar-vos...” (gnorizo\ ICo 15.1; G1 1.11).

Aqui, mais uma vez, o aspecto “formal” e o “material” da autoridade 
do evangelho e do caráter correspondente da fé como obediência, continu-



am inseparavelmente unidos. Paulo não pede, em primeiro lugar, por re
conhecimento obediente de sua autorização e depois, do conteúdo de sua 
mensagem; sua comissão e autorização consistem na proclamação da reve
lação do mistério e a natureza de sua autoridade apostólica é inferida a par
tir disso (cf. Ef 3.2ss). Por outro lado, como anúncio de salvação daquilo 
que Deus fez em Cristo e o que ocorreu na morte e ressurreição de Cristo, 
encontra-se na natureza do evangelho que a sua autoridade não se baseia 
apenas no poder interior que exerce sobre o coração e a vontade do homem, 
mas, em primeiro lugar, na realidade daquilo que ocorreu. Assim, o evange
lho não pode ser evangelho, a fé não pode ser fé, a obediência de fé ao 
evangelho não pode ser obediência se a tradição do acontecimento redentor 
não for confiável, e a fé não puder apelar para o evangelho a fim de que haja 
obediência e nem puder se submeter a ele (ICo 15.14ss, cf. vs. lss). Para 
essa unidade, Paulo refere-se repetidamente ao seu chamado como um após
tolo de Jesus Cristo, isto é, à pregação e tradição do evangelho garantido e 
autorizado pelo próprio Cristo exaltado. Conseqüentemente, a fé nessa tra
dição não se baseia, em última instância, na confiabilidade das testemunhas 
oculares humanas e portadoras da tradição, mas na maneira como o Senhor 
vivo indicou seus apóstolos como base da Igreja e exige sua obediência 
àquilo que eles proclamam com autoridade em seu nome e poder (cf. Rm 
15.18ss; 2Co 12*12; lTs 1.5; 2.13; Ef 2.20).

Procede agora de si mesma esse chamado da Igreja para guardar da 
corrupção e do erro a fé voltada, assim, para Cristo. Como crentes que rece
beram a Cristo pela tradição apostólica, devem, portanto, andar nele a fim 
de serem “edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos” e de 
atentar para que não venham a cair na armadilha da sabedoria enganosa 
“conforme a tradição dos homens” e “os rudimentos do mundo” (Cl 2.6ss). 
Porquanto a palavra que receberam pela tradição é, verdadeiramente, a pa
lavra de Deus que opera naqueles que crêem (lTs 2.13). “Permanecer firme 
na fé” significa, portanto, permanecer firme na tradição (2Ts 2.14, 15; cf.
3.6), assim como a renovação de vida e o despojar-se do velho homem estão 
intimamente ligados com o conhecimento recebido desse modo e devem 
estar continuamente sujeitos a essa norma.

E, portanto, incompreensível que, quando as epístolas pastorais fa
lam de “sã doutrina” e “sejam sadios na fé” (lTm  1.10; Tt 1.13, 2.3) e 
repetidamente dão ênfase ao guardar o depósito79 que foi confiado ao mi
nistro do evangelho e à Igreja (lTm  6.20; 2Tm 1.12), isso supostamente 
não seja mais compatível com a verdadeira concepção de fé paulina.80 Por 
mais que seja perceptível aqui um desenvolvimento (natural!) e a antítese 
entre a fé cristã e a tradição e sabedoria humanas tenha, ao longo do tempo, 
assumido uma forma mais claramente delimitada, isso não altera o fato de 
que essa conformidade com a tradição diz respeito à essência da idéia paulina 
de fé, de que essa fé, portanto, desde o princípio está em contraste com a



sabedoria pagã (ICo 1,20ss) e contém a necessidade interior de ser guarda
da e defendida do erro e da corrupção (cf. também Rm 16.17).

Além disso, o lugar importante que o elemento do conhecimento ocupa 
na idéia paulina de fé procede desse fato. A fé não pode ser abordada a partir 
da esfera dos sentimentos, como por exemplo, no sentido do misticismo 
pagão; também não pode ser definida como um ato de entrega ou 
Entscheidung, sem uma consciência clara quanto a quem ela está se entre
gando ou por quem está se decidindo, mas a fé pressupõe um conhecimen
to, no qual ela se baseia e do qual, sempre de novo, deriva sua força.

Por certo, a relação entre fé e conhecimento, pistis e gnosis, assim 
como a relação entre fé e obras, é ambivalente. Por um lado, o conhecimen
to é um obstáculo para a fé, isto é, quando assim como as boas obras dos 
judeus, ele representa o desejo humano de redenção própria. Da mesma 
forma como essa antítese é desenvolvida em Gálatas e Romanos com res
peito às obras, essa ameaça à fé cristã pela gnosis é esclarecida especial
mente em 1 Coríntios (cf., por exemplo, ICo 1.26-29). Esse perigo existe 
não apenas da parte que Paulo chama de “sabedoria do mundo” (ICo 1.21), 
mas também de um certo tipo de gnosis cristã. Paulo reconhece essa gnosis: 
“reconhecemos que todos somos senhores do saber” (ICo 8.1). Contudo, 
logo em seguida ele acrescenta: “O saber ensoberbece, mas o amor edifica.” 
O que está sendo tratado aqui é uma gnosis cristã usada indevidamente que 
traz um sentimento de superioridade em relação ao próximo, ao fraco; um 
conhecimento que, de fato, está a serviço da própria liberdade individual, 
mas não da edificação da Igreja. Essa gnosis promove apenas o individua
lismo arrogante e é o oposto do amor. Nesse sentido, a gnosis, assim como 
as obras, pode estar em contraste com o amor; como tal esse conhecimento 
é danoso e não tem proveito (ICo 13.2, 3).81

Esses são os pronunciamentos negativos sobre a gnosis. No entanto, 
semelhantemente à fé que contrasta com as “obras” como forma de reden
ção própria e base para a jactância do homem, porém, ainda assim, não 
existe fé sem obras, sendo que estas são seu resultado, o mesmo acontece 
com o conhecimento e a sabedoria (sophia). Deus destrói a sabedoria do 
mundo, mas Cristo tornou-se para nós a sabedoria de Deus (ICo 1.30). Por 
esse motivo, a fé em Cristo, como fruto da proclamação do evangelho, tam
bém é conhecimento e sabedoria, e esses conceitos -p is tis  e gnosis -  defi
nem-se mutuamente na concepção paulina da fé.82

Essa ligação integral de fé e conhecimento nas epístolas de Paulo 
pode ser demonstrada tomando por base uma grande quantidade de evidên
cias que não serão vistas aqui exaustivamente. E esse conhecimento de Cristo 
Jesus -  conhecimento que excede todas as coisas -  que levou o apóstolo a 
abandonar todas as suas realizações anteriores e buscar a justificação so
mente na fonte da fé (Fp 3.8ss). Nesse sentido, ele pode qualificar sua pro
clamação do evangelho como “palavra de fé”, como manifestação da



“fragrância do seu conhecimento” (2Co 2.14). Esse conhecimento, obvia
mente, refere-se acima de tudo à ressurreição de Cristo como o conteúdo e 
base cognitiva da fé (Rm 4.24; 10.9; lTs 4.14; Cl 2.12) e pode ser definido 
de um modo geral como o “conhecimento da glória de Deus, na face de 
Cristo” (2Co 4.6). No entanto, além disso, Paulo fala de várias formas sobre
o conhecer, relacionado à fé de maneira muito próxima, especialmente na 
expressão freqüente “sabendo que” (Rm 5.3; 6.9; ICo 15.58; 2Co 1.7; 4.14, 
et a l.)P  O conhecimento aparece, ainda, como a base e motivo ou como a 
implicação da fé, sendo que ele próprio tem o caráter de fé com conheci
mento (Rm 6.9; 2Co 4.14) e qualifica a fé como sendo consciente, dirigida 
e, portanto, convencida e segura.

Assim como acontece com a fé, certamente existe uma distinção a ser 
observada no conhecimento na Igreja. Também é válido com respeito à fé e 
ao conhecimento que a Igreja ainda não chegou à maturidade neles. Fala-se 
repetidamente de “aumentar”, “transbordar”, “fazer crescer”, “ter abun
dância” do conhecimento (Fp 1.9; Cl 1.9, 10; lTs 3.12; 2Co 8.7). Com 
freqüência, a fé e o conhecimento aparecem nesse sentido como idéias 
que se complementam e definem reciprocamente. É na “unidade da fé e 
do pleno conhecimento” (a fé com conhecimento) do Filho de Deus que a 
Igreja deve encontrar cada vez mais sua unidade (Ef 4.13); em outra pas
sagem, é mencionada uma “superabundância tanto na fé e na palavra, como 
no saber” (2Co 8.7).

A distinção entre conhecimento inicial e desenvolvimento contínuo 
do conhecimento da fé é, por vezes, expressada de maneira bastante acentu
ada. Paulo diz, em 1 Coríntios 2.6, que fala sabedoria (sophia) entre os 
experimentados e reclama dos coríntios que tinham seu conhecimento em 
tão alta consideração a ponto de ele não poder falar de tal sabedoria entre 
eles, pois ainda comportam-se como crianças. Chama-os, assim, de “crian
ças em Cristo” que, por causa de sua disposição carnal não podem suportar 
“alimento sólido” (ICo 3.1 ss). Com isso, não é dito aqui que ele distingue 
dois grupos, os “imaturos” e os “experimentados”,84 mas que é próprio da 
sabedoria dada em Cristo mover-se da imaturidade para a maturidade. A 
Igreja, como um todo, deve ser conduzida a “toda riqueza da forte convic
ção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, 
Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão 
ocultos”. Então, ela não será mais desviada pelos raciocínios falazes e agi
tada de um lado para o outro por todo vento de doutrina e pela artimanha 
dos homens (Cl 2.2ss; Ef 4.13ss).

Além disso, fica claro o que é considerado o conteúdo desse conheci
mento (gnosis, epignosis ) e sabedoria (sophia) tendo em vista as próprias 
epístolas de Paulo. Por um lado, esse conhecimento refere-se a um conheci
mento crescente e cada vez melhor da vontade de Deus no sentido ético da 
palavra. Isso é dito, por exemplo, em Colossenses 1,9ss, onde o apóstolo



menciona sua intercessão para que a Igreja transborde do “pleno conheci
mento da sua vontade [vontade de Deus], em toda a sabedoria e entendi
mento espiritual; a fim de viverdes de modo digno do Senhor” ; em Filipenses 
1.9 ele chama a mesma coisa de “pleno conhecimento e toda percepção para 
aprovardes as coisas excelentes” aparentemente, também com a intenção de 
um sentido ético85 (cf. também Fm 6; Rm 15.4).

No entanto, fica claro que esse conhecimento de fé e o crescimento 
nela não são, primeiramente, de natureza ética. Na introdução da Epístola 
aos Efésios também é mencionada a graça abundante que Deus demonstrou 
para com a Igreja, “em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o 
mistério da sua vontade” (Ef 1.8, 9). Como fica aparente a partir do contex
to geral, porém, o que deve ser entendido aqui como “mistério da vontade 
de Deus” não é, a princípio, o preceito de Deus, mas sim sua vontade reden
tora, conforme foi revelada no advento e na obra de Cristo. Desse modo, a 
oração do apóstolo é dirigida para isso, para que Deus dê à Igreja “espírito 
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os 
olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamen
to, qual a riqueza da glória da sua herança”, etc. (Ef 1.17; cf. 3.18, 19). 
Aqui, o conteúdo do conhecimento da fé consiste numa percepção mais 
profunda e extensa daquilo que Deus deu e dará em Cristo. Em outras pas
sagens, também, “o conhecimento do mistério de Cristo” e “os tesouros da 
sabedoria e conhecimento ocultos em Cristo” deverão ser entendidos dessa 
forma. Por vezes, fala-se em linguagem ainda mais forte do Espírito que “a 
todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus... para que 
conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente” (ICo 2.10ss). Com 
tudo isso, não se deve pensar numa certa doutrina misteriosa ou em revela
ções esotéricas pretendidas apenas para um pequeno grupo de “experimen
tados” . Como diz no mesmo contexto em 1 Coríntios, Paulo não sabe nada 
senão a Jesus Cristo e este crucificado (ICo 2.2). O “mistério de Cristo”, 
“as profundezas de Deus” são o objetivo de Deus em Cristo e que ele reve
lou na plenitude do tempo. Contudo, o conhecimento desse mistério e des
sas profundezas consiste não apenas na transmissão daquilo que ocorreu, 
mas também no significado abrangente desses fatos. As epístolas de Paulo 
oferecem um retrato inequívoco do conhecimento e da sabedoria na medida 
em que ele, chamando a si mesmo de “despenseiro dos mistérios de Deus” 
(ICo 4.1), desdobra o significado da morte e ressurreição de Cristo em to
dos os seus aspetos: em sua interpretação cristocêntrica do Antigo Testa
mento (Rm 4; G1 3; 4.21-31; ICo 10.1-13; 2Co 3.7-18, etc.), na exposição 
histórico-redentora tremenda de Romanos 9 —11, com referência a Israel, 
levando à adoração do que é chamado aqui mais uma vez de “profundida
de” de Deus (Rm 11.33); também, em sua designação de Cristo como o 
segundo Adão (Rm 5; ICo 15) e no esclarecimento sobre a ressurreição dos 
mortos (ICo 15.35-49). Esse conhecimento e sabedoria vão ainda mais lon
ge quando, assim como em sua resistência à falsa doutrina em Colossos, ele



estende o significado de Cristo para o mundo criado como um todo, os 
poderes que estão nos céus e na terra, a História e, quando ele leva a Igreja 
a compreender sua própria identidade, à luz do significado de Cristo nesse 
mundo e História, como corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo en
che em todas as coisas (Cl 2; Ef 1.23). Desvendar o curso do mistério reve
lado dessa maneira, compreender suas implicações para o grande futuro e 
para a maneira como este virá a ocorrer (ICo 15.51; lTs 4.15, 17) -  tudo 
isso, em conjunto, revela algo dos tesouros de sabedoria e conhecimento 
que estão ocultos em Cristo. Eles podem tomar-se conhecidos por aqueles 
que “tem o nous de Cristo”, pelo “homem espiritual” que não fica estagna
do na imaturidade, mas que, ensinado pelo Espírito, aprende a discernir 
todas as coisas e relaciona tudo o que é “do Espírito” a fim de conhecer, 
desse modo, aquilo que “por Deus nos foi dado gratuitamente” (ICo 2.6
16). Porquanto Paulo não apenas é despenseiro desses mistérios de Deus e a 
oração que repete não é somente para que Deus conceda à Igreja esse co
nhecimento (oração esta que funciona ao mesmo tempo como introdução 
para aquilo que ele mesmo pode comunicar à igreja sobre esse assunto), 
mas também deseja tornar a própria Igreja ativa nesse sentido de modo que 
ela possa ser edificada e confirmada na fé pelas raízes que a vivificam ao se 
encontrarem em Cristo (Cl 2.7), e, que possa, com todos os santos, compre
ender todas as dimensões -  largura, comprimento, altura e profundidade (Ef
3.18) -  uma vez que foi concedido a ela espírito de sabedoria e revelação de 
Deus em Cristo (Ef 1.17; Fp 3.15).86

Sem dúvida, esse conhecimento e sabedoria em toda a sua extensão e 
em suas explicações não coincide simplesmente com a fé; não são dons que 
estão, por assim dizer, preparados para serem concedidos; devem, sim, ser 
descobertos, delineados e investigados com todos os santos em todas as 
gerações. Porquanto os tesouros da sabedoria e do conhecimento são mais 
do que pode ser compreendido por um único homem, uma única igreja e -  
podemos acrescentar ainda -  por uma única geração. Existe também uma 
diferença de dons e nem todo membro da igreja tem uma parte em cada um 
dos dons na mesma medida e no mesmo sentido. Portanto, ao tratar da di
versidade dos dons,87 Paulo menciona tanto a “palavra de sabedoria” como 
a “palavra de conhecimento” . Contudo, isso não altera o fato de que esse 
conhecimento e sabedoria só foram concedidos para a edificação da Igreja e 
que esse conhecimento, também no sentido de que é mais do que um reco
nhecimento fundamental do amor de Deus para conosco em Cristo, qualifi
ca ainda mais a fé de acordo com sua natureza e, assim, diz respeito ao novo 
modo de existência que foi dado à Igreja pelo Espírito (ICo 2.15, 16).

Se no que foi visto acima ficou clara a relação indissolúvel entre fé e 
a mensagem de redenção e se, à luz dessa relação pode-se compreender 
que, no uso feito por Paulo, a fé pode denotar não apenas a fides qua, mas 
também a fides quae creditur,u por outro lado, essa fé é, em sua essência 
definida pelo fato de que é fé na salvação e assim, tem o caráter de confian



ça, entrega e esperança. Nem por um momento sequer, deve-se permitir que 
tome forma a idéia de que a fé -  por estar tão intimamente relacionada com 
a tradição e consistir numa submissão humilde à doutrina apostólica da sal
vação -  encontra-se apenas ou primeiramente na esfera intelectual e não 
afeta o homem, desde o princípio, na totalidade de sua existência. Até mes
mo o fato de Paulo descrever a fé como uma questão do coração (Rm 10.9) 
e repetidamente associar o conhecimento ao nous, é prova suficiente do 
contrário, uma vez que são justamente esses conceitos que, como já  vi
mos,89 denotam o novo homem em sua autodeterminação central.

Por certo, o elemento da confiança nas epístolas de Paulo (não mais 
do que no Novo Testamento como um todo) não é mencionado com fre
qüência de maneira explícita,90 muito menos do que os Salmos do Antigo 
Testamento, por exemplo. Isso tem a ver com o fato de que no Novo Testa
mento a fé está relacionada, acima de tudo, à escatologia abrangente da 
salvação revelada em Cristo; enquanto nos Salmos, por exemplo, trata-se 
muito mais de uma questão de situação pessoal daquele que ora em sua 
necessidade, diante da qual o homem justo deposita sua confiança em Deus.91 
No entanto, isso não significa que a confiança não seja um elemento essen
cial da concepção paulina de fé. A confiança aparece na forma de fé em 
Cristo e no evangelho e é nisso que se apóia definindo, por outro lado, a 
natureza da fé. De modo negativo, Paulo é capaz de caracterizar a nova vida 
pelo Espírito como “não [confiando] na carne” (Fp 3.3ss). Assim também, 
quando em Romanos 4 o apóstolo apresenta a fé de Abraão como exemplo, 
ele interpreta essa fé como a confiança na promessa de Deus e em seu poder 
de cumprir essa promessa (Rm 4.11, 17-21); semelhantemente, em outras 
passagens ele tipifica a questão da fé em concordância com o Antigo Testa
mento, como “não será confundido” (Rm 9.33; 10.11; cf. Is 28.16) e, mais 
uma vez, vê a fé com o sentido de confiança. Na mais característica de suas 
formas, essa confiança de fé aparece em Paulo como a antítese da confiança 
judaica na lei.92 Com respeito a isso tem tanto um significado positivo quanto 
um negativo. Consiste, por um lado, em abrir mão de toda a realização 
humana, é a exclusão da “jactância” ou segurança própria moral, apoiando- 
se na força da lei como meio de salvação; por outro lado, é a entrega abso
luta à graça de Deus, na qual “pela fé” e “pela graça” podem ser expressões 
paralelas (cf. 2Co 13.5; ICo 16.13; 2Co 1.24). É a certeza de ter obtido 
acesso a Deus (Rm 5.2), “acesso com confiança, mediante a fé” (Ef 3.12), o 
oposto do espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, é a cons
ciência da adoção de Deus (Rm 8.15).

Esse mesmo elemento de confiança como um entregar-se aos cuida
dos da graça divina encontra-se também na raiz do conhecimento. O conhe
cimento de Deus não é resultado da iniciativa, reflexão ou investigação 
humana, mas da preocupação de Deus com o homem. Isso fica claro a partir 
da maneira impressionante como, em relação ao conhecimento de Deus,



Paulo repetidamente muda o sujeito e o objeto do conhecimento e denota o 
conhecimento de Deus pelo homem como o outro lado e como a conseqü
ência do fato do homem ser conhecido por Deus. É o que diz Gálatas 4.9: 
“Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus” ; e em
1 Coríntios 8.2: “Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não apren
deu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus esse é conhecido 
por ele.” O conhecimento de Deus pressupõe, assim, o relacionamento no 
qual Deus se dispôs a entrar com o homem e no qual ele deseja que o ho
mem entre com ele. Por esse motivo, tal conhecimento é conhecimento da 
salvação, conhecimento ao qual é possível entregar-se, dependendo de Deus 
e confiando nele e a fé consiste sempre em juntar o destino e a vida com 
aquilo em que se “crê” .

Ao mesmo tempo, a natureza desse conhecimento crente de Deus e 
da confiança que coincide com ele é definida pela natureza desse ser conhe
cido por Deus em Cristo. Aqui também, o ponto de vista histórico-redentor 
é predominante. Ser conhecido por Deus não é, em primeiro lugar, algo de 
natureza individual ou mística e, portanto, a fé não é uma condição da alma 
que corresponde à consciência de tornar-se conhecida num sentido ultra- 
individualista93 como esse, mas tem como base a maneira como Deus uma 
vez nos conheceu, buscou e redimiu em Cristo e na maneira como, em Cris
to, completará essa obra. Consiste, portanto, na certeza da reconciliação já 
realizada e na adoção de filhos, mas também envolve a vida em seu caráter 
integral com todas as suas facetas, alegrias, necessidades, ansiedades e ex
pectativas daquilo que Deus já  realizou e ainda irá realizar em Cristo e na 
certeza de se estar incluído nisso. Nesse sentido, Paulo pode chamar de 
pecado tudo o que não é da fé, ou seja, que não se encontra em tal relaciona
mento abrangente e, no mesmo contexto e com o mesmo sentido pode di
zer: “Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor 
morremos (Rm 14.23, 8). A fé, portanto, não é um estado no qual se pode 
descansar uma vez que este foi obtido; estar firme, estar em pé, perseverar 
na fé (Rm 11.20; 14.4; ICo 10.12; 15.1; cf. lTs 3.8) é, ao mesmo tempo, 
uma luta contínua (Fp 3.12-14) na qual é possível mostrar-se mais ou me
nos forte, na qual pode-se ser fraco e ser forte e crescer ou ficar para trás 
(Rm 14.1; 2Co 10.15; lTs 3.10). Ainda assim, porém, como fé, ela não é 
qualificada pela fraqueza ou pela força, pela estagnação ou progresso, pois 
pode desde já participar da força que Deus revelou em Cristo.

Essa consciência da permissão de viver e participar do poder de Deus 
como comunhão com o Senhor vivo também pertence ao caráter distintivo 
do conceito paulino de fé. Desse modo, ele ora em Efésios 1.19ss para que 
a Igreja conheça a suprema grandeza do poder de Deus com respeito àque
les que crêem, de acordo com a eficácia da força do seu poder que ele exer
ceu ao ressuscitar Cristo dos mortos e fazê-lo sentar à sua direita nos lugares 
celestiais (cf. 1.20; Cl 1.11). A operação contínua da nova vida, portanto,



ocorre por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos 
(Cl 2.12). Assim, o evangelho das grandes obras de Deus é o poder de Deus 
para todos aqueles que crêem (Rm 1.16; 1 Co 1.18). E a habitação de Cristo 
no coração dos seus, pela fé, é acompanhada do fortalecimento com poder 
mediante seu Espírito no homem interior (Ef 3.16). A nova vida consiste, 
portanto, não só em se possuir a justiça pela fé, em Cristo, mas também em 
se conhecê-lo, conhecer o poder de sua ressurreição (Fp 3.10) e a própria fé 
que se manifesta em poder (2Ts 1.11); o Espírito também é um Espírito de 
poder e os crentes devem cumprir seu chamado de acordo com o poder de 
Deus (2Tm 1.7, 8). Essa certeza de participar do poder de Deus é mais 
impressionante, pois é acompanhada da consciência individual da própria 
fraqueza (2Co 4.17), é aperfeiçoada na fraqueza humana e, na verdade, apren
de a regozijar-se nisso para que o poder de Cristo possa ser mais claramente 
manifesto nessa fraqueza (2Co 13.9ss). De fato, essa fraqueza em si consti
tui prova de que a vida em sua totalidade está unida a Cristo. Porquanto ele 
também foi crucificado em sua fraqueza, mas vive pelo poder de Deus (2Co 
13.3ss). E essa solidariedade com Cristo que o crente aprende a compreen
der na vida presente em seu significado mais profundo (2Co 4.11; 6.9; Cl 
1.24; 2Tm 2.10), solidariedade esta que já, nesta vida, faz-se sentir como 
uma fonte de força e constitui a prova da glória vindoura.

Por esse motivo, a esperança está unida indissoluvelmente à fé, não 
apenas em virtude da afinidade interior de certas experiências ou condições 
espirituais, mas em virtude da fé focalizar-se em Cristo: “Ora, se já  morre
mos com Cristo, cremos que também com ele viveremos” (Rm 6.8). Assim, 
o próprio Cristo pode ser chamado de esperança de glória e é possível en
tender que “esperança” pode significar alternadamente o ato (spes sperans) 
e o objeto da esperança (spes speratá). O apóstolo fala de esperança de 
várias maneiras, juntamente com a fé e o conhecimento (como, por exem
plo, em Cl 1,4ss; Tt 1.1 ss; Rm 15.13) e particularmente com a fé e o amor, 
como expressão da vida cristã em sua totalidade (ICo 13.13; lTm 1.3; Cl 
1.4; et a i). Assim, a esperança baseia-se na fé (G1 5.5); ela é chamada de 
esperança do evangelho (Cl 1.23), esperança do chamamento divino (Ef
1.18), está no mesmo nível que um só Espírito, um só corpo, uma só fé e um 
só batismo sendo chamada de “[uma] só esperança da vossa vocação” (Ef
4.4) e, assim, representa a nova vida dada em Cristo efetuada pelo Espírito.

Além disso, no que se refere à sua função e operação, essa esperança 
volta-se para as coisas invisíveis do futuro que são eternas (cf. Rm 8.24ss; 
2Co 4.18; ICo 15.9) e delas deriva sua força. Porquanto como esperança, 
não é uma forma mais fraca de crer e saber, mas justamente uma fonte de 
confiança e força (2Co 1.9, 10; 3.12). É a ardente expectativa de em nada 
ser envergonhado (Fp 1.20), Conseqüentemente, ela pode oferecer paciên
cia e mansidão, enquanto aquilo que é esperado ainda não veio (Rm 8.25; 
lTs 1.3, et al.) e nisso, mais uma vez, pode-se falar de Abraão que creu



esperando contra a esperança (Rm 4.18). A esperança não confunde (Rm
5.5) pois, por mais que a salvação ainda seja uma questão de esperança, 
nela (já) fomos salvos (Rm 8.24).

Em tudo isso fica aparente com grande clareza quão grande é o po
der, a certeza e a vitória que Paulo confere a essa nova vida como vida pela 
fé e na esperança; por outro lado, ambas representam nada menos do que a 
revelação provisória da nova vida e do novo homem e é impressionante 
como o apóstolo coloca a ênfase alternadamente em uma e depois na outra. 
Desse modo, entra no conceito de fé a forte tensão e emoção que são tão 
características da maneira como Paulo, com freqüência, nas passagens mais 
pessoais de suas epístolas, expressa sua própria experiência de fé. Esse ca
ráter provisório assume o primeiro plano, particularmente, quando o crer é 
colocado em contraste com o “ver” :

... visto que andamos por fé, e não pelo que vemos (2Co 5.7).

... porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos (ICo 13.9).

Porque, agora, vemos como em espelho,94 obscuramente95...agora conheço
em parte (ICo 13.12).

A proclamação da ressurreição de Cristo é fundamental e indispensá
vel para a pregação (ICo 15.3-8, 14ss) e, por esse motivo, não se pode 
buscar a essência do evangelho no paradoxo.96 Contudo, o que ocorreu e foi 
visto em Cristo, ainda não ocorreu com os crentes. A vida deles está oculta 
com Cristo em Deus, no céu, e será revelada quando Cristo for revelado (Cl
3.3,4). A salvação que se tornou aparente e foi vista em Cristo pode, portan
to, ser por enquanto o único objeto da fé, pois, nas palavras de Paulo, “en
quanto no corpo, estamos ausentes do Senhor” (2Co 5.6). Assim, “estar na 
fé” significa compartilhar “já no presente” a nova vida como existência 
escatológica e dom da salvação; por outro lado, a fé como modo de existên
cia provisório da nova vida deixa implícito que o indivíduo “ainda” encon
tra-se presente na realidade temporal, que ele ainda não foi aperfeiçoado, 
ainda não conquistou aquilo que está adiante (Fp 3.12ss).

Os pronunciamentos de 1 Coríntios 13.13 parecem ser conflitantes 
com essa descrição de fé como modo provisório de existência da nova vida: 
“agora, pois, permanecem  a fé, a esperança e o amor.” Porquanto esse “per
manecer” está em contraste com aquilo que “passará” (v. 8). É difícil com
preender o pronunciamento com o significado de que a fé também é a maneira 
pela qual se participa da salvação “depois da consumação final” (de acordo, 
por exemplo, com Lietzmann, Cor., p. 66; cf. a anotação de Kümmel, p. 
189, que rejeita outras concepções de “permanecer” ; ver também 2Co 5.7), 
especialmente porque também diz-se da esperança que ela permanece (cf., 
por outro lado, Rm 8.24; 2Co 4.18). E preciso que levemos em considera



ção o contraste feito entre fé, esperança e amor por um lado e, por outro, os 
dons. Além disso, é necessário buscar a solução no fato de que os primeiros 
tratam daquilo que, ao contrário dos dons, não perece.97 A fé e a esperança 
constituem a essência da nova vida, pois é por meio delas que os seres 
humanos acompanham os grandes atos que Deus realizou e ainda irá reali
zar em Jesus Cristo. Portanto, não se pode dizer sobre a fé e a esperança que 
estas, como os dons, “passam”, “tomam-se inoperantes” . Na fé e na espe
rança a união com Cristo é firmemente fixada e, mesmo que até essa união 
também sofra modificações “quando vier o que é perfeito” pro mensura 
vitae aeternae, ela permanece a mesma na dispensação terrena provisória e 
não passa. Nada disso se aplica aos dons, os quais, por mais que pareçam 
suplantar a “simplicidade” da fé, esperança e amor e, por esse motivo, te
rem sido mais valorizados pelo entusiasmo dos coríntios, têm, contudo, 
apenas um significado provisório e transitório e “quando vier o que é per
feito”, passarão.

Outros acreditam que a fé e a esperança são entendidas aqui num 
sentido mais amplo; é o caso, por exemplo, de Calvino que vê a fé como o 
“conhecimento de Deus e da sua vontade” ou “se preferir, fé compreendida 
em sua plenitude e em seu sentido correto”. Grosheide interpreta a fé aqui 
como a relação na qual o homem encontra-se com Deus. “Ele [o homem] 
crê que Deus é como ele se revelou... Não se trata de algo dessa dispensação” 
(7 Cor., p. 351), uma concepção semelhante à de Calvino. A nosso ver, essa 
é uma concepção geral demais de fé e pouco provável no caso de Paulo. No 
entanto, a explicação continua sendo difícil.

Mais uma vez, a fé que Abraão mostrou serve de exemplo para esse 
caráter da fé. Apesar de ter levado em conta98 seu corpo amortecido por 
estar com cerca de 100 anos de idade e de Sara ser estéril, ele não duvidou 
da promessa de Deus por incredulidade, mas creu esperando contra a espe
rança no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não 
existem (Rm 4.17ss). Desse modo, a fé tomou-se cada vez mais poderosa. 
Ele se fortaleceu na fé99 e deu glória a Deus, plenamente convicto de que ele 
era poderoso para cumprir o que havia prometido (vs. 20, 21).

Na descrição dupla da fé demonstrada por Abraão como “esperando 
contra a esperança”, crendo naquele que vivifica os mortos e “estando ple
namente convicto”, o caráter cheio de tensão da fé, sem dúvida, aparece de 
modo bastante distinto; fica claro também que o apóstolo atribui a esse 
caráter da fé demonstrada por Abraão um significado tão exemplar para a fé 
da Igreja quanto atribui à sua função na apropriação da justificação com um 
dom gratuito. Por um lado, a fé contrasta com a realidade ainda não 
glorificada da dispensação neste mundo e de forma alguma julga incorreta
mente ou idealiza essa realidade; observa a impotência e a morte em seu 
próprio corpo, em toda a tentação terrena (Rm 4.19; 2Co 5.6), crê mesmo 
quando, ao olhar por esse lado, não há nada em que esperar (“contra a espe



rança”; p a r ’ elpida). Contudo, pelo fato da fé estar relacionada ao Deus que 
vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, ela é, ao 
mesmo tempo, certeza (Rm 4.21; 8.38), esperança, gloriar-se, ser aprovado, 
é mansidão, força (Rm 4.18; 5.2ss; 8.18; 2Co 12.9) e vitória (Rm 8.37).

Esse caráter duplo da fé, em toda a polaridade cheia de tensão do “já ” 
e do “ainda não”, é expresso nas epístolas de Paulo de várias maneiras. 
Todos os atentados contra sua própria vida como apóstolo, nos trabalhos, 
em prisões, em açoites e perigos de morte (2Co 11.23) têm sua contribuição 
nessa visão. No entanto, existe, ao mesmo tempo, o profundo consolo de 
Deus que conforta os abatidos (2Co 7.6), o gloriar-se e ter prazer nas fra
quezas, necessidades, perseguições e angústias por amor de Cristo: “Porque 
quando sou fraco, então, é que sou forte” (2Co 12.10). Ou ainda, nas pala
vras de 2 Coríntios 4.7: “Temos, porém este tesouro em vasos de barro, para 
que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribu
lados, porém, não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perse
guidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos.”

Esse caráter duplo da fé encontra uma discrição não menos clara na 
bela passagem de Filipenses 3.7-14, na qual o apóstolo mostra o objetivo da 
justiça com base na fé: conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a 
comunhão dos seus sofrimentos. Este último não está em conflito com o 
primeiro, mas sim, prepara caminho para ele: “... conformando-me com ele 
na sua morte; para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mor
tos” (vs. 10, 11).

Assim, o sofrimento também se transforma numa prova de vitória, 
pois conduz nos passos de Cristo. Via lucis via crucis. No entanto, essa 
conjunção de morte e vida, sofrimento e ressurreição, não é apenas um 
parâmetro a ser encontrado na morte e ressurreição de Cristo, um programa 
que pode ser seguido automaticamente; é, sim, com todo o conhecimento 
de Cristo, uma luta, um esforço da alma para chegar àquilo que ainda não 
foi alcançado: “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas 
uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando 
para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.”

A vida nova como um todo é uma questão de treinamento na militia 
Christil Isso se aplica particularmente à nova obediência, sobre a qual de
vemos falar no capítulo seguinte.

N otas

1. De acordo, por exemplo, com Greijdanus, que escolhe entender apethanomen 
como o vir a ter fé em Cristo (Rom ., I, p. 293).

2. Ver abaixo, Seções 64, 65.



3. Nygren fala de 2 Coríntios 5.17 como “o melhor comentário concebível sobre o 
que está sendo discutido” (Rm 6.2-6, Commentary on Romans, p. 235).

4. Homoiõma tou thanatou itès anasteseõs) autou.
5. Para essa exegese ver, por exemplo, E. Percy, Der Leib Christi, 1942, p. 27; 

Greijdanus, Rom., I, pp. 297ss. Para a discussão de outras opiniões (como da
queles que entendem homoiõma tou thenatou autou como batismo), ver minha 
obra Rom., pp. 127-129. Um estudo claro das idéias divergentes pode ser en
contrado em Schneider, TDNT, V, pp. 192-195, s.v. homoiõma.

6. Katargêthe\ tornar-se ineficaz, uma expressão que aparece com freqüência em 
Paulo para denotar aquilo que é destruído com o advento de Cristo; cf. Delling, 
TDNT, I, pp. 453s.

7. Dedikaiõtai apo tés hamartias. Para essa idéia de que a morte liberta o indiví
duo de todas as cobranças, ver as formulações rabínicas citadas em Strack
Billerbeck, III, pp. 232, 234. Assim, trata-se aqui de uma questão de outro 
dikaioun, diferente daquele com o sentido de Romanos 3 .21ss.

8. O dativo tê hamartia apethanen deve ser compreendido como um dativus 
incommodi. em detrimento de.

9. Logizesthai, a denotação típica de julgamento de fé com base no acontecimento reden
tor em Cristo (cf. Rm 8.18; 14.14; Fp 3.12; ver também Heidland, TDNT, IV, p. 290).

10. Einai nekrous le hamartia zõntas de tõ Theõ.
11. Hõsei ek nekrõn zõntas. Alguns entendem zõnsei como uma comparação (“como 

se fosse” ; é o caso de Bl.-Debr., Par. 425, 3; Arndt-Gingrich-Bauer, p. 907, í.v. ; 
Zahn, Gal., pp. 313ss), outros como uma motivação (“por serem”; como por 
exemplo, os comentários de Kühl, Greijdanus, Dodd; também Bultmann, TDNT,
III, p. 19; TDNT, IV, p. 894). Paulo certamente não fala aqui apenas de modo 
comparativo ou figurativo. Contudo, ek nekrõn zõntas não se encontra sim
plesmente em aposição a heautous. O termo hõsei fala novamente do julga
mento de fé. Assim é permitido à fé enxergar essa realidade e deve-se agir a 
partir do poder desse julgamento de fé.

12. Aqui, novamente, katêrgèthêmen (ver acima).
13. Ver acima, Seção 23.
14. Ver acima, p. 155.
15. Ver acima, pp. 147ss.
16. Ver Oepke, Gal., pp. 122ss: “Não se deve reduzir o sentido [de estaurõtai] às 

experiências psicológicas que Paulo teve sob a impressão da cruz. Ele quer 
dizer o que declara, antes de tudo, de forma objetiva. No entanto, ele recebe de 
bom grado a transformação que Deus deu.”

17. Os particípios nos versículos 14 e 15 indicam a maneira como essa ressurrei
ção a partir da situação de morte ocorreu e a maneira como Deus a realizou de 
uma vez em Cristo; ver Oepke, TDNT, I, pp.541s.

18. Ver abaixo, p. 458.
19. Cf. acima, Seção 14;
20. Nesse sentido, por exemplo, Schweizer, TDNT, VI, pp. 415, 416. De acordo 

com essa concepção, o Espírito no Antigo Testamento e também no judaísmo



como um todo, não seria considerado “necessário para a salvação mas é um 
poder para atos adicionais” (p. 415). Na página 416 ele fala da concepção do 
Antigo Testamento como “fenômeno adicional” em contraste com a helenista, 
na qual o Espírito seria considerado muito mais como sendo indispensável a 
todos para a recepção da verdadeira vida.

21. Acima, Seções 22, 23;
22. Para essa exegese em mais detalhes, ver, de minha autoria, The Epistle o f  Paul 

to the Churches o f Galatia (NICNT), 1953, pp. 138ss.
23. Epangelias tekna, genitivo de origem. A expressão, portanto, não significa, 

como muitas vezes é entendida: filhos que receberam a promessa, mas sim: 
filhos que foram gerados pela promessa (ou pelo poder da promessa) de Deus, 
como Isaque. São hoi kata Pneuma gennêthentes (v. 29). Aqui, promessa e 
Espírito são sinônimos.

24. Além dos comentários, ver a discussão detalhada de Ingo Hermann, Kyrios 
und Pneuma, 1961, pp. 26ss; ver ainda o artigo penetrante de W. C. van Unnik, 
“W ith U nveiled F ace”, [CHARIS KAI SO PH IA ] (Festschrift für K. H. 
Rengstorf), 1964, pp. 152-160. Para a interpretação de 2 Coríntios 3.13, ver 
especialmente P. J. Du Plessis, [TELEIOS], The Idea o f  Perfection in the N.T,, 
1959, pp. 138-141.

25. Cf. Wendland, Cor., p. 117: “Esse par de conceitos ‘letra / espírito’ é muitas 
vezes mal interpretado, tendo em vista que é substituído pelo contraste entre 
‘prescrições e autoridade exteriores / liberdade e atitude interiores’ ou algo 
parecido. Contudo, tal contraste, que se tornou tão importante com o Iluminismo 
e na filosofia contemporânea, não recebe a mínima atenção de Paulo.”

26. Ver também Delling, TDNT, I, p. 454, para o significado histórico-redentor de 
katargoumenon, empregado repetidamente (vs. 7, 11, 13, 14) em 2 Coríntios 3, 
em contraste com me non (v. 11; cf. ICo 13.13).

27. Para a ligação lingüística entre parrêsia e o ato de cobrir a face ou a cabeça, ver
o estudo de van Unnik em “De semitische achtergrond van [PARRÊSIA] in het 
N.T.” , M ededelingen Kon. Ned. Acad., 1962, bem como seu texto “The 
Christian’s Freedom of Speech in the N.T.” (The Manson Memorial Lecture), 
1962.

28. Menciona-se aqui o telos tou katargoumenou. Com freqüência, este foi com
preendido como o desvanecer e desaparecimento do resplendor do rosto de 
Moisés (também de acordo com Delling, TDNT,Vlll, p. 56: “A cessação da 
[doxa] na face de Moisés; ao que parece, van Unnik é da mesma opinião -  
“With Unveiled Face”, p. 161). No entanto, dificilmente isso faz sentido: Moisés 
cobriu seu rosto, não para os que os israelitas não pudessem ver o desvanecer 
da glória em seu rosto, mas para que não pudessem ver a glória em s i! Esse é o 
sentido claro, não apenas de Êxodo 34, mas também de toda a argumentação 
de Paulo. Além do mais, katargoumenon, nesse contexto como um todo signi
fica a passagem da glória da antiga aliança de um modo geral e não o “desva
necer” do resplendor do rosto de Moisés. Isso ficou um tanto visível em repe
tidas ocasiões. Por fim, as palavras “ainda que desvanecente” são ricamente



tautológicas (ver também Du Pleiss, [TELEIOS], p. 141). Portanto, é preciso 
entender katargoumenon no versículo 13 a partir da glória do Antigo Testa
mento em geral, assim como no todo deste contexto, pode-se entender to telos 
tal qual Du Pleiss como “ápice”, “plena estatura” com um sentido bastante 
parecido com glória (doxa) e não como “fim” ou “término” (pp. 138-141). A 
intenção, portanto, fica clara e está em concordância como o significado da 
perícope toda: Moisés cobre seu rosto para que os israelitas não observem o 
pleno esplendor mesmo que este seja da glória passageira da antiga aliança (cf. 
Du Pleiss: “Telos as the crown of glory” ; p. 138).

29. O termo alia, no versículo 14 não tem um significado adversativo, mas sim 
progressivo: acrescenta um novo ponto de vista ao que foi dito anteriormente 
(cf. van Unnik, “With Unveiled Face”, p. 162; Du Plessis, [TELEIOS], p. 139).

30. Não se trata aqui de uma “ein ‘pneumatisches’ ... im Geiste geschendes Schauen, 
... eine offene híillenlose Erkenntnis des himmlischen Glanzes Christi” (de 
acordo com Wendland, Cor., p. 120), mas sim, como fica aparente pela se
qüência no capítulo 4, da contemplação do resplendor que brilha “do evange
lho da glória de Cristo” (2Co 4.4). A questão quanto a katoptrizomenoi, no 
versículo 18 dever ser traduzido como “refletindo” (Dutch Bible Society, 
Schlatter, Alio, Van Unnik, et al.) ou como “contemplar-se no espelho”, “con
templar como por espelho” (de acordo, por exemplo, com Lietzmann, Kümmel, 
Grosheide) não pode ser respondida com certeza, apesar de, a nosso ver, a 
maioria das considerações argumentar em favor da primeira concepção. ,

31. Para isso, cf. E. Percy, Der Leib Chrsiti, 1942, pp. 9ss; Schweizer, TDNT, VI, 
p. 418. Ver também acima, Seção 10.

32. Sobre o corpo de Cristo, ver mais abaixo, Capítulo IX. Cf. H. Berkhof, the 
Doctrine o fthe  Holy Spirit, pp. 42ss.

33. Pneumati agesthaideve ser entendido reflexivamente. Substitui a idéia passiva 
que o antecede no versículo 13: pneumati tas praxeis tou somatos thanatoun. 
Também em Gálatas 5.18 esse significado merece preferência.

34. Hê agape tou Theou no versículo 5 deve ser entendido não como amor a Deus, 
mas como o amor de Deus -  diferente daquilo que é concebido pela tradução 
vinda de Agostinho (cf. Nygren sobre Rm 5.5) -  não simplesmente como uma 
disposição, mas como a operação da maneira pela qual Deus, de fato, demons
trou seu amor na morte de Cristo (cf. Bultmann, Theology, I, p. 292).

35. Ver acima, Seção 10.
36. Pantes gar hymeis heis este en Chr.
37. Ver acima, Seções 9, 12.
38. Cf. F. W. Eltester, Eikon imNeuen Testament, 1958, pp. 158ss.
39. Ver abaixo, Seção 78.
40. Cf. acima, p. 247.
41. Aqui também, morphê e eikõn tem significado sinônimo (cf. acima, p. 74).
42. Cf. Dibelius-Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, pp. 148ss.
43. De acordo, especialmente, com A. Schweitzer, The Mysticism ofPaul the Apostle, 

pp. 13-15; ver também Oepke, TDNT, IV, p. 304, s. v. louõ.



44. Ver, por exemplo, Biichsel, TDNT, I, pp. 686-688, bem como os materiais 
abrangentes em J. Dey, [PALINGENESIA], Ein Beitrag zur Krärung der 
religionsgeschichtlichter Bedeutung von Tit. III, 5, 1937.

45. E impossível derivar, pelo menos de Tito 3.5, o fato de pretender-se dizer com 
regeneração “a renovação em princípio da vida do homem” que “tem início na 
regeneração” conforme afirma C. Bouma (Die brieven van de apostei Paulus 
aan Timotheus en Titus, s.d., 441).

46. Para esta questão, ver também em detalhes, E. Gaugier, “Der Geist und das Gebet 
der Gemeinde, Röm 8,26, 27”, Intern. Kirchl, Zeitschr., 1961, pp. 66-94; e acima, 
p. 222.

47. Acima, pp. 119ss.
48. Cf. acima, pp. 134ss.
49. Isso se aplica também à exclamação: “Quem me livrará do corpo desta morte?” 

(Rm 7.24): “O apóstolo não quer morrer ou livrar-se de seu corpo... mas o 
corpo, na medida em que é dominado pelo pecado... faz com que ele deseje o 
livramento, mas, ainda assim, não corpo como tal, mas do ser o corpo de peca
do: ele deve ser purificado, renovado, santificado” (Greijdanus, Rom., I, p. 
351). Tudo isso, é claro, sob a condição de Romanos 8.23 onde a intenção é 
falar da redenção da existência terrena como um todo nas palavras apolytrõsis 
tou sõmatos.

50. The Mysticism o f Paul de Apostle, pp. 125ss, cf. pp. 17ss.
51. Ver mais abaixo, p. 604.
52. Para mais, ver abaixo, Seção 78.
53. Entre os escritos bastante representativos desta idéia podemos citar, por exem

p lo , os e sc rito s  de E. W issm ann, D as V erhältn is von [P is tis ]  und  
Christusfrömmigkeit bei Paulus, 1926, que, como uma monografia sobre esse 
assunto, é inteiramente dominado por essa idéia e mesmo com todo o material 
valioso que oferece em detalhes não deve, portanto, ser aceito em seu sentido 
geral.

54. A interpretação mística opta por entender as palavras en pistei zõ não como 
uma explicação, mas como uma restrição. Segundo, por exemplo, Wissmann 
(que toma emprestadas as palavras de Bousset), a primeira metade do versículo 
refletiria então o “princípio predominante do Cristianismo paulino”. Ao lado 
deste, apareceria a fé, “no momento que o místico exaltado percebesse que 
aqui e acolá ele ainda se vê dentro do domínio da sarx”. Wissmann conclui: 
“Não há maneira melhor de dizer como, para Paulo, a vida presente em Cristo 
é algo completamente diferente da fé que olha para os fatos da salvação do 
passado” (ibid., p. 112). Mas é justamente a fé, “olhando para os fatos da sal
vação do passado” (cf. v. 20b) que, no presente, permite que o apóstolo expe
rimente o imenso poder de Cristo e de seu amor, como ele declara no versículo 
20a; cf. também Mundle, Der Gluabensbegriff des Paulus, 1932, p. 156.

55. Mundle, ibid, p. 159; Bultmann, TDNT, VI, p. 218.
56. Schweizer parece, incorretamente, querer negar essa seqüência (cf. TDNT, VI, 

pp. 425ss).



57. As passagens das quais é feito um uso freqüente para isso, a saber, Filipenses 
1.29 e Efésios 2.8, consideradas individualmente não dão nenhuma resposta 
decisiva para essa questão. Filipenses 1.29 diz: “Porque vos foi concedida a 
graça (echaristhê) de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele (to 
eis auton pisteuein).” Estritamente, a graça é tratada nessa passagem no senti
do objetivo e não subjetivo-interior (como gratia interna). Aqui, a graça con
siste em que a igreja pode crer em Cristo porque o evangelho lhe foi revelado. 
Também há evidências pela analogia das palavras “padecerdes com Cristo”. E 
mencionada aqui ainda a graça do sofrimento num sentido objetivo, a saber, 
como prova de se pertencer a Cristo, não a graça da força ou perseverança no 
sofrimento (na opinião incorreta de Calvino, a nosso ver). O fato do poder de 
crer bem como de sofrer pertencer a Deus obviamente não é negado, mas ainda 
assim isso não é dito claramente neste caso (de acordo, por exemplo, com 
Greijdanus: “Ela [a fé] é o fruto da operação da graça de Deus no coração do 
seu eleito, como o apóstolo afirma aqui claramente;” De brifvan den Apostei 
Paulus aan de gemeente te Philippi, 1937, p. 166). A nosso ver, também não 
foi estabelecida a prova que recorre ao conhecido pronunciamento em Efésios 
2.8: “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto (kai touto) não vem de 
vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie”. A questão é se 
kai touto refere-se a todo o pronunciamento anterior ou apenas a “mediante a 
fé”. A maioria opta pela primeira idéia (como, por exemplo, Calvino: “Não 
vem de vós\ para que ... possam reconhecer que somente Deus é o Autor da sua 
salvação;” Commentary sobre Efésios 2.8). O fato de o texto trazer kai touto e 
não kai autê não é, em si, uma objeção conclusiva contra a segunda concepção.
0  mais importante é que ouk ex hymõn, correspondendo a ouk ex ergõn, certa
mente terá de se referir a toda a frase anterior. No entanto, também é possível 
não fazer com que ouk ex hymon corresponda a oul ex ergon, mas ligar este 
último diretamente a dia pisteõs. As palavras “não vem de vós, é dom de Deus” 
recebem, então, um significado parentético e, de fato, devem ser compreendi
das em relação à fé. Aquele que aceitasse essa concepção precisaria, a nosso 
ver, admitir pelo menos um certo grau de incerteza.

58. Schweizer também reconhece isso (TDNT , VI, p. 426; ver Bultmann, TDNT, 
VI, p. 219). Em 1 Coríntios 12.9, fé “segundo o mesmo Espírito” é menciona
da, mas aqui, pistis tem o sentido especial de charisma, no qual se é dotado de 
poder extraordinários (cf. ICo 13.2).

59. Para einai en. ( ‘não se apoiasse”) em 1 Coríntios 2.5 ver, por exemplo, Grosheide,
1 Cor., p. 78.

60. Cf. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, pp. 184ss.
61. Ver abaixo, Seção 55.
62. Cf. K. L. Schmidt, TDNT, III, p. 492, j.v. kaleõ.
63. Sobre isso, ver mais abaixo, Seção 57. Bultmann é da opinião de que as passa

gens nas quais a fé é representada como uma dádiva ou mesmo relacionada ao 
propósito divino, caso deseje-se considerá-las literalmente, colocam-nos dian
te de uma contradição insolúvel: “pois a fé trazida por Deus fora da decisão do



homem, obviamente nâo seria verdadeira obediência.” Ele escolhe entender 
esses pronunciamentos da seguinte maneira: que “a decisão de fé não... origi
na-se de maneira alguma em motivos deste mundo”, mas que estes “perderam 
todo o seu poder de motivação na presença da proclamação” (Theology, I, p. 
330). Contudo, para Paulo não existe essa problemática. Para ele, a eleição não 
significa que a fé acontece fora da decisão do homem, mas simplesmente que 
o poder do evangelho leva esse homem à decisão de fé. Desse modo, a eleição 
não pode ser “interpretada” como uma falta de motivo “deste mundo” para o 
chamado do homem pecador por Deus. Nesse chamado e eleição, Deus deriva 
os motivos “de si mesmo”. O fato de que, nesse chamado o poder soberano de 
Deus é manifestado como sendo bondoso e misericordioso para com aqueles 
que ele deseja ser é atestado por Paulo com grande vigor (Rm 9.11, 12, 15, 24), 
mas não torna a fé e a incredulidade ilusórias em seu caráter de (des)obediência 
(Rm 9.25; 10.20, 21). Existe aqui um profundo mistério que, por conta do 
caráter heterogêneo da liberdade humana e divina, não admite, porém, ser re
duzido casualmente a uma das duas (ver abaixo, pp. 396).

64. Rhêma tés pisteõs, genitivo de aposição com o sentido de: palavra pretendida para 
fé, recebida em fé ou algo semelhante; cf., por exemplo, Greijdanus, Rom., II, p. 
461.

65. Akoêpisteõs. Para a explicação dessa expressão (e as várias concepções), ver, 
de minha autoria, The Epistle ofPaul to the Churches ofGalatia, 1953, p. 113.

66. Hypakoêpisteõs; o genitivo deve ser entendido como um genitivo de aposição 
ou genitivo exegético: “obediência consistindo de fé” ou como um genitivo de 
qualidade: “a obediência da fé” (ver Greijdanus, Rom., pp. 67ss).

67. Cf. Michel, TDNT, V, pp. 207ss. Ele define homologia em Paulo como “respos
ta ao Evangelho de Cristo, obediência à sua mensagem, aceitação de sua decla
ração e expressão de seu compromisso” (p. 215).

68. Para essa passagem e as várias concepções das “muitas testemunhas”, ver, por 
exemplo, C. K. Barret, The Pastoral Epistles, 1963, p. 86.

69. Cf. Michel, TDNT, V, p. 212.
70. Pistis, pisteuein mais o genitivo lesou Christou, Christou Iêsou, etc. (cf. Rm

3.22, 26; G1 2.16, 20; 3.22; Fp 3.9; Ef 3.12); pistis, pisteuein eis Christou, etc. 
(ver Gl 2.16; Cl 2.5); Pistis em Christõ, etc. (cf. G1 3.26; Cl 1.4; Ef 1.15; lTm 
3.13; 2Tm 3.15); pisteuein ep ’ autõ (lTm  1.16); um único dativo (2Tm 1.2); 
pistis pros ton Kyrion (Fm 5).

71. De acordo com Deissmann, St. Paul, p. 140.
72. Ibici, pp. 140, 141.
73. De acordo, por exemplo, com O. Schmitz, Die Christus-Gemeinschaft cies 

Paulus im Lichte seines Genitivgebrauchs, 1924, pp. 21 ss. que opta por com
preender esse genitivo “com o sentido de uma qualificação completamente 
geral dessa fé como “fé-com-Cristo” , “fé-com-Jesus Cristo”, “fé com Jesus”, 
“sem encontrar expressado qualquer traço de uma relação verbal concreta en
tre os dois substantivo mediante o genitivo como tal, seja no genitivo objetivo 
ou subjetivo” (ibid., p. 132).



74. Cf., por exemplo, Lietzmann, Rom., p. 48.
75. Ver, por exemplo, Cullmann, “The Tradition” , The Early Church, 1956, pp. 

63ss; B. Gerhardsson, Memory and Manuscript, 1961, pp. 288ss e a literatura 
lá citada.

76. Ver também, de minha autoria, The Authority ofthe New Testament Scriptures, pp. 
17ss.

77. Bultmann acredita que nessa expressão estamos tratando de uma interpolação 
(TLZ, 1947, pp. 193ss). No entanto, não há base suficiente para essa concep
ção e é preferível pressupor, desse modo, que a idéia paulina de doutrina e 
tradição aparece aqui de um modo pleno, mesmo que este chame a atenção; 
ver também Michel, Rom., p. 136.

78. Cf. Mundle, Der Glaubensbegriff des Paulus, pp. 32ss.
79. Parathëkë. Para essa idéia (intimamente ligada a paradosis) ver C. Spicq, Les 

Épitres Pastorales, 3a ed., 1947, pp. 327-335.
80. Como pensa, por exemplo, Kümmel (“Der Glaube im N.T., seine katolische 

und reformatorische Deutung”, Theol. Blätter, 1937, col. 217). Sobre o reco
nhecimento da idéia paulina original de fé nas epístolas pastorais, ver as belas 
páginas que Schlatter dedica à “fé” nessas epístolas, que ultrapassam em mui
to as declarações de Kümmel (A. Schlatter, Der Glaube im N.T., 4a ed., 1927, 
pp. 406-418).

81. Ver abaixo, pp. 327ss.
82. Ver Bultmann, TDNT, VI, pp. 220ss.
83. Eidotes hoti; cf. Mundle, Glaubensbegriff, pp,17ss.
84. Contra essa concepção de Reitzenstein e outros que querem explicar a idéia de 

teleioi a partir dos mistérios helenistas como denotação daquelas que tinham 
vindo da “gnose plena” ver os escritos ainda valiosos de K. Deissner, Paulus 
und die Mystic seinerZeit, 2- ed., 1921, pp. 39ss.

85. Sobre isso ver abaixo, p. 319.
86. Ver também O. Cullmann, “La nécessité de la Théologie pour l ’Eglise selon le 

Nouveau Testament”, Bulletin de la Faculté Libre de Théologie protestante de 
Paris, dez., 1957.

87. Ver abaixo, Seção 71, p. 503.
88. Para essa transição no uso ver, por exemplo, Bultmann, TDNT, VI, p. 213.
89. Cf. acima, pp. 125, 127, 254.
90. Sobre isso, ver também Mundle, Glubensbegriff, p. 37, e Bultmann, Theology, 

I, pp. 323, 324; o mesmo autor, TDNT, VI, p. 218, j . v. pisteuô , etc.
91. De acordo com Bultmann, TDNT, VI, 7, s.v. peitho, etc.
92. Cf. acima, Seção 22.
93. Cf. Bultmann, “The Pauline Concept of Faithin Contrast to Gnosticism”, TDNT,

IV, pp. 220ss.
94. DU esoptrou, indicando uma visão indireta; cf. Lietzmann-Kümmel, Cor., p. 

189, referindo-se ao ensaio de Behm “Das Bilwort vom Spiegel”, Reinhold
Seeberg-Festschrift, I, 1929, pp. 314ss; de outra opinião: Kittel, TDNT, I, pp. 
178ss, de acordo com o qual “ver como em espelho” significa “ver profética-



mente” e não indica um menor grau de clareza e perspicuidade. Isso só seria 
expresso pelos termos en ainigmati -  a nosso ver, é uma interpretação duvido
sa.

95. En ainigmati: indistintamente.
96. De acordo, por exemplo, com Stãhlin, Skandalon, 1930, pp. 274ss. A seu ver , 

o paradoxo diz respeito à essência da proclamação de Paulo. Ele busca sua 
origem na “sobreposição” de aiõn mellõn com aiõn houtos, no caráter da reve
lação velada. No entanto, em nossa opinião isso só é correto até certo ponto. 
Por mais que o skandalon encontre-se na cruz de Cristo e na vida dos crentes, 
em função do caráter provisório de seu cumprimento, seja uma vida no “toda
via”, por outro lado, o skandalon foi superado por Cristo, a saber, em sua res
surreição. Em contraste com a caracterização do evangelho como skandalon 
da cruz. encontra-se a caracterização como martyria, testemunho confiável da 
ressurreição (cf. também ICo 9.1).

97. Cf. G. Bornkamm, “The More Excellent Way (1 Corinthians 13)” , Early 
Christian Experience, traduzido para o inglês em 1969, pp.l85ss.

98. Deve-se preferir katenoêsen sem ou. Desse modo, o caráter peculiar da fé ga
nha ainda mais destaque. Isso não consiste no fato de que ele deixou de ver ou 
não deseja mais ver a realidade com nitidez, mas sim, que tem justamente essa 
realidade em vista. “Fortalecer-se na fé”, portanto, consiste somente em edificar- 
se em Deus. Ao diminuírem ou deixarem de existir as possibilidades próprias, 
isso não significa que a fé torna-se mais fraca e sim, mais forte (ver também 
Nygren, Commentary on Romans, pp. 180, 181; Schlatter, Der Glaube im N. T., 
pp. 345ss).

99. Enedynamothe te pistei, dativo de relacionamento; ver Greijdanus, Rom., I, p. 
247; para outra opinião, Zahn, Rom, p. 237, o qual vê aqui um dativo instru
mental e considera que se trata de um fortalecimento físico por meio da fé, a 
saber, para conceber um filho; a nosso ver, incorretamente.



W(

A N o v a  O b e d iê n c ia

t

42. Indicativo e Imperativo

A discussão anterior deixou claro o quanto a nova vida é obra de Deus. Essa 
vida tem sua origem na morte e ressurreição de Cristo, efetua-se por meio 
do Espírito Santo e na sua realização no homem individual é nova criação, 
regeneração, etc.; isto é, o fruto da obra do poder divino. O que está mais 
longe do pensamento do apóstolo é a idéia de que essa nova vida deve ser 
explicada tomando por base o próprio homem, como uma transformação 
ética que é realizada a partir dos poderes latentes para o bem que encontra
mos dentro dele e que, assim, pode ser denotada como um novo nascimento 
e relacionada à morte e ressurreição de Cristo por meio da semelhança. Por 
outro lado, fica evidente que essa nova vida não deve ser compreendida 
como uma fonte transcendente de vida que é derramada sobre o homem de 
fora para dentro, que se desenvolve nele eo ipso e na qual não haveria mais 
lugar para a responsabilidade e decisão humanas no sentido real da pala
vra.1 Porquanto, Paulo também descreve a nova vida de várias maneiras 
como nova humanidade, a iluminação do nous, a renovação do coração e 
com o corpo e membros tornando-se subservientes à vontade de Deus. Essa 
natureza da nova vida tornou-se clara para nós, particularmente a partir do 
significado da fé na mesma, como o meio pelo qual a nova criação de Deus 
é efetuada e comunicada na realidade da vida terrena, devendo assim ser 
caracterizada como nova obediência. A partir desse mesmo ponto de vista, 
procuraremos agora tratar do conteúdo moral da pregação de Paulo.



Mais uma vez, trata-se principalmente dos relacionamentos e estru
turas interiores de sua pregação e doutrina. Deparamos aqui especificamen
te com o fenômeno que na literatura mais recente costuma ser chamado de 
relação do imperativo e indicativo. Isso significa que a nova vida em sua 
manifestação moral é, de uma só vez, proclamada e apresentada como fruto 
da obra redentora de Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo -  o 
indicativo; em outras passagens, porém, é colocada de modo igualmente 
enfático como uma exigência categórica -  o imperativo. Tanto um quanto o 
outro ocorrem com tal vigor e freqüência que alguns falam, de fato, de um 
“paradoxo dialético” e de uma “antinomia”.2

Essa confluência de indicativos e imperativos é tão geral nas epísto
las de Paulo (assim como no Novo Testamento como um todo3) que pode
mos nos ater a alguns exemplos característicos. Em primeiro lugar, no que 
se refere à relação da morte e ressurreição de Cristo, o indicativo é, aqui, 
fundamental -  aqueles que estão em Cristo, morreram para o pecado (Rm 
6.2). Esse pronunciamento todo, porém, é voltado para o estímulo da res
ponsabilidade humana e para levar à ação: “Não reine, portanto, o pecado 
em vosso corpo mortal... nem ofereçais cada um os membros do seu corpo 
ao pecado como instrumentos de iniqüidade...” (vs. 12, 13). O indicativo 
redentor de morrer e ressuscitar com Cristo não deve ser separado do impe
rativo de lutar contra o pecado. Com respeito a isso, é igualmente digna de 
atenção a passagem de Colossenses 3.3ss, onde em resposta a: “Porque 
morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus”, logo 
em seguida vem a ordem: “Fazei pois morrer a vossa natureza terrena: pros
tituição, impureza”, etc. Ter morrido de uma vez com Cristo não toma des
necessário fazer morrer a natureza terrena, mas é justamente o grande e 
urgente motivo para fazê-lo. O mesmo se aplica aos pronunciamentos cate
góricos sobre a vida no e pelo Espírito. Por um lado, pode-se dizer sobre 
essa vida de modo indicativo: “Porque a lei do Espírito da vida em Cristo 
Jesus te livrou da lei do pecado e da morte” (Rm 8.2, 9); por outro lado, na 
forma imperativa que, na seqüência, parece tomar condicional o primeiro 
pronunciamento redentor categórico, diz-se: “Assim, pois, irmãos, somos 
devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. 
Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se pelo 
Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis” (vs. 12, 13). 
Desse modo, o imperativo é fundamentado no indicativo (“assim”, v. 12). 
Contudo, o que vem depois do imperativo também é uma condição (“se”, v. 
13) para aquilo que foi, primeiramente, apresentado com o indicativo. As
sim também, os pronunciamentos em Gálatas 4 e 5 que atestam de maneira 
categórica o receber o Espírito (4.6ss), ser nascido segundo o Espírito (4.28ss) 
e viver no Espírito (5.25) são seguidos da convocação para andar no Espíri
to (5.16, 25) e da advertência para não serem enganados, pois de Deus não 
se zomba e o que o homem semeia, isso também ceifará, quer seja corrupção 
da carne ou vida eterna do Espírito (6.7ss). Por fim, no que diz respeito aos



pronunciamentos que se referem à nova vida como criação de Deus, aqui, 
mais uma vez, encontramos essa mesma dualidade. Em certo momento diz- 
se do novo homem que ele foi criado em Cristo (Ef 2.15; 4.24) e existe nele 
(G1 3.28); em outro, diz-se que aqueles que estão em Cristo devem “despo- 
jar-se”(ativo) do velho homem (Ef 4.21 ss; Cl 3.9 em diante) e “revestir-se” 
do novo homem significando que, sacramentalmente por meio do batismo, 
passaram a participar em Cristo (G1 3.27); então, novamente, vê-se uma 
ordem quanto à responsabilidade diária da Igreja: “Mas revesti-vos do Se
nhor Jesus Cristo” (Rm 13.14).

No que se refere à relação existente entre essas duas formas diferen
tes de expressão, fica imediatamente claro que o imperativo baseia-se no 
indicativo e que essa ordem não pode ser invertida. Porquanto, em cada 
caso o imperativo vem depois do indicativo por meio de uma conclusão 
(com “assim”, “pois” ; Rm 6.12ss; 12.1; Cl 3.5, et al.). Em cada caso, o ato 
de seguir o chamado da nova vida é apresentado como objeto dos pronunci
amentos redentores positivos (“para”, “para que”, etc.; ver Rm 7.4; 2Co 
5.15, et al.). A relação pretendida aqui certamente encontra sua expressão 
mais clara em Filipenses 2.12 e 13: “...desenvolvei a vossa salvação com 
temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o 
realizar segundo a sua vontade” .

A palavra “porque” na segunda oração oferece a base para o apelo da 
primeira oração. A mesma relação e o mesmo “porque” podem ser encon
trados em Romanos 6.14: “Porque o pecado não terá domínio sobre vós; 
pois não estais. debaixo da lei e sim da graça.” Deus não efetua e não efe
tuou sua obra segundo a sua vontade porque o homem desenvolveu sua 
salvação com temor e tremor. O contrário é verdade: pelo fato de ter Deus 
efetuado sua obra, o homem pode e deve desenvolver a sua salvação. Por
quanto Deus dá ao homem o que é necessário para que ele se desenvolva. O 
esforço do homem acontece, portanto, “segundo a eficácia que opera efici
entemente” nele (Cl 1.29; Ef 3.20), as boas obras que realiza são preparadas 
por Deus “para que andássemos nelas” (Ef 2.10) e Deus irá completar a boa 
obra que começou no homem (Fp 1.6). Aquilo que o novo homem manifes
ta na nova vida, aquilo que realiza ou exibe como fruto do Espírito e das 
boas obras, ele o faz com a força de Deus e por meio dela, pelo poder do 
Espírito e em virtude de pertencer a Cristo. Não pode haver qualquer dúvi
da sobre essa relação. Assim, o indicativo e o imperativo não representam 
uma certa divisão de propriedade no sentido de que o indicativo denota a 
parte divina e o imperativo a parte humana na nova vida, nem que o impera
tivo desperta o crente para aquilo que Deus fez por ele a fim de que, de sua 
parte, o crente também não deixe de responder. Isso tudo colocaria lado a 
lado aqueles elementos que no evangelho e na realidade, encontram-se in
seridos uns dentro dos outros e levaria, assim, a um novo legalismo. O 
imperativo tem como base a realidade que foi dada com o indicativo, apela 
para esta e tem a intenção desenvolvê-la plenamente.4



Contudo, por outro lado, deve-se levar em consideração o seguinte.
(a) Quando dizemos que o imperativo baseia-se no indicativo e apela 

para ele, isso não deve ser entendido como se o indicativo justificasse deter
minada situação que existe separada do imperativo, e que só precisa ser 
efetuada pelo imperativo. Porquanto o imperativo não apenas tem a função 
de tomar manifesta a nova vida denotada pelo indicativo, mas também ser
ve de referência constante para o indicativo. Aqui, é característico o uso do 
imperativo como oração de resposta (apódose) depois de uma oração inicial 
condicional (próstase); é o caso, por exemplo, de Colossenses 3.1: “Por
quanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá 
do alto.” O termo “se” na primeira oração por certo não é simplesmente 
hipotético. É uma suposição da qual o imperativo parte como um fato acei
to. Contudo, ao mesmo tempo, ele enfatiza que se aquilo que foi exigido no 
imperativo não acontecer, aquilo que é suposto na primeira oração deixará 
de ser admissível5 (cf., por exemplo, Rm 8.9; Cl 2.20; G1 5.25).

Ao tornar o indicativo condicional à execução do imperativo (cf. G1 
6.7ss) não se está revertendo a ordem e também não se pretende apenas 
desmascarar os hipócritas. Aplica-se igualmente aos próprios crentes. Den
tro da nova obediência, a nova vida deve ficar evidente e sem a primeira a 
segunda não pode existir. A explicação para esse relacionamento encontra- 
se no fato de que a realidade descrita pelo indicativo, por mais que seja 
considerada como a dádiva de Deus e a nova criação, só existe pela fé (cf. 
acima, Seção 40), enquanto a execução do imperativo, por sua vez, não está 
sob o poder do próprio homem, mas também não deixa de ser uma questão 
de fé. Tanto o indicativo quando o imperativo são objetos da fé, por um lado 
em sua receptividade e por outro, em sua atividade. Por esse motivo, a rela
ção entre os dois é muito próxima e indissolúvel. Eles representam duas 
“faces” da mesma questão que não podem existir independentemente.

(b) Isso não quer dizer, porém, que o imperativo é apenas uma outra 
forma do indicativo, pois o indicativo não denota outra coisa senão a possi
bilidade que, pela observância do imperativo deve ser realizada sempre e de 
novo. De acordo com essa concepção prática, a nova vida consiste justa
mente em decisões práticas de fé, sendo impossível fazer uma distinção 
entre “vida pelo Espírito” (denotada pelo indicativo) e “andar no Espírito" 
(exigido pelo imperativo);6 na verdade, o próprio Espírito não significaria 
fundamentalmente7 outra coisa senão a possibilidade da nova vida viabilizada 
pela fé e seria, assim, descrito como “o poder da futuridade”.8

No entanto, desse modo, os conteúdos tanto do indicativo quanto do 
imperativo tomam-se desnaturados. A distinção entre os dois não consiste 
apenas no fato de que o primeiro apresenta a possibilidade que é exigida no 
segundo. O indicativo também fala da nova vida como uma existência ante
cedente; sem dúvida, pode-se dizer (em concordância com Bultmann) que, 
de acordo com Paulo, essa nova vida é vida autêntica justamente pelo fato



de que é ativa nas possibilidades concretas da vida,9 sendo igualmente ver
dadeiro que (também de acordo com a natureza de vida real!) ela é determi
nada nas suas decisões e expressões de dentro para fora e -  como nova vida
-  recebeu a verdadeira possibilidade do novo “andar” justamente nessa 
mudança interior de rumo. Certamente não se deve imaginar essa “vida 
pelo Espírito” como um estado do ser que existe separadamente em relação 
à fé, mas sim, como a vida pela mesma fé por meio da qual deve ocorrer o 
andar pelo Espírito. No entanto, ainda assim ela representa uma continuida
de, não apenas no andar, mas também de um nous renovado e um coração 
iluminado, em resumo, de caráter renovado de homem (cf. acima, Seção 
39). O imperativo contínuo apresenta e exige ainda essa continuidade da 
nova vida. Porquanto o conteúdo do imperativo também não consiste sim
plesmente de decisões e “atos” em si, mas é determinado igualmente pela 
continuidade e progresso na nova vida como edificação do novo caráter 
de homem.

(c) Por meio de conclusão, podemos dizer que o imperativo baseia-se 
no indicativo para ser aceito pela fé de uma vez por todas e sempre e de 
novo. Pelo fato de os crentes considerarem-se mortos para o pecado e vivos 
para Deus, devem apresentar seu corpo e seus membros a serviço da justiça. 
O imperativo prega a rebelião contra o inimigo (pecado), na qual a fé deve 
saber de uma só vez e repetidamente que o inimigo foi derrotado. Assim, 
também fica clara a relação entre o presente e o contínuo na nova vida. A 
nova vida é uma vida e não uma sucessão de sinais de vida. Apesar disso, 
não é uma vida latente, mas sim militante, uma vida pela fé. Quando a fé 
enfraquece, a situação de Romanos 7 volta a tomar-se uma realidade. O 
imperativo só é cumprido quando a fé é vigilante, militante e sóbria (ICo 
16.13; lTs 5.6, 8ss; Ef 6.1 lss). Nesse sentido, todo imperativo é uma reali
zação do indicativo. Contudo, não se perde nisso: ele busca o fruto da fé e 
do Espírito Santo na santificação (Rm 6.21, 22; G1 5.22); é dirigido para o 
“mais e mais” rumo a um aumento e superabundância, rumo ao crescimento 
e progresso da nova vida (Rm 5.3; 2Co 8.7; 9.8ss; lTm  4.15).

Essa relação entre o indicativo e o imperativo é determinada pela 
situação histórico-redentora presente. O indicativo representa o “já ”, bem 
como o “ainda não”. O imperativo também se volta, tanto para um quanto 
para o outro. Com base no “já”, pode, num certo sentido, pedir todas as 
coisas, ser pleno em seu caráter, falar não apenas dos pequenos inícios, mas 
da perfeição em Cristo. Ao mesmo tempo, baseia-se no caráter provisório 
do “ainda não”. Seu conteúdo, portanto, não é apenas positivo, mas também 
negativo. Aparênese também deve proibir, advertir e, até mesmo, ameaçar 
(G1 6.7ss). Ao mesmo tempo, existe no “ainda não” a necessidade de cres
cer, de ir adiante no caminho que foi aberto pelo “já” . Todo o caráter e 
conteúdo da parênese paulina e da nova obediência está contido in nuce 
nesses diferentes pontos de vista.



43. O Ponto de Vista Teocêntrico. Santificação

Antes de entrar no conteúdo concreto da parênese paulina é importante, 
numa relação próxima com o que foi discutido na seção anterior, procurar, 
primeiramente, realizar uma abordagem geral e tipificação dessa nova obe
diência. Aqui, é particularmente relevante a maneira como em Romanos 6, 
um capítulo tão fundamental para todo este assunto, o significado da nova 
vida é caracterizado como uma inversão moral. Para isso, faz-se um con
traste entre o padrão moral do velho e o do novo homem. Ao mesmo tempo 
que é verdade sobre a antiga vida que ela é governada pelo “pecado em 
vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões” e, pelo ofe
recer de “cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniqüi
dade” (vs. 12, 13), a nova obediência consiste no fato de que os crentes 
devem oferecer-se “a Deus como ressuretos dentre os mortos, e os vossos 
membros a Deus, como instrumentos de justiça”. Assim também, a antiga 
vida daqueles que agora se tornaram crentes consistia em serem “escravos 
do pecado” e estarem “isentos em relação à justiça” (v. 20). Agora, porém, 
foram “libertados do pecado, transformando-se em servos de Deus” (v. 22). 
Desse modo, a grande antítese entre o “agora” e o “outrora”, entre o “éreis” 
e o “sois”, não se encontra no fato de ser libertado em si, pois o velho 
homem possuía sua liberdade no sentido de que era “isento10 em relação à 
justiça” (v. 20). Além disso, a marca distintiva da antiga vida não encontra
va-se na servidão em si, pois a nova vida também é caracterizada pela servi
dão, na obediência, até mesmo em estar sob as ordens de outro como um 
escravo e colocar-se à disposição de Deus e da justiça. A diferença, portan
to, encontra-se na natureza da liberdade e no novo foco da servidão ou, em 
outras palavras, no caráter teocêntrico da nova obediência. É nesse fato que 
a nova vida se manifesta como “ressurretos dentre os mortos” (vs. 11, 13) e 
é nisso também que a estrutura histórico-redentora da parênese de Paulo 
torna-se viável. Assim como Cristo em sua morte morreu para o pecado e 
por meio de sua ressurreição vive para Deus (Rm 6.10), também a nova 
vida em sua manifestação moral tem o selo do haver morrido e sido res
suscitado com Cristo, uma vez que rompe com a jurisdição do antigo (do 
pecado, da carne, do velho “eu”) e das forças centrípetas (“as suas pai
xões”) referentes a ele a fim de encontrar o novo sentido de sua existência e 
seu centro em Deus. E nessa mudança radical de direção e orientação que a 
nova vida deve ser distinguida de maneira mais fundamental da antiga vida, 
em sua unidade (“vosso corpo”) bem como em seus vários aspectos concre
tos e individuais da vida (“vossos membros”).

Com essa determinação teocêntrica da parênese de Paulo, foi apre
sentada de uma só vez a ligação com os pontos de vista antropológicos. É 
somente nesse foco voltado para Deus que pode se desenvolver a verdadei
ra varonilidade. Mais uma vez, isso é expresso claramente em Romanos 6.



Assim como o salário do pecado é a morte, a servidão a Deus significa vida 
(vs. 22, 23). Semelhantemente, a liberdade para a qual a Igreja é chamada e 
na qual ela deve permanecer firme (G1 5.1) significa uma liberdade de tudo 
o que ameaça e impede a vida, a verdadeira varonilidade. Isso porque, en
quanto o pendor da carne é morte e traz consigo o cativeiro, o pendor do 
Espírito é vida e paz (no sentido de “salvação” ; Rm 8.6, 8). Enquanto as 
obras da carne impedem o homem de herdar o reino de Deus e assim, a 
verdadeira vida (G1 5.19-22), o fruto do Espírito significa alegria, paz (G1 
5.22; Rm 14.17) e liberdade do temor. Portanto, a igreja é repetidamente 
admoestada e despertada para essa liberdade, paz e alegria (G1 5.1; lTs 
5.16; 2Co 13.11; Fp 3.1, et a i). A promessa dessas coisas e a vida futura 
encontram-se no fazer a vontade de Deus (lTm  4.8). Em outras passagens, 
Paulo refere-se ao objetivo da correção divina, que também descreve como 
“ensino”, como sendo a instrução para que “homem de Deus” alcance a 
plenitude e seja perfeitamente habilitado (2Tm 3.17; cf. lTm  6.11).

Por mais que seja possível dizer que na parênese de Paulo o ponto de 
vista antropológico coincide com o teológico e encontra-se incluído nele, 
fica perfeitamente claro, por outro lado, que o primeiro é subordinado ao 
segundo e surge dele, e que essa ordem não pode ser invertida. A liberdade 
do homem é subserviente a Deus e sem essa liberdade de servidão não há 
lugar para a parênese paulina. Essa servidão a Deus também não é tratada 
apenas à medida que é necessária para dar ao homem liberdade, alegria e paz; 
pelo contrário, “para a glória de Deus” e “para Deus” são o motivo e o objetivo 
final dessa obediência, bem como de todas as coisas (cf. ICo 10.31; Cl 3.17).

Fica claro, também, em Romanos 12.1, 2 -  o ponto de partida para a 
extensa seção parenética da Epístola aos Romanos (Rm 12 -  15) -  até que 
ponto essa perspectiva teocêntrica é predominante na parênese de Paulo 
como um todo. Aqui, mais uma vez, o apelo à atividade redentora de Deus 
em Cristo tem precedência: “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas" misericórdias 
de Deus”, um apelo no qual a igreja não é simplesmente determinada pela 
sua obrigação moral, mas também pela origem e possibilidade de sua obe
diência. Além disso, o padrão da antiga era (“conformar-se com este sécu
lo”) é colocado aqui, novamente, em contraste com o padrão da nova era 
(“transformar-se”) e a parênese é dirigida ao novo caráter de homem (“re
novação das vossas nous”). Ao resumir o conteúdo da parênese seguinte 
como um todo, porém, as palavras de Romanos 6 são repetidas: “apresenteis 
os vossos corpos [a serviço de Deus]” o que é qualificado em mais detalhes: 
“como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus”, e que assim como a reno
vação da nous também deve ter como objetivo e resultado o fato do homem 
transformado, desse modo e retirado de dentro do modo de agir do mundo 
presente, ser preparado e capacitado para experimentar “qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus”.



Podemos concluir que o ponto de vista teocêntrico constitui o grande 
ponto de partida da parênese paulina. O conteúdo tanto das ordens separa
das como das idéias gerais nas quais, em seu conjunto, a parênese é defini
da, deve ser abordado a partir desse ponto de vista.

O primeiro conceito que pode ser mencionado como tal é a justiça. 
Em Romanos 6 ele aparece nada menos que cinco vezes, como uma defini
ção geral da nova obediência (nos vs. 13, 16, 18, 19, 20), como antítese do 
pecado, da morte, impureza e iniqüidade. A partir do contraste repetido com 
“pecado”, fica evidente o caráter abrangente do conceito de retidão, bem 
como seu conteúdo primário e natureza específica dirigida a Deus. Isso é 
corroborado por uma análise mais extensa da justiça pretendida nesse caso. 
Encontra-se completamente voltada para o equivalente do Antigo Testa
mento s edãqâ, denotando aquilo que é agradável a Deus, o fazer a sua von
tade, manter sua aliança; pode ser qualificado de um modo geral como 
devoção, obediência e fidelidade a Deus.12 Baseia-se na proclamação da 
vontade de Deus ao seu povo e no caráter moral do relacionamento entre 
Deus e aqueles aos quais ele se fez conhecer e os quais ele colocou ao seu 
lado. Remete, assim, aos fundamentos mais profundos da revelação e reli
gião do Antigo Testamento. Como tal, essa idéia de justiça pode, incontes
tavelmente, manter seu lugar nas epístolas de Paulo ao lado do sentido legal 
mais pleno do conceito e em contraste com ele.13 Além disso, esse conceito 
pode mostrar ainda outras nuanças, tendo em certos momentos, um sentido 
mais geral denotando conformidade com a vontade de Deus (Rm 6.13ss; 
14.17; 2Co 6.7; Ef 4.24; 6.14; Fp 1.11; 2Tm 3.16; 4.8); e em outros momen
tos, além de virtudes diferentes mais específicas, pode atuar como manifes
tação separada da nova vida num sentido mais restrito de: fazer o que é 
certo (Ef 5.9; lTm 6.11; 2Tm 2.22) e por vezes até mesmo no sentido espe
cial de caridade (2Co 9.10; cf., por exemplo, Mt 6.1, et a i).

Para uma percepção do caráter teocêntrico dessa nova obediência é 
igualmente importante o conceito central, e repetido com freqüência, de 
santificação. Em Romanos 6.12ss ele também é usado sempre e de novo 
para denotar o objetivo e o fruto da nova obediência.

Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impure
za, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros 
para servirem a justiça, para a santificação (v. 19).

Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ten
des o vosso fruto para a santificação (v. 22).

Para uma percepção correta do significado específico da idéia de “san
to” (hagio) que aparece em Paulo em várias palavras denominativas 
(hagiasmos, hagiotês, hagiõsynê), é necessário reconhecer que, num pri
meiro momento, o termo não tem um conteúdo moral. Na verdade, como



fica evidente de modo particular diante do contexto do Antigo Testamento, 
como uma qualificação geral do povo de Deus, ele também era usado origi
nalmente numa relação muito próxima com a religião. Como povo escolhi
do dentre os outros povos por Deus e colocado ao seu lado, Israel é santa 
(Êx 19.5, 6). Paulo também parte dessa santidade (Rm 11.16) e a transfere 
para a Igreja do Novo Testamento. Sua santidade encontra-se acima de tudo, 
no fato de que ela foi santificada em Cristo. Como um homem com sua 
esposa, ele tomou a Igreja para si, fazendo dela possessão sua (ICo 1.2; 
6.11). Por esse motivo pode-se dizer que Cristo tornou-se para nós sabedo
ria, justiça, santificação e redenção (ICo 1.30); nesse contexto, deve-se en
tender por santificação, em primeiro lugar, o ser apropriado por Deus e 
dedicado a ele.14 No mesmo sentido, é mencionado: “chamados para serdes 
santos” (Rm 1.7; 1 Co 1.2 -  a “santa assembléia” do Antigo Testamento [Êx 
12.16; Lv. 23.2, et a /.15]; cf. 2Tm 1.9), “santos e amados” (Cl 3.12 -  em que 
também fica aparente pela palavras anteriores “eleitos de Deus” que a prin
cipal ênfase é sobre o haver sido apropriado por Deus e colocado ao seu 
lado), de um modo geral, aparece também a expressão “igreja dos santos” 
(ICo 14.33; et al.), ou simplesmente, “os santos” (Rm 15.25, 26, et al.) 
como uma descrição da Igreja.

No entanto, num sentido especial, a idéia de santidade compreendida 
dessa maneira aponta não apenas para o privilégio da Igreja de ter permis
são para ser povo de Deus -  o indicativo histórico-redentor, portanto -  mas 
também denota igualmente a condição moral que serve de resposta a esse 
estado de santidade, de acordo com a regra “sede santos, pois eu sou santo”. 
Juntamente com isso, pelo Espírito, Cristo entra em cena como o autor da 
santificação. Ele reconciliou a Igreja por meio de sua morte a fim de apre
sentar os crentes como “santos, inculpáveis e irrepreensíveis” diante de Deus 
(Cl 1.22; cf. Ef 5.26, 27). Nessa combinação, o termo “santo” tem o signifi
cado claro de perfeição moral. Essa santidade vem como Espírito Santo. 
Deus escolheu a Igreja para si dentre os pagãos, como amada pelo Senhor e 
santificada pelo Espírito (2Ts 2.13). Contudo, essa santificação envolve, 
por sua vez, a dedicação ativa da própria Igreja a Deus, a condição de san
tidade moral que corresponde ao seu chamado e eleição. O apóstolo gosta 
de expressar esse último elemento de “responder” à graça de ter sido apro
priada por Deus com o conceito de ser “digno”: “andeis de modo digno da 
vocação a que fostes chamados” (Ef 4.1) ou “modo digno do evangelho de 
Cristo” (Fp 1.27) ou ainda “modo digno do Senhor” (Cl 1.10) ou “por modo 
digno de Deus, que vos chama”, etc. (lTs 2.12) assim como, por outro lado, 
pode-se falar de agir (beber e comer) de maneira indigna dessa santidade 
(ICo 11.27, 29). Na linha de pensamento de Paulo, o ser “digno” obvia
mente não está de forma alguma relacionado a merecimento, mas o motivo 
por trás do termo é inteiramente derivado da atividade de Deus em sua gra
ça, por meio da qual ele santificou a Igreja para si e, assim, tomou-a digna 
do seu chamado (2Ts 1.11).



No desdobramento desse princípio de santidade moral, o tema religi
oso também aparece claramente em primeiro plano, compreendido agora 
com um sentido espiritual. Como povo santo de Deus a igreja é o “santuá
rio” de Deus (1 Co 3.16, 17; Ef 2.21). Os crentes devem, portanto, apresen
tar seus corpos16 como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus — seu culto 
espiritual17 (Rm 12.1; cf. 15.16). Aquilo que é dedicado e santificado a Deus 
deve ser puro e sem defeito. Por isso, “santo” também pode ser sinônimo de 
imaculado, inculpável, irrepreensível (cf. Cl 1.22). Cristo santificou a Igre
ja  (tomou-a para si) para que esta pudesse apresentar-se diante de Deus sem 
mácula, ruga ou coisa semelhante (Ef 5.26). Trata-se claramente de termi
nologia sacrificial (cf. IPe 1.19) pela qual é expressa a santidade do povo 
de Deus (cf. Ef 1.4).

Assim como “sem mácula”18 é sinônimo de “santo”, existe uma liga
ção religiosa original entre “santo” e “puro” .19 Todo esse conjunto de idéias 
é expresso de maneira muito clara em 2 Coríntios 6.14ss, por exemplo, 
onde como (santo) templo de Deus, a Igreja é advertida a não associar-se a 
incrédulos e idólatras de modo que possa vir a contaminá-la. Faz-se, então, 
referência ao Senhor ter tomado a Igreja para si e à sua ordem para que esta 
se separe do mundo (vs. 16ss). O apóstolo relaciona a isso a admoestação 
em 2 Coríntios 7:1: “purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, 
como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus.” Essa 
purificação das impurezas da carne, etc., tem aqui, obviamente, um sentido 
espiritual (cf. Rm 12.1), contudo, do ponto de vista terminológico, tèm como 
origem a purificação cultual, a fim de ser “santo”. Encontramos essa mes
ma combinação em Efésios 5.26, passagem que já citamos em relação a 
isso, onde a purificação resultante da santificação (como apropriação) e que 
é necessária para a santidade (como condição moral), é relacionada ao ba
tismo (cf. também Fp 2.14), Assim também, dentro de uma linha de pensa
mento um tanto diferente, porém mais uma vez intimamente ligada ao cultual, 
é mencionado em 1 Coríntios 5.7 o “lançar fora do velho fermento”. Tam
bém em Romanos 6.19 a (im-)pureza está ligada de maneira muito próxima 
à santificação. Em outras ocasiões o termo oferece um sentido mais geral de 
pureza moral e religiosa (lTm  1.5; 3.9; 2Tm 2.21, et al.). Assim, também 
pode-se afirmar que os termos de santidade em Paulo referem-se mais à 
nova condição moral do que à atividade moral em si.20 A atividade moral é 
definida especialmente como purificação, como a “purificação” cultual que 
outrora conferia aos sacerdotes e ao povo a santidade diante de Deus. Nas 
passagens conhecidas de Romanos 6 a santificação é, conseqüentemente, re
ferida como fruto e objetivo de haver sido libertado do pecado (vs. 19, 22).

As várias palavras que encontramos para o conceito de santo (santi
dade) em Paulo mostram, naturalmente, a idéia de maneira graduada. Paulo 
fala de hagiasmos (santificação), hagiotês e hagiõsynê (santidade). Esta 
última denota a condição de santidade mas aparece poucas vezes em Paulo



(2Co 1.12;21 7.1; lTs 3.14; em R m  1.4 o termo hagiõsynê não trata da san
tidade da igreja). Além disso, em ambos os casos, hagiõsynê tem a nuança 
do aspecto glorioso e irrepreensível da santidade como condição dentro da 
qual a igreja deve estar diante de Deus e tendo em vista a sua vinda.

O substantivo de ação (nomen actionis) hagiasmos (santificação) 
aparece com mais freqüência. No sentido mais abrangente de apropriação e 
renovação moral, ele aparece em 1 Coríntios 1.30: “Cristo Jesus ... se nos 
tomou da parte de Deus... santificação” . Muitas vezes, o termo hagiasmos 
também significa o objetivo da santificação ativa pelo Espírito e assim, 
denota a condição de santidade (como hagiõsynê). É o caso, por exemplo, 
de Romanos 6.19, 22 e, num sentido mais ativo, de 1 Tessalonicenses 4.3,4, 
7; 2 Tessalonicenses 2.13; 1 Timóteo 2.15. No entanto, os significados de 
santificação e santidade são muito próximos e, ao traduzir, é sempre difícil 
escolher a palavra certa. O sujeito de hagiasmos é Cristo (ICo 1.30), o 
Espírito Santo (2Ts 2.13) e implicitamente também a própria igreja (lTs 
4.3ss), apesar de o verbo hagiazein ter sempre como sujeito Deus, Cristo ou 
o Espírito, porém, em parte alguma das epístolas de Paulo a igreja ou os 
crentes como indivíduos. Quanto ao conceito de santificação, este é obvia
mente uma questão de santidade moral, contudo, isso acontece num sentido 
específico e a partir de um ponto de vista bem definido, a saber, a condição 
moral em resposta ao fato de ter sido apropriado pelo Senhor. Trata-se de 
renovação moral sub specie electionis e sub specie ecclesiae.

Um uso especial de hagiazein pode ser encontrado em 1 Coríntios 
7.14: “Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a 
esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Doutra sorte os vos
sos filhos seriam impuros (akatharta)\ porém agora são santos” (hagia). 
Assim como a santidade que foi dada pelo próprio Cristo à Igreja, aqui a 
santidade tem um forte caráter “objetivo”. Por tratar-se, nesse contexto, de 
uma questão de incrédulos, não é possível pensar-se também na apropria
ção por Cristo e renovação interior pelo Espírito Santo, mas sim num estado 
de santidade no qual o casamento não se encontra mais na esfera de vida do 
mundo apóstata em relação a Deus e abandonado ao poder do pecado. O 
cônjuge descrente é, nesse sentido, parte do cônjuge crente e deve ser julga
do a partir dele (ou dela) e não o contrário. Para isso, o apóstolo também 
lança mão do fato de que “vossos” filhos não são “impuros”, mas sim “san
tos” . Apesar de nem tudo estar claro nessa passagem -  quem são os “vos
sos” filhos? são filhos batizados ou não? são incorporados à Igreja ou não?22
-  ainda assim teremos de partir do contexto cultural teocrático dos concei
tos de “impuro” e “santo” . O termo “impuro”, portanto, significa estar “no 
mundo” e sob a jurisdição dos poderes que nele governam; “puro” significa 
estar sob a posse e esfera de influência da apropriação divina. Em 1 Coríntios 
7.14, as relações naturais de vida constituem o meio para essa santificação 
que, em sua própria natureza pode ser considerada como tendo um signi



ficado mais abrangente do que somente o casamento e a família, referindo- 
se também a outros relacionamentos. A questão de Paulo considerar ou não 
a santificação dos filhos dos crentes exclusivamente do ponto de vista desse 
relacionamento natural (da mesma forma como acontece com a santificação 
do cônjuge incrédulo dentro do casamento) está ligada à questão dos filhos 
serem ou não batizados e incorporados á igreja, uma questão que não pode 
ser respondida apenas à luz de 1 Coríntios 7.14.23

Além de hagios e seus derivados, hagnos, hagnotês, hagneia (não 
hagnizõ e hagnismos), hosios e hosiotês também aparecerem em Paulo 
com sentido de santo e santidade. Essa terminologia, porém, desempenha 
um papel muito menor (em concordância com o uso da Septuaginta). Ape
sar de o contexto original de hagnos, em muitos aspectos, coincidir com o 
de hagios, em Paulo tem simplesmente o significado de moralmente lim
po, puro, inocente, casto (cf. Fp 4.8; lTm  5.22; Tt 2.5; lTm  4.12; 5.2; 
2Co 6.6; 2Co 7.11 [inocente]; 11.2 [puro]; Fp 1.15 [de boa vontade]). O 
significado de hosios é ainda mais restrito em Paulo (e no Novo Testa
mento de um modo geral). O significado cultual praticamente não tem 
nenhuma participação aqui (lT m  2.8?); a palavra é empregada com o sen
tido geral de limpo, puro (cf. lTs 2.10) e está ligada de maneira próxima 
ao termo geral “justo” (Ef 4.24; Tt 1.8). A partir disso fica aparente que, 
de um ponto de vista histórico-redentor, desse conjunto de idéias, o termo 
hagios e suas palavras derivativas é, de longe, o mais significativo.24

O significado específico do conceito de santificação como objetivo 
abrangente do imperativo paulino é, portanto, inequívoco: a nova vida como 
um todo é qualificada pela santificação como resposta em pureza à eleição 
de Deus pela graça, como dedicação de si mesmo a Deus em caráter 
irrepreensível como santo sacrifício. O caráter religioso teocêntrico da nova 
obediência certamente encontra sua expressão mais cheia de significado no 
conceito de santificação; assim como, por outro lado, a base e a origem 
dessa obediência não é designada em parte alguma de maneira mais clara 
do que aqui na graça eletiva e gratuita de Deus.

44. O Ponto de Vista Totalitário. Perfeição

Um aspecto geral não menos importante da parênese do apóstolo, intima
mente ligado à estrutura fundamental da proclamação de Paulo da redenção 
é o caráter totalitário da nova obediência nela exigida. Mais uma vez, há 
mais de uma forma de abordar esse aspecto. Em primeiro lugar, existe o 
caráter totalitário do relacionamento dentro do qual a igreja é colocada por 
meio da obra de Cristo que redime todas as coisas25 e dentro da qual a 
parênese também é determinada. Entraremos em mais detalhes sobre isso 
ao tratarmos da “vida no mundo”.26 No entanto, existe também um ponto de



vista no qual o homem todo está envolvido na atividade salvadora de Deus 
em Cristo. Pelo fato de tudo ser dado em Cristo, tudo também pode ser 
pedido por intermédio dele, quantitativa e extensivamente, bem como qua
litativa e intensivamente. Junto com o caráter teocêntrico, esse ponto de 
vista totalitário diz respeito ao atributo mais característico da parênese paulina.27

Aqui, mais uma vez, Romanos 6 - 8 ,  12, tão importantes para nosso 
assunto, têm um significado decisivo. Assim como o pecado é um regime 
totalitário que toma para si o homem como um todo (Rm 6.12, 13; 7.14), 
também o novo homem deve colocar seu corpo (a si mesmo) e todos os seus 
membros (todas as suas ações e potenciais) à disposição de Deus. Tendo 
ressuscitado dos mortos (Rm 6.11, 13), ele deve obedecer a Deus de todo o 
seu coração (6.17) e comum  nous renovado, perguntar-se o que é agradável 
a Deus (Rm 12.2). O querer bem como o realizar, o corpo bem como a alma 
e o espírito, estão envolvidos na dádiva de Deus e, portanto, naquilo que ele 
exige (Fp 2.13; 2Co 8.10ss; lTs 5.23). Uma vez que Deus tomou todos 
aqueles que estão em Cristo ricos em todas as coisas (ICo 1.5; 2Co 9.11), 
também deve-se servir a Deus em todas as coisas. Todas as coisas devem 
ocorrer para a glória de Deus (ICo 10.31; Cl 3.17; cf. Fp 2.14); devem ser 
obedientes em todas as coisas, (2Co 2.9); todas as coisas devem ser feitas 
com amor (ICo 16.14). Cheios de sabedoria e entendimento espiritual, os 
crentes devem andar de modo digno do Senhor, agradá-lo em todas as coi
sas, frutificar em toda boa obra, fortalecidos com todo poder em toda a 
perseverança e longanimidade (Cl 1.9-11). A parênese paulina é cheia das 
palavras “todo” e “tudo” e, desse modo, é apresentada de modo absoluto, de 
maneira difícil de ser reproduzida, porém altamente distintiva.

Surge, com relação a isso, a pergunta sobre como devemos imaginar 
o funcionamento desse imperativo totalitário e a possibilidade de sua reali
zação nesta vida, em outras palavras, a questão da perfeição moral. É apro
priado tratar dessa questão particularmente com referência à idéia de 
santificação discutida na seção anterior. Porquanto vimos que, para Paulo, 
essa santificação denota uma condição de caráter moral irrepreensível que 
vem por meio da purificação.28 Como tal, ela é definida em mais detalhes 
pelos termos “irrepreensível”, “sem mácula ou ruga”, “inculpável”. Essa 
santidade e irrepreensibilidade são referidas, com freqüência, num sentido 
absoluto (Rm 6.19; Ef 1.4; 5.27; Cl 1.22) e o que se tem em mente aqui é 
especialmente a revelação futura dos santos na vinda de Cristo (lTs 3.13; 
ICo 1.8). No entanto, não se abre mão de forma alguma do caráter histórico 
presente dessa santificação e irrepreensibilidade. A intenção é justamente 
que a Igreja eleve-se nesta vida a uma posição tal de santidade que, na vinda 
de Cristo, ela possa encontrar-se com seu Senhor sem culpa. Por esse moti
vo, Paulo diz que Deus irá confirmar a Igreja até o fim, para que ela possa 
encontrar-se irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, e em 1 
Tessalonicenses 5.23, ora para que “O mesmo Deus da paz vos santifique



em tudo;29 e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e 
irrepreensíveis na vinda de nosso senhor Jesus Cristo”.30 Assim, a referên
cia é ao objetivo e resultado de sua santificação presente.

Com base neste e outros pronunciamentos semelhantes, alguns pas
saram a considerar que, de acordo com a convicção de Paulo, toda pessoa 
verdadeiramente batizada, cada real possuidor do Pneuma, cada pessoa 
redimida, está livre do pecado, crucificou suas paixões e concupiscências, é 
um novo homem que se tornou mais uma vez obediente e sob a orientação 
do Espírito não cai mais em pecado. Isso se aplica aos cristãos em geral, 
pelo menos no tocante àqueles que foram batizados, etc.; supõe-se que essa 
ausência de pecado em particular foi afirmada pelo apóstolo como sendo 
incontestável com base em sua vida a partir de Cristo e com Cristo.31 Outros 
colocam toda a ênfase no chamado à perfeição e na luta contra o pecado que 
são acrescentados a esses indicativos de santidade, mas ainda assim acredi
tam que Paulo apresenta a perspectiva de uma santificação irrepreensível 
não apenas como um objetivo a ser buscado como também alcançado; na 
verdade, certamente para si mesmo em primeiro lugar, mas também sem 
dúvida para todos os cristãos, ele descreve a perfeição como a vitória na 
luta contra o pecado, na qual de fato deixa-se o pecado para trás.32

Pelo menos uma coisa é indiscutível: por mais que o apóstolo fale 
por meio de indicativos positivos sobre ser libertado do poder do pecado e 
da morte, isso não significa que os crentes deixaram, portanto, o pecado 
para trás eo ipso como terreno já  conquistado. Se fosse esse o caso, não 
seria possível entender a constante admoestação, renovada continuamente. 
Sempre e de novo, o apóstolo descreve a vida dos crentes do ponto de vista 
da batalha com base na vitória e da conquista da vitória com base na batalha.

O primeiro ponto de vista procede da vitória de Cristo. Pelo fato de 
Cristo ter morrido para o pecado, eles devem viver considerando pela fé 
que, também, estão mortos para o pecado (como aquele que reina), mas 
vivos para Deus em Cristo Jesus (Rm 6.11). Esse viver para Deus, em Cris
to Jesus, e agora descrito repetidamente em termos de uma batalha,33 que 
não apenas começa com a vitória passada (em Cristo), mas estende-se para 
uma vitória que se encontra adiante (na vida do crente). É desse modo que o 
apóstolo fala de seu próprio serviço. Apesar de consistir mais profunda
mente da proclamação da vitória de Cristo (cf. ICo 15.54, 57), que é descri
ta com clareza ainda maior como sendo liderados por Cristo em sua procissão 
triunfal34 (2Co 2.14), trata-se ao mesmo tempo de um serviço militar em si. 
do ato de guerrear (2Co 10.3,4; cf. ICo 9.7), sob a liderança de Cristo como 
general (2Tm 2.3). Por vezes, Paulo fala desse serviço, para o qual sabe que 
está armado da cabeça aos pés (2Co 6.7) de maneira extremamente bélica: 
nessa campanha, é uma questão de destruir as fortalezas e trincheiras e fa
zer prisioneiros de guerra para Cristo (2Co 10.3ss). A vida daqueles que 
foram libertados por Cristo tem agora o mesmo caráter do serviço militar.



É, de fato, militia ChristiP  Ela também aparece dessa forma no contexto de 
Romanos 6: não oferecer os membros do corpo como “instrumentos de ini
qüidade”,36 seguindo as ordens do pecado, mas sim, sob o comando de Deus 
como “instrumentos de justiça” (v. 13). A mesma idéia pode ser encontrada 
em Romanos 13.12, onde é mencionado o revestir-se das “armas da luz” . 
Aqui, deve-se pensar em primeiro lugar na luta moral, como fica evidente 
no contexto de F.omanos 6 e no paralelo “obras das trevas” -  “armas da luz” 
em Romanos 13. Essa batalha deve ser travada pelos crentes colocando 
seus “membros”, isto é, sua manifestação de vida37 como um todo, a serviço 
de Deus. Está, portanto, fora de questão ter deixado para trás o “estágio do 
pecado”. Na força da vitória de Cristo deve-se justamente combater o pecado.

O grau de seriedade dessa exortação e o contexto de batalha em que 
se encontra pode ficar ainda mais claro a partir da perícope que apresenta a 
“armadura” (Ef 6.1 lss), onde há a menção, em duas ocasiões, de “toda a 
armadura de Deus” (panóplia tou Theou) que é divida, então, em suas vári
as partes em particular (cf. lTs 5.8). Aqui, mais uma vez, a preocupação é, 
num sentido mais inclusivo, com a luta contra a falsidade e a iniqüidade, 
como fica aparente pela designação das partes da armadura (cf. lTs 5.6ss) e, 
de um modo geral, com a perseverança na fé e a vida que dela se origina 
(ver vs. 6, 18ss).38 No entanto, essa luta encontra-se num contexto muito 
mais amplo: ela é travada não apenas “contra o sangue e a carne” mas tam
bém, “contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espi
rituais do mal, nas regiões celestes” (Ef 6.12). Assim, o conflito de fé dos 
crentes, também em seus aspectos morais, está relacionado à antítese 
escatológica contínua entre os poderes das trevas e o reino de Cristo (Cl
1.13). Esse também é o sentido do que é dito em Romanos 13 sobre a passa
gem da noite, a proximidade do dia e, relacionada a isso, a troca de armadu
ra (“as armas da luz”). Enquanto em outras passagens diz-se desses poderes 
que Cristo os subjugou e, por assim dizer, atrelou-os à sua carruagem de 
triunfo (Cl 2.15)39, e libertou aqueles que são seus do império das trevas (Cl
1.13), em Efésios 6 é expresso o ponto de vista do “ainda não”, ou pelo menos 
do “ainda não plenamente” (assim como nas palavras sobre o caráter provisó
rio em Romanos 13.12: “vai alta a noite e vem chegando o dia”). Assim, o 
ponto de vista histórico-redentor também tem suas implicações morais.

O mesmo torna-se perceptível nas advertências de Paulo sobre os 
perigos da “tentação” e em relação muito próxima com isso, nas advertênci
as sobre Satanás. O fato de Satanás ser visto como o autor da tentação fica 
evidente em passagens como 1 Tessalonicenses 3.5; 1 Coríntios 7.5; 2 
Coríntios 2.11; 1 Timóteo 3.7. Enquanto, por um lado, Satanás e seus pode
res foram sujeitados ao poder de Cristo e a Igreja foi consolada por saber 
que Deus em breve irá esmagar Satanás debaixo dos seus pés (Rm 16.20), 
por outro lado, seu poder e influência continuam a existir na tentação do 
homem, inclusive dos crentes (ICo 7.5; 2Co 2.11; 11.14; lTs 3.5). É sob



essa luz que devemos compreender também as outras advertências sobre a 
tentação que leva ao pecado, mesmo que Satanás não seja mencionado cla
ramente (ICo 10.13; G16.4 [4.14]; lTm 6.9). Além disso, o apóstolo conso
la a igreja ao dizer que Deus é fiel e não permitirá que ela seja tentada além 
das suas forças e também, que não sobrevirá nenhuma tentação que não seja 
humana.40 Ainda assim, ele aponta para o exemplo da antiga Israel e expres
sa a advertência: “Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia” 
(ICo 10.12). Todas essas referências à tentação são, desse modo, determi
nadas pelo mesmo ponto de vista que encontramos acima: também no as
pecto moral, os crentes ainda se encontram numa posição ameaçada. A vitória 
de Cristo não remove a necessidade de vigilância e sobriedade.

Será preciso que consideremos, sob o mesmo ponto de vista históri- 
co-redentor, os pronunciamentos que falam da continuidade das concupis- 
cências da carne nos crentes. Aqui, são de grande importância as palavras 
de Gálatas 5.17: “Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra 
a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que porventura 
seja do vosso querer.”

Em outra passagem, Paulo fala sobre essa regra da carne e do Espíri
to: “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito” (Rm 8.9). Essa afir
mação não é anulada por Gálatas 5.17. Porquanto, em primeiro lugar, estar 
“no Espírito” não significa que o Espírito se apodera do ego humano a pon
to deste não estar mais exposto ao poder da carne. Pelo contrário, o pronun
ciamento de Romanos 8 também tem a intenção de servir de estímulo e base 
para não viver segundo a carne, mas permitir-se ser guiado pelo Espírito e, 
assim, não estar mais a serviço da carne (cf. vs. 12ss). Com isso, porém, o 
que é dito claramente em Gálatas 5.17 também pressupõe que os crentes 
ainda não foram retirados da arena em que o Espírito e a carne combatem 
pelo poder. Gálatas 5 acrescenta a essa linha de pensamento que o poder da 
carne ainda deseja exercer seu domínio sobre eles a ponto de não fazerem 
“o que porventura seja do vosso querer”.41 Essa expressão dificilmente sig
nifica outra coisa senão aquilo que os crentes desejam realizar conforme a 
vontade de Deus42 (cf. Fp 2.13). Por causa da continuidade da influência da 
carne, especificamente das “concupiscências”, esse querer é desafiado, sen
do impedido no momento de sua execução. Isso não significa que, pelo fato 
de os crentes não agirem em conformidade com aquilo que desejam com a 
freqüência que desejam, eles continuam de qualquer forma sob a escravi
dão segundo a carne. Isso seria o mesmo que repetir a situação descrita em 
Romanos 7 .14ss de ter sido vendido e estar morto sob o pecado. Em Gálatas 
5.7, porém, o apóstolo emprega a influência ainda existente da carne como 
um argumento (“Porque...”) para que se permita ser guiado pelo Espírito e 
como advertência para não satisfazer às concupiscências da carne. Ao fazê- 
lo também diz que não se encontram mais dentro da impotência moral que 
é característica da situação debaixo da lei. A grande diferença entre Roma



nos 7.14ss e Gálatas 5.17 é, portanto, que a primeira passagem é escrita a 
partir da situação da carne; a segunda, por outro lado, tem a perspectiva do 
Espírito.43 Tomando por base o modo como se fala em Gálatas 5.17 sobre a 
influência da carne e o não fazer o que se deseja, também fica evidente, 
porém, que a situação de Romanos 7 se repete, senão em princípio, então de 
modo incidental,44 quando os crentes não vivem pela fé e assim, não gozam 
a liberdade que lhes foi dada pelo Espírito. Desse modo, a discórdia interior 
não é declarada como sendo a essência da existência cristã, mas a situação 
dos crentes é mostrada como uma situação de conflito, também no sentido 
moral, tomando-se necessária uma vigilância constante que leva à vitória 
apenas quando os crentes se colocam repetidamente sob a direção do Espí
rito. Portanto, pode-se afirmar, por um lado, que os crentes deixaram para 
trás o seu modo de existência da carne e a vida debaixo da lei, pois em 
Cristo e pela fé nele morreram de uma vez para essas coisa; por outro lado, 
também se pode dizer, e mente Pauli, que a coexistência e o contraste entre 
o velho e o novo homem são, para os crentes, uma realidade contínua pelo 
fato de que ainda se encontram expostos às concupiscências e tentações da 
carne. A liberdade dada em Cristo, no Espírito, pode e deve considerar o 
pecado um poder conquistado, mas, em termos de perfeccionismo moral, 
não como um inimigo que não tem mais nenhuma derrota a sofrer. Trata-se 
de uma liberdade que chama os homens para a luta justamente porque esta 
não é mais uma situação desesperadora (Rm 7) e um conflito de caráter 
incerto, mas sim, uma batalha que, tendo sido resolvida em Cristo, pode ser 
travada e vencida pelo Espírito e o poder que vem dele.

E dentro de uma relação próxima com essa realidade que devemos 
com preender os pronunciam entos que falam  da “p erfe ição” e da 
“irrepreensibilidade” da vida libertada pelo Espírito. Ao fazê-lo, no que se 
refere ao conceito de “perfeito”,45 deve-se ficar atento para não cair numa 
interpretação exclusivamente moral e, de um modo geral, numa idéia de um 
estado quantitativo de perfeição moral, sem qualquer falha em todas as suas 
partes. A perfeição dos crentes refere-se acima de tudo ao caráter totalitário 
da plenitude da redenção em Cristo. Aqui, porém, existe mais uma vez uma 
correspondência clara entre o uso do indicativo e do imperativo.46 O 
indicativo pode ser encontrado naquelas passagens em que a participação 
na plenitude de Cristo é a idéia proveniente de “perfeito” ou “perfeição” 
(cf., por exemplo, ICo 2.6; Fp 3.15; Cl 1.28; 4.12). Aessa idéia acrescenta- 
se então a idéia de maturidade e vida cristã adulta como obra plena realiza
da por meio da salvação e o desdobramento da salvação em Cristo, no que 
se refere ao caráter provisório e temporal (ICo 14.20; Ef 4.13), bem como 
ao caráter definitivo e eterno (ICo 13.10; Fp 3.15).

A idéia do desdobramento completo e da apropriação daquilo que foi 
dado em Cristo e, portanto, de vida adulta e maturidade, aparece claramente 
em Efésios 4.13, onde é mencionada a edificação da igreja.47 Aqui, o termo



“perfeito”, no sentido de crescimento total e pleno contrasta com “meni
nos” que ainda não atingiram a maioridade. Pode-se observar esse mesmo 
contraste entre 1 Coríntios 2.6ss e 3.1 ss eem  1 Coríntios 14.20. Além disso, 
Colossenses 1.28 também deve ser interpretado dessa maneira. Assim, é 
“perfeito” aquele que, interiormente e na manifestação de sua vida apro
priou-se do conteúdo da fé cristã da maneira correta.48 Como tal, o termo 
“perfeito” também tem, obviamente, um significado ético, apesar de isso 
não se encontrar em primeiro plano em Paulo (cf. Ef 4.14ss; ICo 2.6ss). O 
amor, particularmente, está relacionado ao que é perfeito como “vínculo da 
perfeição” (Cl 3.14; cf. Ef 4.16 e ICo 13.8-13, onde o perfeito também é 
contrastado com o infantil). Não se deve pensar nesse vínculo, porém, como 
se o próprio amor fosse a perfeição; na verdade, ele é o meio ou esfera pela 
qual ou na qual a igreja chega a essa maturidade espiritual.

Na passagem conhecida de Filipenses 3.9-15, Paulo fala sobre ser 
perfeito num sentido ainda mais inclusivo. Apesar de, por um lado, ele des
crever a si mesmo e à igreja como “perfeitos” (v. 15) -  a saber, que atingi
ram a maturidade em seu julgamento -  pouco antes, no versículo 12, diz: 
“Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição...” Aqui, 
novamente, trata-se de mais do que uma questão de perfeição moral; é uma 
questão de apropriação da plena salvação em Cristo, em última instância, 
de nada menos do que o ser glorificado com Cristo (v. 11), “o que é perfei
to” de 1 Coríntios 13.10.

Se existe, assim, uma distinção clara a ser mostrada entre esse con
ceito de perfeição e o conceito de perfeccionismo ético e se não é possível 
simplesmente lançar mão do primeiro para justificar o segundo, fica evi
dente a partir dessa idéia de vida adulta e maturidade que a nova vida tem 
crescimento, avança rumo à perfeição. Obviamente, isso também é válido 
num sentido moral. Por certo, em Efésios 4 esses pronunciamentos apli
cam-se, em primeiro lugar à igreja como tal.49 No entanto, não se pode 
inferir a partir disso que Paulo não tem a intenção50 de chamar cada cristão 
individualmente para ser um crente perfeito e maduro. Tomando por base a 
seqüência de Efésios 4.13 fica suficientemente claro que este último tam
bém é o caso. Assim, a menção freqüente do crescimento na fé (2Co 10.15), 
dos “frutos da vossa justiça” (2Co 9.10), do crescer para ser santuário (Ef 
2.21; cf. 4.15; Cl 2.19), do frutificar em toda a boa obra e crescer no pleno 
conhecimento de Deus (Cl 1.10), do tomar cada vez mais abundantes as 
ações de graça (2Co 4.15), a alegria (2Co 8.2), em todo o cuidado e em 
amor (2Co 8.7), em toda boa obra (2Co 9.8), etc., também é indicação clara 
do caráter da vida cristã e da liberdade moral. Pode-se perceber nisso uma 
ascensão (cf. Rm 5.3ss), não um movimento para o alto normal e automáti
co, mas no exercício da fé. Por causa disso, Paulo pode estimular o aperfei
çoam ento da santidade no tem or de Deus (2Co 7.1) e pode tornar 
irrepreensível o santo objetivo daqueles que foram libertados em Cristo (Ef



5.27; Fp 1.10; 2.15). Ele fala dessa irrepreensibilidade particularmente com 
relação à vinda de Cristo que deve ser esperada, como dom que Deus há de 
conceder à Igreja (ICo 1.8) e pela qual, portanto, ele pede a Deus para a 
Igreja (lTs 3.13; 5.23), mas para a qual ela deve preparar-se ao aprovar as 
coisas excelentes e fazer o que lhe é pedido por Deus (Fp 1.10).

Podemos dizer, em resumo, que o ponto de vista predominante a par
tir do qual Paulo considera a vida cristã não é a tentação da carne que ainda 
existe, mas o poder do Espírito conquistando todo o pecado. A idéia de que 
o crente deve permanecer firme num pequeno começo, certamente não está 
em concordância com seus pronunciamentos indicativos e imperativos so
bre a perfeição. Antes, por meio desses pronunciamentos ele aponta para o 
futuro e, em momento algum, parte da idéia de que a igreja já  alcançou um 
estado de ausência de pecado ou que pode se acomodar. Ele fala de uma 
posse non peccare e não de um non peccare e, muito menos ainda, de um 
non posse peccare como o retrato da vida cristã. E a fé no poder e na fideli
dade de Deus (lTs 5.24) e não o resultado moral alcançado pela igreja, que 
faz com que o apóstolo coloque diante da igreja o mandamento e objetivo 
final de apresentar-se irrepreensível e imaculada em meio às tentações e 
imperfeições do presente.

45. Unidade e Multiplicidade. O Caráter Concreto da 
Parênese

Se formos agora mais a fundo no conteúdo da parênese paulina, deparamos 
com o que, á primeira vista, é uma multiplicidade confusa de conceitos, 
motivos e pontos de vista, com a ajuda da qual Paulo expressa o efeito ético 
do evangelho. Um tratamento exaustivo desse material exige um estudo 
separado51 e iria muito além dos limites de uma descrição geral do conteúdo 
da pregação de Paulo. Queremos, portanto, caracterizar o conteúdo dessa 
parênese de maneira um pouco mais detalhada ao oferecer um resumo a 
partir de vários pontos de vista.

A primeira coisa que pode ser útil aqui é a distinção entre a unidade e 
a multiplicidade nessa parênese. Sob a unidade, devem ser compreendidos, 
então, os pronunciamentos em forma de sumário e conceitos nos quais a 
obediência como um todo é qualificada como, por exemplo, quando menci
ona-se o ter sido feito servo da justiça ou o apresentar-se a Deus como 
sacrifício (Rm 6, 12); e sob a multiplicidade, encontram-se as muitas or
dens e prescrições separadas nas quais o conteúdo da nova obediência e 
justiça recebe uma forma mais concreta.

E importante colocar toda a ênfase tanto na unidade quanto na 
multiplicidade. No que se refere à unidade, é inequívoco que o conteúdo da 
obediência exigida por Paulo é principalmente um assunto indivisível que



pode ser reduzido a uma unidade. Ele fala sobre isso no singular, como “a 
obra de cada um ” (ICo 3.13-15; G1 6.4), “a boa obra” (Fp 1.6), “da 
operosidade da fé” (lTs 1.3; 2Ts 1.11); semelhantemente, falado “fruto do 
Espírito” (G1 5.22; cf. Rm 6.22) e do “fruto da justiça” (Fp 1.11; cf. 4.17). 
Nesse caso, Gálatas 5.22 é especialmente importante, pois esse “fruto” do 
Espírito é diferenciado numa multiplicidade de virtudes cristãs. Pode ser 
resumido numa só palavra: amor. “Todos os vossos atos sejam feitos com 
amor” (ICo 16.14); “o cumprimento da lei é o amor” (Rm 13.10; cf. G1
5.14). Em Cristo, nada mais tem valor senão “a fé que atua pelo amor” (G1
5.6), assim como pode ser dito em outra passagem que “tudo o que não 
provem de fé é pecado” (Rm 14.23).

Deu-se ênfase corretamente ao fato de que nessa concepção de uni
dade e indivisibilidade da nova obediência toma-se aparente por um lado, a 
concordância de Paulo com Jesus e, por outro, a grande distinção entre a 
ética de Paulo e a ética rabínica. No que diz respeito a esta última, sabe-se 
que os rabinos -  mesmo que não faltem entre eles tentativas de se chegar à 
unidade a partir da multiplicidade -  ainda buscavam sua força especialmen
te em elaborar ao máximo a vontade de Deus e em dar continuidade a um 
raciocínio sofístico que se estendia como uma rede sobre toda a vida. Ape
sar de Paulo, até onde podemos ver, não aprofundar claramente a antítese 
com a antiga sinagoga em suas epístolas, fica claro que sua parênese possui 
um caráter totalmente diferente e recebeu o selo visível da justiça e cumpri
mento da lei de acordo com Jesus e em oposição aos fariseus e escribas.

Por outro lado, não se pode ignorar o caráter extremamente variado 
e, em parte, bastante detalhado da parênese paulina. Suas epístolas contêm 
múltiplas admoestações individuais, ordens e mandamentos, nos quais ele 
coloca diante das igrejas cristãs seu chamado não apenas à unidade, mas 
também à sua multiformidade concreta e ele próprio expressa com freqüên
cia sua parênese no plural (cf. lTs 4.2; 2Ts 2.15; ICo 11.2, et a i). Por mais 
distintiva que seja sua caracterização da nova obediência no singular como 
a “boa obra”, ele fala de maneira igualmente certa das “boas obras” no 
plural (Ef 2.10; lTm 5.25; 6.18; Tt 2.7, 14; 3.8, 14; cf. 2Co 9.8; Cl 1.10; 2Ts 
2.17). Quanto a isso, a nomenclatura da parênese corresponde inteiramente 
à distinção antropológica preferida por Paulo entre “o corpo” (a unidade do 
modo de existência humana em sua expressão exterior) e “os membros” 
(atos individuais e concretos; cf. Rm 6.12ss; 12.1; Cl 3.5, et al.).

Por certo, foi aceita com freqüência a opinião de que a multiplicidade 
das várias ordens separadas encontra-se dentro de uma certa relação de ten
são com a essência da nova vida como o viver e o andar no Espírito, estar 
em liberdade, etc. Alguns quiseram concluir, a partir disso, que essa nova 
obediência não se permite ser ditada por ordens universais para não haver o 
risco de cair novamente em legalismo. Com referência à multiplicidade ine
quívoca das prescrições e dos mandamentos individuais nas epístolas de



Paulo, os estudiosos chegaram a toda sorte de teoria: na medida em que 
enfraqueceu-se a consciência escatológica em Paulo e na igreja, diz-se que 
ele foi compelido a assumir uma posição a respeito de diversas questões da 
vida prática; ou diz-se ainda que o entusiasmo moral original do novo ideal 
de vida passou a receber correções cada vez mais necessárias dentro dos 
preceitos pedagógicos do apóstolo. Outros assumiram exatamente a posi
ção contrária e procuraram ver as ordens individuais concretas como uma 
situação transitória ainda necessária (porém, a longo prazo, supérflua) den
tro das igrejas cristãs que não estavam, naquele momento, maduras o sufici
ente para a liberdade moral, enquanto outros não desejam ver essas ordens 
individuais como preceitos permanentes e obrigatórios, mas sim como par
ticularizações ocasionais, referindo-se a determinadas situações concretas, 
do único mandamento de amor e liberdade.52

Na seção seguinte, trataremos em separado, da função da lei na nova 
vida. Aqui, desejamos nos limitar a rejeitar a idéia de que a concepção paulína 
da nova vida não admite, de fato, ser conciliada com a apresentação de 
preceitos e ordens individuais e que a ocorrência destes nas epístolas de 
Paulo requer mais explicações. Estamos tratando aqui de uma concepção de 
liberdade e autonomia “cristã” que se origina mais do universo do Iluminismo 
e da filosofia de Kant do que de Paulo. A idéia toda de que esses preceitos 
individuais, caso se desejasse conferir a eles um caráter obrigatório, signifi
cariam uma volta ao legalismo judaico ao qual o apóstolo se opôs com tanta 
veemência é, obviamente, estranha ao universo de pensamento de Paulo. Já 
vimos como, de maneira geral, depois de haver rejeitado enfaticamente a 
justificação própria do homem diante de Deus como uma rua sem saída, ele, 
ainda assim, qualifica a nova vida em sua totalidade como servidão à “jus
tiça” no sentido ético-religioso da palavra. O mesmo se aplica ao conceito 
de “obra” e “boas obras” . O fato de o homem ser justificado sem as obras da 
lei não evita, por um momento sequer, que o apóstolo exija com vigor as 
boas obras como fruto da nova vida e que apresente todo tipo de prescrição, 
ordem e conselho para essas boas obras. Se a natureza da nova vida e da 
nova obediência exigida com base nessa vida, está em conflito com a sujei
ção a novos preceitos e ordens, então as epístolas de Paulo -  da primeira à 
última -  não são mais inteligíveis, uma vez que estão repletas desses precei
tos e ordens. O fato de as preocupações práticas contínuas da igreja e todo 
tipo de situação concreta na qual a jovem igreja cristã precisava de orienta
ção e direção, terem dado repetidamente ao apóstolo ocasião para oferecer 
diversos preceitos e ordens, certamente, é óbvio e constitui um importante 
ponto de vista ao julgar todas essas prescrições concretas. No entanto, em 
parte alguma ele representa a situação como se sua interferência na vida 
prática moral da igreja fosse, de fato, uma concessão à pratica e uma evi
dência da fraqueza de sua vida espiritual. Pelo contrário, ele lança mão des
sa realidade para sua comissão especial como apóstolo de Cristo. Escreve



para os romanos, por exemplo, dizendo que apesar de estar convencido de 
que eles também estão cheios de bondade, conhecimento e de que são capa
zes de admoestarem-se mutuamente, ainda assim, como forma de relembrá- 
los, escreve de modo um tanto ousado. Acrescenta ainda que o faz em virtude 
da graça que lhe foi dada por Deus (de seu apostolado) para ser ministro de 
Cristo Jesus para os gentios e para o encargo sagrado de anunciar o evange
lho, a fim de que as ofertas dos gentios sejam aceitas por Deus, santificadas 
pelo Espírito Santo (Rm 15.15ss). Aqui, Paulo qualifica seu ofício apostóli
co como o de um sacerdote que deve supervisionar o que é oferecido no 
santuário e, em virtude desse ministério que lhe foi conferido, apesar^de 
estar convencido das suas boas intenções, conhecimento, etc., ainda assirn 
ele dá instruções claras para sua conduta moral e seus relacionamentq»s3u; s 
com os outros. Para mencionar ainda outra passagem, em C o lo ssen s^ í^S ’ .s 
Paulo também lança mão do ministério que lhe foi dispensado m ^W tude 
do qual sua proclamação de Cristo consiste em “[advertíri a'to<. > hoifi ti e 
[ensinar] a todo homem em toda a sabedoria, a 'im te M V "apresentemos 
todo homem perfeito em Cristo”. Nessa pass; g . *\ v ovk' :ntc mais uma 
vez pela repetição de “todo homem” o quantôw áp  o ■ >otér'£én siderava ser 
seu dever não apenas proclamar a Cristo ‘Jêm x g ^ r , mas também num 
sentido pastoral e pedagógico, providenetakoíípfiiação e instrução para a 
igreja em suas questões e necessidadesíj^titurares. Sem dúvida, ao longo 
do processo, surgem aqui pergunf?s 4i&dás ao caráter interino do tempo 
antes da vinda de Cristo (ICo 7; No entanto, o tratamento dessas
questões é, ainda assim, apénasYim determinado aspecto de sua pregação e 
seria um julgamente(h^ffip|^taitiènte errado da natureza da parênese paulina 
escolher afirma que, s u è^bito não seria outro senão dar a igreja um pouco 
de orientação Jp ; tica i.eivdo em vista o fato inesperado de não haver ocorri
do a volta de^Gmtó^Aqui, novamente, o ponto de vista de toda a proclama
ção de Pamá rjM^se encontra no fato de o Senhor ainda não ter voltado, mas 
q a r e , ?taç'oide sua morte e ressurreição que já  ocorreram. É dentro disso, 
po ttara^que as ordens e preceitos individuais parecem, repetidamente, ter 

raízes e motivos mais profundos (cf., por exemplo, Rm 14.15; ICo 
5^6^S; 2Co 8.8, 9; Fp 2.5, et al.). Em todas essas passagens fica claro que 
não é o fato de Cristo ainda não haver voltado que compele o apóstolo a 
preocupar-se com o progresso da vida da igreja, mas que está constante
mente determinado, por meio de todo tipo de preceito moral, a concretizar a 
manifestação e desenvolvimento daquilo que a Igreja já  recebeu em Cristo.

Com relação a esse último ponto, é preciso ter cuidado para não ver o 
caráter concreto da parênese de Paulo exclusivamente como uma particula
rização momentânea, referente a uma situação do presente, do grande man
damento em vez de considerá-la como a transmissão de regras gerais. Sem 
dúvida o apóstolo não oferece um sistema de regras e preceitos éticos. Seus 
preceitos, com freqüência, referem-se a situações específicas da igreja e 
respondem a perguntas que chegaram até ele. E o caso da parênese sobre o



“forte e o fraco” em Romanos 14 e 15 e em 1 Coríntios 8ss; sobre as discus
sões em Coríntios (ICo 3), sobre a falta de disciplina, o litígio entre irmãos 
perante descrentes, abusos da Ceia do Senhor, ordem na congregação em 1 
Coríntios 5 ,6 , 11, 14, etc. Isso não significa, de forma alguma, porém, que 
esses preceitos são apenas aplicações momentâneas do mandamento do amor 
que podem, de fato, ser importantes e instrutivas, mas ainda assim não são 
universalmente válidas. Isso porque há duas coisas que se deve ter em men
te quanto a isso.

Em primeiro lugar, mesmo quando o apóstolo entra em várias ques
tões do momento referentes à vida da Igreja cristã daquela época, ele não se 
restringe a oferecer soluções específicas ou prescrições que fossem impor
tantes para ocasiões específicas, mas sim, ensina a igreja a abordar essas 
questões e situações e responder a elas a partir de pontos de vista gerais. É 
o caso, por exemplo, do vasto tratamento pastoral em Romanos e 1 Coríntios 
do problema que, aparentemente, era um assunto tão premente na igreja: a 
questão dos cristãos gentios comerem carne que havia sido sacrificada a 
ídolos. Esse tratamento não se restringe a algumas instruções concretas, 
mas ensina a igreja a julgar essas questões a partir de múltiplos pontos de 
vista. Ele defende a liberdade de comer e beber, tendo em vista a obra re
dentora de Cristo, bem como a consideração de que a terra e tudo o que nela 
se encontra foram criados por Deus e portanto, não devem ser rejeitados. 
De modo igualmente vigoroso, é colocado em primeiro plano, por outro 
lado, que o amor pelo irmão e o bem da igreja devem ser o padrão e a regra 
de conduta para todas as coisas. Além disso, o apóstolo adverte sobre o uso 
precipitado e arrogante da liberdade, motivo de queda para aqueles que pen
sam estar em pé. A situação concreta leva, repetidamente, a regras de vida e 
pontos de vista morais de caráter geral. Há vários exemplos dos quais pode- 
se lançar mão: em Colossenses, onde Paulo luta contra uma tendência ao 
sincretismo, em sua admoestação, vai muito além da situação presente e 
oferece preceitos que, além de aplicarem-se à igreja de Colosso, são de 
significado bastante geral (cf., por exemplo 2.20; 3. lss). O mesmo acontece 
com pronunciamento parenéticos como os de 1 Coríntios 6 .12ss; 10.23ss; 2 
Coríntios 9.7 e 1 Timóteo 4.5ss.

Em segundo lugar, porém, deve-se colocar de modo igualmente enfá
tico que juntamente com a parênese que se refere a situações específicas, 
Paulo também oferece muitas prescrições e ordens nas quais isso não acon
tece ou, pelo menos, não parece ser o caso. Isso se aplica não apenas às 
admoestações que são mantidas bem gerais como, por exemplo, em Roma
nos 6.12ss, mas em muitas ocasiões, também a vários tipos de prescrições 
especiais ou concretas. É o caso, por exemplo, de Romanos 12.3-21; 13, 
capítulos no quais é dado um grande número de ordens concretas sem ser 
possível determinar, com certeza, que existia na igreja de Roma uma oca
sião específica para elas. O mesmo se aplica para a maioria dos encerra-



mentos parenéticos de capítulos nas epístolas paulinas. Pode-se concluir, a 
partir disso, o quanto o apóstolo sentia necessidade de dar orientação às 
igrejas também nos aspectos morais e pastorais num sentido mais geral e 
não apenas com relações a problemas momentâneos que surgiam entre eles. 
É possível entender, ao mesmo tempo, o quanto ele estava distante da posi
ção de muitos de seus intérpretes posteriores com suas suposições de que a 
nova vida e o estar no Espírito não têm necessidade de tais preceitos con
cretos e de que qualquer um que vive pelo Espírito irá, em função disso, 
saber como andar no Espírito. Mais do que pelo fato de ele dar respostas e 
entrar em questões ou situações concretas, fica evidente a partir desses pre
ceitos de intenção geral o quanto a parênese de Paulo é abrangente e de 
quantos pontos de vista ele considerava a vida e a quantas situações suas 
ordens se referem. Já foi repetido vezes sem fim que Paulo não oferece uma 
ética sistemática e, de fato, isso é indiscutível. No entanto, esse fato não 
significa que em sua parênese não exista uma linha ou “sistema” e que seus 
preceitos consistem apenas de admoestações desconexas sem qualquer re
lação entre si. Isso fica mais claro, possivelmente, nas chamadas Haustafeln 
(listas de tarefas domésticas) nas quais o apóstolo dirige-se a vários grupos. 
Contudo, esse aspecto “sistemático” também pode ser observado em outras 
passagens. Em 1 Coríntios 7, Paulo trata extensivamente de várias questões 
relacionadas ao casamento. Em Romanos 12.3-20 a preocupação é com a 
maneira como os crentes devem viver a partir de uma nova disposição, tan
to entre si como em suas relações com incrédulos. Em outras passagens, 
encontramos preceitos para a vida eclesiástica no sentido mais institucional 
da palavra e pode-se falar do início de uma ordem litúrgica e eclesiástica 
(ICo 14; ITm 2, 3 e 5). A partir de tudo isso, fica evidente que apesar de 
certamente não haver aqui uma estrutura acabada de preceitos e ordens, e 
apesar de se falar numa “ética” de motivos e não de casos, ainda assim, 
Paulo não é de maneira alguma contra a orientação concreta e os preceitos, 
por um lado e, por outro, a obediência e cumprimento rígido dos mesmos. 
O seu desejo de não tornar com isso a atividade moral e o julgamento inde
pendente da igreja em si inoperantes, mas de dar exemplo e determinar sua 
posição, e justamente estimular essa atividade e julgamento, é apresentado 
claramente em várias passagens e receberá nossa atenção mais adiante. No 
entanto, o principal de tudo isso não é o que deveria ser mais respeitado -  a 
autoridade apostólica ou a atividade moral da igreja; o mais importante para 
ele era que a igreja, tanto em obediência aos seus preceitos como por meio 
de sua própria percepção e sensibilidade para as coisas que de fato impor
tam, deveria mostrar a imagem da nova vida não mais sujeita ao pecado, 
mas dedicada a Deus.

Por fim, é mais que evidente o fato de o apóstolo, em sua parênese, 
não criar algo completamente novo, mas, de muitas maneiras tanto num 
sentido material como mais formal, associar-se ao qual já  havia sido dito 
antes dele e com o que era fundamental ou útil para os seus propósitos. Um



estudo exaustivo dos materiais morais, conceituais e motivacionais nas epís
tolas de Paulo precisaria demonstrar essa realidade em detalhes. Em geral, 
pode-se determinar que, por um lado, é possível encontrar nesses materiais 
uma ligação clara com as definições do Antigo Testamento; por outro lado, 
torna-se evidente especialmente na ênfase que Paulo também coloca no 
mandamento do amor e na maneira como ele interpreta isso, o modo pro
fundo como a pregação de Jesus entrou na parênese apostólica. Em outras 
passagens, ele define a vocação moral dos crentes em termos e esquemas 
que parecem, em muitos aspectos, ter paralelos por todo o universo intelec
tual contemporâneo do apóstolo; o significado cristão específico desses 
paralelos não se encontra tanto na terminologia quanto no contexto geral no 
qual foram colocados dentro da pregação cristã.53

46. Tertius Usus Legis

Depois de tudo o que foi dito anteriormente sobre o caráter teocêntrico e 
totalitário da nova obediência, bem como sobre a unidade e a diversidade 
que devem ser observadas na parênese dessa obediência, surge agora a ques
tão quanto a se e de que maneira deve ser determinada a norma para a nova 
vida conforme esta foi descrita. Por certo, diretivas importantes já  se encon
tram implícitas nas caracterizações mencionadas acima, pois falam do cará
ter da nova obediência como estando voltado para Deus, sendo conduzido 
pelo Espírito, incondicional e abrangente. Nas ordens concretas de Paulo 
podem ser indicados, em particular, vários pontos de vista que são da maior 
importância para definir o conteúdo daquilo que ele denota de um modo 
geral como justiça, santificação de vida e boas obras. Permanece, porém, a 
questão quanto à origem das normas requeridas pelo próprio apóstolo para 
a nova obediência, em seus preceitos e ordens, bem como quanto à maneira 
pela qual, no julgamento moral de si mesma e na sua própria atividade, a 
igreja pode receber a percepção correta sobre a vontade de Deus a ser reali
zada por ela. Deve-se discutir, particularmente, se a lei continua a funcionar 
dentro da parênese paulina como fonte de conhecimento da vontade de Deus 
e como padrão para a nova vida e, se for o caso, em que sentido isso acontece.

Deparamos aqui com uma questão amplamente discutida. Depois de 
tudo o que foi dito acima sobre o significado “incidental” da lei,54 bem 
como sobre a liberdade da lei como meio de salvação -  que o apóstolo 
declara com tão grande vigor55 -  não é de se estranhar que muitos tenham 
chegado à conclusão de que a norma para a nova vida não pode mais ser 
derivada da lei.

O bispo luterano Anders Nygren, por exemplo, assume uma posição 
radical quanto a esse assunto em seu comentário sobre a Epístola aos Roma
nos. De acordo com ele, os pronunciamentos de Paulo sobre ter sido libertado



da lei, etc., devem ser compreendidos como uma eliminação absoluta da lei e 
não se deve procurar dar espaço para a lei de qualquer outra maneira.

Assim, Nygren escreve, por exemplo, com respeito às palavras de 
Romanos 7.6, “Agora, porém, libertados da lei”, que Paulo descreve o pa
pel da lei na vida cristã “de uma forma que, com freqüência, perturba os 
intérpretes teológicos”. Nygren diz ainda que talvez fosse esperado que a 
lei não agisse mais nessa vida como um poder de destruição, mas sim, como 
agente para nos instruir quanto à maneira como a vida cristã deve ser mol
dada (“o terceiro uso da lei”). No entanto, Paulo diz o contrário. Para ele, a 
lei diz respeito inteiramente à antiga era e é um dos poderes de destruição 
dos quais éramos mantidos cativos; desse modo, a nova vida é caracterizada 
pelo fato de que fomos libertados da lei.56 Ele escreve de modo semelhante 
sobre Romanos 10.3: “Paulo pode dizer com plena confiança como, por 
meio de Cristo ocorre, de fato, o fim da lei”. Porquanto a lei tinha como 
propósito (a) calar toda boca e (b) insistir na justiça. Agora, isso se tornou 
realidade em Cristo. “O dia da lei passou, Cristo é o fim da lei, o término da 
lei, o [telos] da lei.”57

Por mais que tal conclusão dê a impressão de, à primeira vista, base
ar-se na linha da rejeição absoluta de Paulo da lei como meio de justifica
ção, numa inspeção mais cuidadosa, essa conclusão parece não fazer justiça 
aos seus pronunciamentos como um todo sobre a lei. Porquanto qualquer 
que seja a grande ênfase com a qual ele fala sobre ter sido libertado da lei e 
chama Cristo de fim da lei, em outras passagens fica evidente que ele repe
tidamente volta para a lei, a saber, quando deseja definir o conteúdo da nova 
obediência e expressar a vontade de Deus para a nova vida. Estes são os 
principais pronunciamentos a serem considerados:

Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, 
isso fez Deus... a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não 
andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito (Rm 8.3, 4).

A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis 
uns aos outros: pois quem ama ao próximo, tem cumprido a lei ... se há 
qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo...; de sorte que o cumprimento da lei é o amor 
(Rm 13.8-10).

A circuncisão em si não é nada; a incircuncisão também nada é, mas o que 
vale é guardar as ordenanças de Deus (ICo 7.19).

Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com 
Deus, mas debaixo da lei de Cristo (ICo 9.21).

Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: Amarás o teu pró
ximo como a ti mesmo (G1 5.14).



Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus (G1 6.2).

Procurou-se interpretar esses pronunciamentos de modo que, por um 
lado, o significado positivo da lei seja reconhecido e, por outro, não reste 
dúvida nessas passagens sobre um tertius usus legis para os crentes. Quan
do é dito em Romanos 8.4 que o preceito da lei é cumprido em nós, Nygren, 
por exemplo, reconhece que é mencionado aqui o “propósito” positivo da 
lei, bem como do cumprimento da lei, mas em sua opinião, isso não pode 
ser entendido como um cumprimento da lei pelos crentes que seriam capa
citados para tanto pelo poder do Espírito, mas apenas como um cumpri
mento por Cristo “e pelo fato de ‘estarmos nele” ’.58 E nossa convicção, 
porém, que é feita aqui uma falsa antítese. Porquanto as palavras “em nós” 
são seguidas de “que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espíri
to” . É isso que se pretende afirmar com cumprimento do “preceito da lei” .

Pela explicação de Nygren de Romanos 13.8-10 fica aparente como 
são grandes as dificuldades com que depara aquele que opta por ajuntar 
esses dois pronunciamentos positivos da lei com uma rejeição absoluta da 
continuidade do significado normativo da lei. Na opinião de Nygren não há 
conflito algum em relação à interpretação absoluta de Romanos 10.4. Ele 
procura tornar isso plausível da seguinte forma: tendo em vista que a lei 
volta-se de modo negativo para o pecado, Cristo que é a justiça, significa o 
fim da lei. O mesmo se aplica ao amor. Onde existe amor, não ocorre nada 
que seja proibido pela lei. Deste modo, as palavras “o fim da lei é Cristo” e 
“o cumprimento da lei é o amor” seriam expressões da mesma coisa.59

Fica evidente, porém, que essa explicação só seria válida se Paulo 
chamasse o amor de “fim” ou daquilo “que toma supérflua” a lei. No entan
to, ele fala do cumprimento da lei como algo que é requerido dos crentes (v.
8) e que pressupõe uma continuidade do significado da lei. Por isso, é muito 
difícil afirmar, como característica geral da essência da lei, que esta apenas 
posiciona-se negativamente em relação ao pecado e não positivamente em 
relação à justiça tendo-a como preceito.

A maioria dos intérpretes, até mesmo os que supõem que Paulo fala 
inequivocamente do fim da lei mosaica são, portanto, da opinião (com base 
nesses pronunciamentos positivos indiscutíveis) de que, de uma forma ou 
de outra, ele também mantém a lei. Assim, Bultmann fala de dois tipos de 
consideração quanto à lei em Paulo, na verdade, sobre dois tipos de lei -  por 
um lado, a lei como a vontade eterna e permanente de Deus, por outro lado, 
a lei que foi extinta com Cristo. É dito desta última que ela aparece em 
Paulo especialmente como “lei de Moisés” e que, como lei “incidental” não 
remete a Deus, mas aos poderes angelicais (G1 3.19ss).60 Outros falam de 
uma distinção em Paulo entre a vontade imanente da lei em si e a vontade de 
Deus, que se tomou conhecida quando a lei foi dada. Supõe-se que seja 
disso que tratam Romanos 8.4 e Romanos 13.8-10; aquilo que o Espírito



realiza na vida dos cristãos. No entanto, não se pode concluir a partir disso 
que Paulo ainda atribuía à lei em si e aos seus preceitos legais um papel 
normativo positivo para a vida moral no sentido de tertius usus legis.6' Ain
da outros falam da “maneira não-esquemática” de Paulo se expressar. Quando 
em Romanos 8.4 e 13.8-10 Paulo fala sem preconceito sobre o “cumpri
mento da lei”, ele quer dizer que o cristão, de fato, alcança o ideal judaico 
pela operação do amor. No entanto: “o ideal é o mesmo só de nome, mas na 
verdade, é algo d iferente: um trata  da fidelidade à lei operando 
casuisticamente e o outro da operação do Espírito divino sem olhar para 
trás, para a lei ‘morta’ ,”62 Para mencionar ainda outra distinção, G. Bomkamm 
escreve, com relação a Gálatas 5.14, que “a passagem não trata da questão 
de colocar de lado a lei, mas sim, de cumpri-la pela ação. [Peplêrõtai] 
(gnômico perfeito) refere-se, assim, a mais do que o resumo óbvio da lei no 
mandamento de amor, a saber, o seu cumprimento completo em amor”.63

Se fizermos um estudo do todo, no que diz respeito ao significado 
positivo da lei, pode-se notar resumidamente o seguinte:

(1) Por mais que, falando a partir da concepção judaica da lei como 
meio de salvação, Paulo coloque enfaticamente o significado negativo da 
lei em primeiro plano, o outro lado chamado de “terceiro uso” da lei tam
bém se encontra inequivocamente presente em suas epístolas. Depois de 
tudo o que foi dito sobre “morrer para a lei”, sobre Cristo como o “fim da 
lei”, etc., o significado permanente da lei como expressão da vontade de 
Deus é afirmado de maneira um tanto óbvia.64 Também não há, em termos 
materiais, a mínima oposição entre a lei e a vontade de Deus. Pode parecer 
estranho, talvez, o fato de tudo ocorrer tão “silenciosamente” e do apóstolo, 
pelo menos nas epístolas que chegaram até nós, aparentemente não ter sen
tido a necessidade de explicar melhor essa relação. No entanto, o mesmo se 
aplica à maneira positiva com que ele fala das “boas obras” e da “justiça”. 
Isso envolve o fato de que, sem usar de arbitrariedade e artificialidade, é 
absolutamente impossível negar esse significado duplo da lei, a saber, como 
aio que leva a Cristo e como regra para a nova vida, colocando-se de um 
lado ou do outro, ou distinguir os dois aspectos entre si, até mesmo 
terminologicamente.65 Assim, não será possível afirmar que o amor, o Espí
rito, e até mesmo Cristo é a norma e a regra de conduta da nova vida, pelo 
menos se isso significa uma substituição da lei.

Quanto a isso, os pronunciamentos sobre o amor em Romanos 13.8
10 e Gálatas 5.14 são inequívocos. O amor funciona aqui não como um 
novo ideal cristão ou como uma nova norma, que é colocada no lugar da lei 
ou a torna supérflua. Ele é requerido justamente como o resumo da lei 
(anakephalaioutai; Rm 13.9). Em outras palavras, a lei não encontra seu 
critério no amor, mas sim o contrário, o preceito do amor é tão imperativo, 
pois nele se encontra o resumo da lei. Isso não diminui em nada o significa
do importante do amor como o resumo da lei e assim, como critério para o



cumprimento da lei: com referência a isso, o cântico de amor de Paulo, não 
menos do que as ordenanças radicais de Jesus no Sermão da Montanha, é 
um desdobramento inigualável do conteúdo profundo e inequívoco da lei, 
um desdobramento que pode ser um ápice tão radical e anteriormente 
inalcansável pelo fato de constituir o outro lado da pregação da revelação 
inconcebivelmente grandiosa do amor de Deus em Jesus Cristo (cf. Fp 2.5ss; 
Rm 12.1; Ef 3.18, 19). No entanto, isso não diminui em nada o significado 
da lei como expressão desse amor e fonte de conhecimento da vontade de 
Deus. Toda antítese que possa ser criada aqui entre o caráter obrigatório do 
amor e não-obrigatório da lei deve ser rejeitada à luz dos pronunciamentos 
claros de Paulo.

A situação não é diferente no que se refere ao apelo ao Espírito. Quando 
se fala repetidamente do Espírito com relação à liberdade e à obediência, 
sem dúvida, ele age não apenas como a possibilidade, mas também como a 
norma da nova vida. O Espírito não é apenas o poder que subjuga o domínio 
da carne; todo aquele que se permite ser guiado pelo Espírito é, portanto, 
guiado num rumo definido. A expressão “andar segundo” o Espírito (kata 
Pneuma peripatein', G1 5.25) também trata de um padrão: o Espírito e a 
carne não apenas representam dois poderes diferentes, mas também dois 
princípios éticos diferentes. Ambos têm seus próprios “propósitos”, num 
sentido oposto, ambos têm um pendor para alguma coisa.66 O Espírito é o 
oposto das “concupiscências da carne” (G1 5.16).

Isso não significa, porém -  e nesse contexto toda ênfase deve ser 
colocada aqui -  que o Espírito como padrão e norma para a nova vida colo
ca-se em oposição ou no lugar da lei e que aquele que anda segundo o 
Espírito ou é guiado pelo Espírito não tem mais necessidade de ordenanças 
ou da lei. Por mais que essa concepção seja propagada em todo tipo de 
literatura sobre Paulo,67 encontra-se em conflito flagrante com os pronunci
amentos explícitos do apóstolo. Não devemos nos permitir ser desviados 
pela forma como soam algumas palavras. Quando em Gálatas 5.18 Paulo 
diz: “Mas se sois guiados pelo Espírito não estais sob a lei”, pode parecer 
que para os crentes o conhecimento e a validade da vontade de Deus não se 
encontram mais na lei, mas sim no Espírito. Aqui, mais uma vez,68 porém, 
“sob a lei” significa a condição de impotência e condenação à qual o ho
mem é sujeitado fora da fé e o poder vivificante do Espírito. Logo em segui
da, no versículo 23, pode-se dizer, portanto, que contra essas coisas (ou 
seja, contra aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito) não há lei. O 
fato de o Espírito não revogar a validade e o preceito da lei, mas justamente 
confirmá-los e fazer com que sejam cumpridos, não deve ser negado. A 
obra do Espírito consiste exatamente em efetuar a lei na vida dos crentes (“a 
fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo 
a carne, mas segundo o Espírito”). A diferença entre o “pendor da carne” e 
o “pendor do Espírito” encontra-se precisamente nisto -  a carne não se



submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo (Rm 8.7). Não achamos em parte 
alguma das epístolas de Paulo qualquer traço de um espiritualismo que, 
com referência ao conteúdo da vontade de Deus, crie uma antítese entre e a 
lei e o Espírito, o decreto que vem de fora e a disposição interior.69 A lei em 
si é santa e espiritual (Rm 7.14) e, assim, não pode ser colocada em oposi
ção ao Espírito; não se toma algo supérfluo por causa do Espírito, mas é, 
sim, estabelecida. “Deixar-se guiar pelo Espírito” também consiste em apren
der novamente a discernir e provar a boa, perfeita e agradável vontade de 
Deus (Rm 12.2), qualificações que, com ligeiras variações, são encontradas 
em outra passagem aplicando-se à lei (Rm 7.12).

(2) No entanto, o que foi visto acima ainda não diz tudo. Isso fica 
evidente particularmente em decorrência daqueles pronunciamentos asso
ciados à relação entre Cristo e a lei. Mesmo que se entenda o pronuncia
mento de Romanos 10.4 de que “o fim da lei é Cristo” como referência ao 
significado pedagógico da lei70 e que a continuidade do sentido normativo 
da lei não tenha sido prejudicado em nada, ainda assim, com o advento de 
Cristo, a validade da lei em sua forma histórica não permaneceu a mesma. 
Nesse contexto, é importante o pronunciamento em 1 Coríntios 9.21,71 onde 
Paulo expande sua declaração de que, para os que estão sem ler, ele tornou- 
se como se ele mesmo fosse sem lei, com as palavras: “não estando sem lei 
para Deus, mas debaixo da lei de Cristo” . Essa passagem contém três ele
mentos nos quais a relação entre Cristo e a lei na continuidade de seu signi
ficado é expressa claramente:

(a) A lei não tem mais validade irrestrita e indiscriminada para a Igreja 
de Cristo. Num certo sentido, a Igreja pode ser qualificada como “sem a lei”.

(b) Nem por isso a lei de Deus foi revogada.
(c) Essa continuidade do significado da lei pode ser qualificada como 

“compromisso com a lei de Cristo” (ennomos Christou). Todos os três ele
mentos podem ser mais bem esclarecidos em todas as epístolas de Paulo.

Quanto ao item (a), o fato de a lei de Moisés em seu significado 
particular de divisão entre judeus e gentios não ter mais efeito, constitui a 
base do apostolado de Paulo entre os gentios. Ele se refere a essa lei como 
“lei dos mandamentos na forma de ordenanças” e “parede de separação”. 
Quanto a esse modo de funcionamento da lei, ele foi destruído e feito 
inoperante (Ef 2.14ss; cf. G1 2.14; 4.10; 5.2ss; 6.12; Cl 2.16ss; 3.11; tam
bém Rm 2.26ss; 3.30; 4 passim\ ICo 7.18, 19). Isso é válido, acima de tudo, 
para a circuncisão, mas de um modo geral, para “viverem como judeus” 
(.loudaizein, Ioudaikõs zên; G1 2.14), como uma descrição das regras que 
tinham o efeito de manter a linha de demarcação entre Israel e os gentios no 
que se referia aos aspectos rituais, cultuais e sociais. Por certo, nas epístolas 
que chegaram até nós, em lugar algum é feita explicitamente uma distinção 
entre as partes morais e cerimoniais detalhistas da lei, mas em termos ma



teriais, continuando a desenvolver a pregação missionária anterior (cf. Cl 
2.6ss), Paulo ainda assim parte dessa distinção. Em Colossenses 2.16ss, 
com referência às regras alimentares, dias de festa, lua nova e sábados, en
contramos a expressão típica: “tudo isso tem sido sombra das coisas que 
haviam de vir; porém o corpo é de Cristo.”72 Comparadas com a administra
ção da redenção que teve início com Cristo, todas essas prescrições não 
passam de coisas temporárias e irreais, assim como uma sombra mostra 
apenas os contornos vagos do corpo em si.73 Nisso encontra-se o importante 
ponto de vista de que, com o advento de Cristo, a lei, também no que se refere 
ao seu conteúdo, foi colocada sob uma nova norma de julgamento e que a 
falta de compreensão dessa nova situação é uma negação de Cristo (G1 5.2).

Quanto ao item (b), por maior que seja o significado de tudo isso, 
para uma percepção correta da continuidade do preceito da lei, não se pode 
dizer que com Cristo veio uma nova lei ou que para Paulo “a lei de Cristo” 
ou simplesmente “a lei” significa a lei eterna e permanente de Deus e que 
ele falou desta num contraste consciente ou numa distinção com a lei de 
Moisés. Por certo, alguns acreditam que não se deve traduzir Romanos 13.8 
como “quem ama ao próximo tem cumprido a lei”, mas sim como “quem 
ama tem cumprido a outra lei”, em que a lei de Cristo, como “a outra lei” 
teria sido colocada no lugar ou ao lado da lei de Moisés.74 No entanto, essa 
tradução é uma evasão elaborada do óbvio e a intenção inequívoca do texto, 
vista também à luz de Gálatas 5.14, é outra. No que se refere à lei de Moisés, 
quando Paulo expressa a continuidade do preceito da lei, ele cita especifica
mente o decálogo.75 Dificilmente pode-se criar aqui um contraste entre 
“Moisés” e “Cristo” ou entre “a lei” e a “lei de Moisés” . Isso também é 
válido para a qualificação “os mandamentos” . Por mais que seja verdade 
que Cristo aboliu “a lei dos mandamentos na forma de ordenanças” (Ef 
2.15; Cl 2.14), isso não altera o fato de que é dito em outra passagem que, 
aquilo que realmente importa é guardar as ordenanças de Deus (entolõn\ 
ICo 7.19), e que em casos concretos pode-se lançar mão explicitamente de 
uma “ordenança” individual na lei de Moisés (Ef 6.2; ICo 9.9ss). Também, 
o contraste entre a unidade (da lei de Cristo) e a multiplicidade (da lei de 
Moisés), por mais significativa que essa distinção posa ser dentro de um 
contexto específico (cf. Mc. 12.32ss), deve ser rejeitado como falso, caso 
tenha a intenção76 de opor-se à continuidade da importância de Moisés.

Quanto ao item (c), caso alguém se pergunte qual é o conteúdo mate
rial da expressão “debaixo da lei de Cristo” (ICo 9.21), a resposta estará no 
fato de que Cristo suo modo representa a lei de Deus e assim, a lei de Moisés. 
Pelo seu Espírito, Cristo apenas coloca no coração dos crentes77 um novo 
compromisso com a lei, no qual a lei mantém sua força como expressão da 
vontade de Deus na Nova Aliança (Jr 31.33; cf. 2Co 3.3), como também ele 
representa o novo parâmetro de julgamento quanto àquilo que “é passado” 
na lei e aquilo que tem validade permanente (Cl 2.17). Por fim, deve-se



indicar a interpretação da lei dada por Cristo, da qual Paulo lança mão em 
mais de uma ocasião (cf. ICo 7.10ss), que também determina a expressão 
de Gálatas 6.2, a saber, o que ajuda a levar a carga de seu irmão “cumpre 
a lei de Cristo”.78 Assim, não pode haver qualquer dúvida de que o con
junto da lei não foi revogado com o advento de Cristo, mas sim, que foi 
mantido e interpretado em seu sentido radical (“cumprir” ; Mt 5.17); e 
que, por outro lado, a igreja não está mais ligada à lei a não ser em Cristo 
e assim, é ennomos Christou.

(3) Por fim, fica evidente, a partir de uma comparação dos pronunci
amentos paralelos abaixo, o quanto Cristo, a lei, o Espírito e o amor consti
tuem uma unidade:

Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser da 
nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra 
[cânone], paz e misericórdia seja sobre eles...(Gl 6.15, 16).

Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor 
algum, mas a fé que atua pelo amor (G1 5.6).

A circuncisão, em si, não é nada; a incircuncisão também nada é, mas o que 
vale é guardar as ordenanças de Deus (ICo 7.19).

A nova criação traz consigo um novo cânone, um novo parâmetro de 
julgamento. Essa realidade é, acima de tudo, de natureza histórico-redento
ra. Não significa isenção da lei ou “autonomia cristã”, mas sim, vida de 
acordo com a regra do novo e não mais do velho. Isso também pode ser 
chamado de fé ativa por meio do amor; ou cumprimento das ordenanças de 
Deus; ou ainda, como é dito num pronunciamento semelhante em Filipenses 
3.3, como adorar a Deus no Espírito. A combinação desses pronunciamen
tos é tão interessante porque o cânone dado com a nova criação (G1 6.16) 
parece representar a categoria da lei (ICo 7.19), bem como a do amor (G1
5.6) e a do Espírito (Fp 3.3). Encontra-se presente, assim, uma definição 
recíproca e uma delimitação de motivos. Pode parecer, por um lado, que a 
lei dada no passado não é mais de suma importância. O conteúdo da vonta
de de Deus também é determinado a partir de Cristo como Inaugurador da 
nova criação. Assim, adorar a Deus no Espírito significa não apenas uma 
nova possibilidade de cumprir a lei, mas também uma nova visão da lei, 
uma visão de fé na obra realizadora de Cristo. Por esse motivo, a vida cristã 
pode ser qualificada como ’’serviço espiritual” (logikê latreia), no qual o 
serviço sacrificial não consiste mais (como na lei) em oferecer animais 
sacrificiais, mas no viver de sacrifício próprio dos crentes (Rm 12.1, 2) e a 
santidade e irrepreensibilidade não consistem mais daquilo que é exterior e 
na carne, mas do que é interior e no Espírito (Fp 3.3; Rm 1.9) e na liturgia de 
fé (Fp 2.17). Por outro lado, essa “espiritualidade” não é outra coisa senão a 
obra do amor e do cumprimento dos mandamentos e ordenanças de Deus.



O fato de não aparecer aqui uma delimitação exata daquilo que é 
novo e velho, do que passou e do que continua a ter validade, certamente é 
característico da nova situação. Isso também dá um fim à visão “legalista” 
da vida no sentido de que a lei trataria de todos os “casos” da vida cristã e o 
uso correto da lei consistiria apenas de uma particularização lógica dos pro
nunciamentos individuais da lei. Contrastando com isso, porém, encontra- 
se o fato de que a lei como um todo e a vida como um todo devem ser 
compreendidas à luz da salvação revelada em Cristo; e de que a percepção 
da vontade de Deus para as situações concretas de vida é tão dependente da 
fé em Cristo, do ser guiado pelo Espírito e da renovação interior do homem 
quanto do conhecimento da lei. Assim como não se pode separar a lei como 
um todo da vida como um todo (ver acima), o mesmo vale para o inverso.

Por fim, a opção do apóstolo de não apresentar em mais detalhes os 
aspectos transitórios e permanentes, especiais ou gerais da lei, deve ser 
explicada pelo fato de que ele desejava levar a igreja a compreender sua 
própria responsabilidade e atividade espiritual nessas coisas e pelo fato de 
que, na nova situação dentro da qual os jovens gentios da igreja se encontra
vam, ele não apenas desejava ajudá-los como também queria conduzi-los à 
independência moral e espiritual. Apontam para isso os pronunciamentos 
que insistem, por exemplo, em “experimentar” a vontade de Deus, “aprovar 
as coisas excelentes”, etc.:

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus (Rm 12.2).

E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em 
pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelen
tes e inculpáveis (Fp 1.9, 10).

Por esta razão, também nós... não cessamos de orar por vós e de pedir que 
transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e 
entendimento espiritual (Cl 1.9).

Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a 
vontade do Senhor (Ef 5.17).

A partir desses pronunciamentos, aos quais podem ser acrescentados 
ainda outros, fica evidente que para haver o conhecimento da vontade de 
Deus, é necessário que esteja presente a disposição interior correta. Esses 
pronunciamentos, que falam de renovação interior, percepção, etc., que de
vem ser pedidos a Deus a fim de distinguir as coisas “excelentes” (ta 
diapheronta) e qual é a vontade de Deus, etc., formam um paralelo impres
sionante com o que é dito em Romanos 2 sobre o judaísmo, que se gloriava



em possuir a lei, não apenas como meio de salvação, mas como fonte de 
conhecimento da vontade de Deus e ao qual Paulo se refere da seguinte 
maneira: tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias
em Deus; que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo 
instruído na lei; que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se 
encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na 
lei a forma de sabedoria e da verdade.”

Em contraste com essa consciência arrogante de possuir a lei, conhe
cer “a vontade”, ser capaz de aprovar as coisas excelentes, o significado das 
exortações de Paulo à igreja é inequívoco. Isso não apenas porque as igrejas 
encontravam-se ainda em seu começo, não havendo alcançado a maturida
de no conhecimento da vontade de Deus (cf. Cl 4.12); também não apenas 
porque para eles a lei não se aplicava da mesma forma como para os judeus 
e, portanto, não podiam apelar no mesmo grau para a palavra escrita de 
Deus a fim de saber a vontade de dele; mas acima de tudo, porque para esse 
conhecimento de Deus são necessárias a renovação e a iluminação interior 
das quais Paulo fala repetidamente com tanta ênfase. Isso não significa que 
o caráter de “dádiva” da vontade de Deus na lei é repudiado ou colocado de 
lado, mas que a aplicação correta do que pode ser considerado “mandamen
to de Deus” é colocado numa relação de dependência com uma condição 
interior que está em conformidade com o conteúdo dos mandamentos de 
Deus. Nesse sentido, deve-se certamente dizer que ser guiado pelo Espírito, 
que a oração e a fé não são menos necessários para o conhecimento da 
vontade de Deus do que a atenção exata aos mandamentos e ordenanças da 
lei de Deus como expressão santa e espiritual de sua vontade.

47. Liberdade e Consciência

Com relação a isso, deve-se responder à pergunta sobre como a consciência 
funciona dentro da vida libertada por Cristo e qual é o significado que deve 
ser atribuído a ela para se obter o conhecimento da vontade de Deus.

De um modo geral, o termo “consciência” para Paulo quer dizer “co
nhecer a si mesmo”, no sentido de um autojulgamento moral. É o caso, por 
exemplo, de Romanos 2.15 onde é dito pela primeira vez dos gentios como 
tendo “a norma da lei [ou seja, o preceito]79 gravada no seu coração, teste
munhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente 
acusando-se ou defendendo-se”.

A nosso ver, as últimas palavras devem ser entendidas com relação 
ao homem interior;80 ao mesmo tempo, elas esclarecem a função da consci
ência: acusar ou defender. Em 1 Coríntios 4.4; Romanos 9.1; 2 Coríntios 
1.12 o apóstolo também fala de sua consciência como um agente que o 
exonera e em outras passagens, com um sentido menos característico, po



rém mais convencional, de consciência “boa”, “limpa” ou “pura” (lTm  1.5, 
19; 3.9; 2Tm 1.3, et a i).

Essa consciência é uma “testemunha” muito influente no homem, 
pois leva-o a compreender que o preceito ao qual está comprometido é um 
agente transcendente. Assim, Paulo diz em Romanos 13.5 que devemos nos 
sujeitar às autoridades governantes “por dever de consciência”, tendo por 
motivação -  conforme fica aparente no contexto geral -  o fato de que as 
autoridades representam uma ordenança divina. Como resultado, a consci
ência é aproximadamente a percepção dentro do homem de que em sua 
atividade moral ele está comprometido com um padrão divino de julgamen
to que está acima dele, pelo qual deve-se medir a si mesmo.

Fica claro que liberdade dada em Cristo, tanto em seu significado de 
absolvição como de condução à nova obediência, também se reflete na cons
ciência. Desse modo, Paulo fala em Romanos 9.1 do testemunho de sua 
consciência “no Espírito Santo”, isto é, no julgamento próprio interior de 
sua consciência ele sabe que é conduzido e governado pelo Espírito Santo. 
Em outras passagens, ele estabelece uma relação próxima entre a consciên
cia e a fé, quando coloca juntos os termos “amor que procede de coração 
puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia” (lTm  1.5), quando fala de 
combater o bom combate “mantendo fé e boa consciência” ( lTm 1.19) e de 
conservar “o mistério da fé com a consciência limpa” (lTm  3.9). Assim, a 
liberdade em Cristo pelo Espírito consiste na libertação da consciência, no 
sentido de que remove a consciência de culpa e dá ao crente a percepção de 
estar sendo guiado em seu falar e agir pelo Espírito Santo. A consciência 
que desse modo é libertada passa então a ser, “boa”, “limpa” e “pura”, em 
contraste com a consciência “corrompida” e acusadora daqueles que não 
escaparam da culpa e do poder do pecado (cf. Tt 1.15; Rm 2.15). Por esse 
motivo, a boa consciência, assim como toda a liberdade da nova vida em 
Cristo, pode ocorrer sob o ponto de vista do indicativo, do dom da reden
ção, bem como sob o ponto de vista do imperativo, da obrigação que deixa 
implícita (cf. 2Co 1.12; lTm  1.5, 19; 3.9).

Para esse ponto é particularmente importante aquilo que é dito sobre 
a consciência em 1 Coríntios com relação à objeção de alguns cristãos ao 
comer alimentos sacrificiais e, com sentido semelhante, mesmo que não 
seja mencionada a palavra “consciência”,81 em Romanos 14. Em 1 Coríntios 
8.7 é dito desses cristãos: “porque alguns, por efeito da familiaridade até 
agora com o ídolo,82 ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas; e a 
consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se.” A menção da “cons
ciência do que é fraco” ou “consciência fraca” é repetida nos versículos 10
12. Essa “fraqueza” de consciência consiste no fato de que ela é facilmente 
“contaminada”, isto é, desencadeia rapidamente a percepção de haver peca
do. Aqueles que, desse modo, são “fracos” correm o risco de serem ofendi
dos por toda sorte de pedra de tropeço que poderia ser colocada em seu



caminho.83 Diz-se, portanto, que os “fortes”, os quais com seu exemplo 
incitam o fraco (v. 10) a fazer aquilo que não sentem liberdade, tornam-se 
culpados por servirem de “tropeço” (v. 9), por estarem “golpeando” a cons
ciência do fraco e levando-o a “escandalizar-se” (vs. 12, 13). Como conse
qüência disso, os fracos poderiam vir a “perecer” (v. 11), ao entregarem-se 
àquilo que sua consciência condena como pecado (v. 10). A passagem sobre 
o forte e o fraco em 1 Coríntios 10.23-33 também parte dessas pressuposições.

A linha de pensamento de 1 Coríntios 10.27-30 não é inteiramente 
transparente. Fica claro que Paulo não acha necessário, por motivo de cons
ciência, perguntar sobre a natureza da carne que é colocada diante de al
guém mesmo que seja um descrente que o tenha convidado para jantar (v. 
27). Também fica evidente que a questão é diferente quando alguém -  pro
vavelmente pretende-se falar aqui de um irmão “fraco”84 -  diz: esta carne 
foi oferecida a ídolos. Então, deve-se deixar de comer por causa daquele 
que advertiu e por motivo de consciência (v. 28). O versículo 29 esclarece: 
não me refiro à tua própria consciência, mas à do outro. No entanto, segue- 
se: “Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência 
alheia?” Essa pergunta (possivelmente em conjunto com aquela do v. 30?) 
deve ser considerada como uma objeção de alguém que se encontra em 
liberdade?85 Outros acreditam que essas palavras são, na verdade, explicativas 
em relação às palavras anteriores: “consciência, digo, não a tua propria
mente”.86 O termo “pois” no versículo 29, parece indicar essa idéia. O 
versículo 30 também é entendido de diferentes formas: como uma continu
ação da pergunta daquele que está objetando ou como continuação da expli
cação de Paulo no versículo 29 que não fala propriamente da sua consciência; 
ou ainda, como uma resposta de Paulo à pergunta do versículo 29, entendi
da como uma objeção (a linha de pensamento portanto, é: alguém pode 
perguntar -  por que devo abandonar minha liberdade por causa de outro? 
Sendo a réplica de Paulo outra pergunta: por que devo dar ocasião a outra 
pessoa para falar mal de mim por causa daquilo que dou graças?).87 A últi
ma concepção nos parece inaceitável, pois desse modo, não se faz justiça ao 
“participar com ações de graças” expressado com tanta ênfase. Aparente
mente, o mais provável é que em ambos os versículos Paulo esteja continu
ando a falar a fim de deixar claro que o ato de ceder ao irmão “fraco” não 
implica abrir mão da própria liberdade. Se, por outro lado, opta-se por en
tender os dois versículos como uma objeção de uma terceira pessoa, então é 
só com dificuldade que o versículo de conclusão (v. 31) pode vir logo de
pois dos versículos 29 e 30.88 Ao mesmo tempo, a interpretação dessa linha 
de pensamento não é decisiva para a concepção correta daquilo que Paulo 
entende pelo termo “consciência”.

Fica evidente também a partir da parênese em Romanos 14, que trata 
de um problema semelhante, o quanto esse julgamento de consciência do 
crente está ligado ao seu novo modo de existência como cristão. Aqui “o



fraco” é chamado claramente de ‘‘débil na fé” (v. 1; cf. v. 15). Nesse contex
to o apóstolo também diz que “cada um deve ter sua própria opinião bem 
definida em sua própria mente (nous)” .s9 O que é denotado em 1 Coríntios 8 
e 10 com o termo “consciência”, é chamado aqui de “fé” e “mente” (nous).90 
Assim, ninguém deve pôr tropeço no caminho de seu irmão (v. 13), mesmo 
que aquilo que ele seria incitado a fazer não seja em si errado (vs. 14, 15). 
Porquanto mesmo o que é limpo é errado para aquele que “comer com es
cândalo”91 (v. 20). As palavras “com escândalo”, portanto, são o mesmo 
que dizer “em má consciência”,92 com a percepção de “não ser inculpável 
diante de Deus”. Na conclusão de Romanos 14 o termo “fé” é empregado 
novamente para esse conhecimento de que se é livre (v. 22).

A esse agir com uma consciência livre, Paulo une, por fim, uma bem- 
aventurança. Ela não significa que todos aqueles que agem sem acusação 
interior e com uma consciência que os aprova são bem-aventurados, mas 
que em casos como os que estão sendo discutidos aqui, só tem a certeza do 
favor de Deus aqueles que não agem contra a sua consciência.93 Porquanto 
aqui também, sem que o termo seja empregado, trata-se da consciência. 
Segue-se portanto, nc versículo 23, que aquele que tem dúvidas quando 
come (ho de diakrinomenos), a saber, se de fato faz bem em comer94 é (já 
desse modo) condenado. Porquanto ele não está agindo pela fé, e tudo o que 
não provém da fé é pecado (v. 23). Aqui, o não duvidar e o não acusar-se a 
si mesmo (em outras palavras, a boa consciência), são denotados novamen
te como fé (cf. vs. 1, 2, 22); isso não quer dizer que “fé” e “consciência” 
significam a mesma coisa e que todo aquele que não crê age em má consciên
cia. O significado é que para um cristão nem uma única decisão ou ação pode 
ser boa quando ele não considera possível justificá-la com base em sua con
vicção cristã em sua liberdade diante de Deus em Cristo (cf. ICo 10.29).95

Em resumo, a liberdade em Cristo é espelhada na consciência na 
medida em que o crente sabe que foi purificado do pecado e, naquilo que 
faz, recebe a garantia de encontrar-se irrepreensível diante de Deus. Essa 
liberdade torna-o independente do julgamento dos homens (cf. ICo 10.29) 
e consiste positivamente numa certeza interior (Rm 14.5), no ato de não se 
autocondenar, de não duvidar, na fé por meio da qual ocorrem suas decisões 
morais e ações (Rm 14.22, 23). Na “consciência” (que corresponde a “fé”), 
o crente sabe que está comprometido com Deus e compartilha da consciên
cia de liberdade obtida por meio de Cristo e concedida pelo Espírito diante 
de Deus. Isso explica a grande ênfase sobre não corromper a própria cons
ciência ou a de outro. Porquanto, com isso, a comunhão com Cristo é 
ameaçada e a salvação do crente é colocada em risco (Rm 14.15; ICo 8.11).

Nessa parênese não se trata, portanto, e em primeiro lugar, de saber a 
vontade de Deus, mas sim da consciência de encontrar-se irrepreensível 
diante de Deus.90 O escopo de Romanos 14 e 1 Coríntios 8 é mais religioso 
do que ético. Paulo distingue claramente entre o preceito de Deus e o veredito



da consciência (Rm 14.14; ICo 8.8; 10.26). Aquele que age contra sua consci
ência peca, pois em sua decisão e ação ele deixa Cristo de lado. Contudo, o 
inverso não é verdade, como se a boa consciência pudesse sancionar moral
mente os atos do homem. Trata-se de uma questão de respeitar a “consciên
cia fraca” no sentido religioso-pastoral, não de tomar legítima a consciência 
num sentido ético. Na verdade, aqueles que são convictos, os de consciên
cia “forte”, são advertidos a não se equivocarem quanto àquilo que, a seu 
ver, lhes é permitido (ICo 6.12ss; 10.23ss). Assim, a consciência não é a 
instância que permite ao crente saber a vontade de Deus em suas decisões 
morais, mas sim, aquilo que nessas decisões o lembra do julgamento de 
Deus e da necessidade em meio a estas de manter íntegra diante do julga
mento de Deus a liberdade concedida por Cristo.

Por fim, nesse contexto, deve-se fazer uma observação sobre 1 
Coríntios 4.1-4. Nessa passagem Paulo declara que o julgamento que o ho
mem faz da conduta de seu ministério tem pouco efeito sobre ele. Na verda
de, ele não julga a si mesmo. Porquanto mesmo que ele próprio não esteja 
consciente de qualquer mal (ouden emautõ synoida) nem por isso se dá por 
justificado. Quem o julga é o Senhor.

Diferentemente da exegese mais antiga da tradição da Reforma, de 
acordo com a qual diz-se que o profeta fala aqui da inadequação do julga
mento da consciência, a maioria dos novos comentários apresenta a idéia de 
que o ponto principal da argumentação está voltado para uma outra direção. 
Não é a consciência limpa da própria pessoa, mas sim, a vinda do julgamen
to de Deus, não é o próprio servo, mas sim o Senhor quem irá julgar e 
distribuir os galardões.97

A nosso ver, esta última exegese está correta. Aqui, Paulo não fala 
tanto da inadequação quanto, na verdade, da incompetência de sua própria 
consciência para justificá-lo diante dos homens como servo do Senhor. As 
palavras, “contudo nem por isso me dou por justificado” apontam, assim, 
para o julgamento do Senhor como a única autoridade competente para jus
tificar Paulo, também diante dos homens. E possível, de fato, perguntar se 
não está envolvida aqui ainda mais uma idéia,98 a saber, que a consciência 
do homem, apesar de em nada argüi-lo, jamais será capaz de servir de base 
sobre a qual é possível alguém justificar-se diante dos outros e de si mesmo, 
uma vez que o julgamento divino alcança níveis tão mais profundos e só ele 
é infalível. Nesse caso, apareceria de maneira mais clara que o julgamento 
da consciência em momento algum pode ser o fim de toda controvérsia. A 
liberdade dada em Cristo, portanto, é espelhada na consciência, não como 
uma liberdade da decisão moral, mas como liberdade da culpa diante de 
Deus. Aquilo que é característico da liberdade de consciência cristã não se 
encontra na esfera da formação de julgamentos morais, mas no âmbito do 
relacionamento religioso com Deus. .



48. Amor

O conteúdo da nova obediência nas epístolas de Paulo também encontra sua 
expressão mais central e fundamental no amor. Em nenhum lugar fica mais 
aparente do que aqui o quanto Paulo não é apenas o proclamador da morte e 
ressurreição de Cristo, mas também aquele que dá continuidade à própria 
pregação de Jesus."

Essa importância central do amor na pregação de Paulo sobre a nova 
vida pode ser mostrada de várias maneiras. Assim como a fé pode ser cha
mada de modo de existência da nova vida,100 o mesmo é válido para o amor. 
A fé atua pelo amor (G1 5.6). Estar “radicado em Cristo” também pode ser 
descrito como estar “arraigado em amor” (cf. Cl 2.7 e Ef 3.17). “Ser nova 
criatura” também pode ser expresso como “fé que atua pelo amor” (cf. G1
6.15 e 5.6). O amor é mencionado junto com a fé e a esperança como o 
verdadeiro cerne e conteúdo da vida cristã (1 Co 13.13; lTs 1.3; Cl 1.4; G1 
5.5ss; cf. lTm 6.11; 2Tm 3.10; Tt 2.2). O amor é o primeiro fruto do Espí
rito (G1 5.22; cf. Rm 15.30; Cl 1.8). O amor, portanto, explica o que signifi
ca estar em Cristo, estar no Espírito, estar na fé. Nele realiza-se a liberdade 
do pecado, para a qual os crentes foram chamados em Cristo (G1 5.13); 
nele, o preceito da lei é cumprido, o que tomou-se possível pelo Espírito 
(Rm 13.10; cf. Rm 8.4); ele é o conteúdo da lei de Cristo (G1 6.2). Em 
resumo, a nova vida realiza-se no amor e nele, ela é a vida de recriação, o 
modo escatológico de existência,101 o padrão dos crentes no tempo de re
denção que surgiu com Cristo (Rm 13.1 Oss; cf. G1 6.10).

Em primeiro lugar, esse amor deriva sua importância central do fato 
de que ele é o reflexo do amor de Deus em Jesus Cristo. Isso fica claro não 
apenas naqueles pronunciamentos em que, com um apelo ao amor de Deus 
ou de Cristo, os cristãos são estimulados a também amarem-se uns aos ou
tros (cf., porexemplo, Fp 2.1, 2, 5ss; Ef 5.2,25; Rm 12.1, 9ss), mas também 
nas passagens onde o amor serve de evidência para o fato de ser conhecido 
por Deus em amor. Certamente é nesse sentido que teremos que compreen
der o pronunciamento de 1 Coríntios 8.3: “Mas se alguém ama a Deus esse 
é conhecido por ele” .

“Ser conhecido por Deus” refere-se ao ato eletivo de Deus em sua 
graça; “ser conhecido” por ele desse modo significa o mesmo que ser esco
lhido e amado por ele (cf. G1 4.9; ICo 13.12; Ef 1.6).102 Esse amor divino 
atua por meio do amor daqueles que são conhecidos por ele. Portanto, o 
amor da Igreja é uma dádiva de Deus (lTs 3.12; 2Ts 3.5). Aqui, também 
torna-se visível a ligação entre amor e santificação. Uma vez que é pelo 
amor divino que Deus santificou e tomou a Igreja para si em Cristo, assim, 
o amor é a santificação com a qual a Igreja deve dedicar-se a Deus, seu 
serviço espiritual (Rm 12.1; 9-21). O amor de Deus revelado na entrega de 
Cristo de si mesmo e que se efetua pelo Espírito Santo no amor da Igreja é



o verdadeiro segredo e a expressão mais clara de sua santidade, assim como 
na expressão desse amor, a Igreja, por sua vez, dá evidência de ter sido 
escolhida por Deus e colocada ao seu lado.

Em segundo lugar, esse amor constitui o elemento vital da Igreja. É 
em amor que o corpo, do qual Cristo é o Cabeça, é edificado (Ef 4.15, 16), 
no qual, juntos, os crentes estão arraigados e alicerçados (Ef 3.17). Por esse 
motivo, o amor pode ser chamado de vínculo da perfeição (Cl 3.14); na 
verdade, a seu próprio modo, ele forma a unidade da igreja (Cl 2.2). Conse
qüentemente, a aplicação do mandamento do amor tem em Paulo o efeito 
claro de estimular na igreja uma forte consciência de responsabilidade mú
tua, de juntos formarem uma unidade, e assim, colocarem o amor a serviço 
da edificação da igreja. A igreja deve ser uma irmandade e viver na consci
ência de que constitui uma comunidade singular. Mais uma vez, existe aqui 
uma relação clara entre amor e santificação. Como uma comunidade santi
ficada e que Deus tomou para si, a igreja é unida e distinguida pelo amor. 
Essa estrutura da idéia paulina de amor pode ser demonstrada tanto positiva 
quanto negativamente de várias maneiras.

Por certo, encontramos a descrição “amor fraternal” (philadelphia) 
apenas algumas vezes em Paulo (Rm 12.10; lTs 4.9); no entanto, quando 
ele escreve sobre o amor, parece sempre fazer alusão a esse amor recíproco 
e mutuamente edificante dos crentes.103 A liberdade em Cristo deve mos
trar-se especialmente nisto, em que os crentes devem ser servos uns dos 
outros pelo amor (G1 5.13). Não devem ficar devendo coisa alguma a nin
guém a não ser o amor (Rm 13.8). Em todas as coisas devem buscar aquilo 
que serve para a edificação e benefício mútuos (ICo 14.26; lTs 5.11; Rm
14.19). Se há alguma exortação para eles em Cristo, se existe alguma comu
nhão no Espírito, isso deve ficar aparente em sua unanimidade, em sua uni
dade na demonstração do amor, unidade de alma e propósito, não apenas 
visando aos seus próprios interesses, mas também o dos outros (Fp 2.1ss). 
A fé em Cristo deve andar junto com o amor para com todos os santos (Cl 
1.4), estando vinculados juntamente em amor (Cl 2.2).

Por esse motivo, o apóstolo sempre e de novo opõe-se a qualquer for
ma de individualismo espiritual; isso não apenas na manifestação grosseira e 
evidente de egoísmo, na animosidade e ódio de um homem para com o outro, 
como isso se manifesta, por exemplo, entre os gentios (Rm 1,29ss) e que ele 
descreve sob várias especificações como “obras da came” (G1 5.19, 20); mas 
também, ele teme que estas coisas tenham continuidade dentro da igreja (2Co
12.20) e adverte repetidamente sobre elas nos chamados “catálogos de víci
os” (cf., por exemplo, Ef 4.31; Cl 3.5ss). No entanto, ele aponta particular
mente para as formas mais refinadas de individualismo e egocentrismo na 
medida em que estas surgem, por exemplo, em certos fenômenos espiritualistas 
na igreja. Encontramos algumas ilustrações impressionantes destes na Pri
meira Epístola aos Coríntios, mas também na Epístola aos Romanos.



A primeira refere-se à experiência individualista da liberdade cristã. 
O apóstolo contrasta com essa realidade de um modo geral, o fato de que a 
liberdade em Cristo deve manifestar-se no serviço cristão mútuo pelo amor 
(G1 5.13). Nas passagens conhecidas sobre o “forte” e o “fraco” em 1 
Coríntios 8 -  10 e Romanos 14, ele apresenta agora uma aplicação do prin
cípio que é extremamente característico de sua concepção de liberdade e 
amor. Porquanto, apesar de o apóstolo reconhecer a liberdade dos cristãos 
por um lado, também no uso da carne e da bebida, etc., lançando mão do 
amor, por outro, ele adverte contra todo tipo de aplicação individualista e 
espiritualista dessa liberdade, a saber, sempre que isso pode dar aos fracos 
na fé ocasião para pecar. Se nesse caso os “fortes” não se dispusessem a 
impor certas restrições sobre si mesmos, estariam pecando contra o amor, 
isto é, contra aquilo que deve servir para a edificação e a unidade espiritual 
da igreja. Aqui, o amor contrasta com o “conhecimento” a partir do qual os 
fortes vivem:

O saber ensoberbece, mas o amor edifica (ICo 8.1).

Todas as coisas são lícitas... mas nem todas edificam. Ninguém busque o
seu próprio interesse; e, sim, o de outrem (ICo 10.23, 24).

Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já  não andas segundo o
amor fraternal (Rm 14.15).

O segundo exemplo encontra-se na mesma linha e dirige-se também 
contra o individualismo espiritual. Refere-se ao relacionamento de amor e 
os dons especiais que se revela na igreja. Por um lado, é mencionado aqui o 
que a igreja recebeu em seus vários membros por meio dos dons espirituais; 
por outro lado, fala-se do perigo do princípio de egocentrismo e individua
lismo serem fortalecidos nessa diversidade de dons. Paulo trata dessa ques
tão com firmeza, especialmente em 1 Coríntios 12 e 13. Em nenhum outro 
lugar o amor emerge mais claramente do que aí em seu caráter de unir e 
envolver a igreja. Graças à luta de Paulo contra o individualismo espiritual 
na Igreja cristã, temos os célebres capítulos, 1 Coríntios 12 e 13.

Em 1 Coríntios 12 ele deriva seu argumento da unidade do corpo; 
assim como os membros, cada um por sua parte e em seu devido lugar 
formam, em conjunto, um corpo, assim também os crentes com seus vários 
dons e talentos formam a unidade do corpo de Cristo; eles também devem 
ter consciência dessa comunhão mútua e agir de acordo com ela. Isso não 
diminui sua individualidade e cada um deles pode almejar os melhores dons 
(v. 31). Contudo, ao chegar nesse ponto de sua admoestação, ele aponta 
para além desses dons e mostra um caminho que é ainda mais excelente,104 
isto é, o caminho do amor (ICo 13).



Comparado com esse amor, nem o mais excelente dos dons tem qual
quer valor -  nem o falar em línguas, nem o conhecimento dos mistérios ou 
gnosis, nem a fé para fazer milagres ou para entregar todos os bens e a si 
mesmo. Sem amor, mesmo aquele que possui todos esses dons teria de di
zer a respeito de si mesmo:

... sou como o bronze que soa ou como címbalo que retine.

... nada sou.

... nada disso me aproveita.

Justamente pelo fato de o amor, assim como a fé e a esperança, ser o 
modo de existência da Igreja cristã, ele deve revelar-se no vínculo dos ir
mãos, no colocar-se a serviço dessa edificação; desse modo, o amor cristão 
não é individualista, arrogantemente separatista, mas sim e acima de tudo, 
preocupa-se com o corpo e não com o indivíduo. Por esse motivo, não ter 
amor significa não ser coisa alguma, independentemente do dom brilhante 
que se tenha recebido. Porquanto, sem amor não há comunhão com o corpo, 
no qual, exclusivamente, pode-se encontrar a participação em Cristo.

Por fim, é válido para o amor que, em sua distinção dos dons, ele 
jamais acaba. Porquanto, não é nos dons que a igreja está arraigada e 
alicerçada, mas sim no amor. Os dons não constituem o elemento vital do 
corpo de Cristo, o poder que cria a união dentro dele, mas sim o amor. O 
irromper da realidade que raiou em Cristo também se manifesta nos dons e, 
desse modo, constitui uma possibilidade de acesso105 àquilo que um dia será 
a porção dos crentes na perfeição. No entanto, os dons desaparecerão106 e 
cessarão (vs. 8-10). Eles representam o período de imaturidade, não levam 
a um conhecimento real e adequado daquilo que está por vir e são possibi
lidades temporárias destinadas a desaparecer (vs. llss). No entanto, isso 
não se aplica ao amor. Juntamente com a fé e a esperança, ele tem significa
do permanente,107 na verdade, é o maior destes três. Porquanto o amor con
siste não apenas na relação com a salvação do Senhor (como a fé e a 
esperança), mas nele, a salvação já  se realizou108 como recriação da vida 
humana dentro da comunhão do corpo de Cristo. Por esse motivo, o amor, 
apesar de não ser possível sem a fé e a esperança, ainda assim é o maior. Ele 
é o maior não apenas em sua manifestação individual mas, como fica evi
dente a partir de todo o contexto de 1 Coríntios 12 e 13, acima de tudo, por 
causa da unidade que se manifesta nele da igreja que Deus tomou para si, do 
corpo de Cristo, templo do Espírito Santo.

A particularização desse amor constitui uma grande porção do con
teúdo da parênese de Paulo. Esse amor único desdobra-se em muitas “for
mas de amor”,109 especialmente em 1 Coríntios 13.4-7 e em Romanos 
12.9-21, bem como numa série de exortações separadas. Além do amor,



Paulo fala, por exemplo,da paz (eirênê), longanimidade (makrothymia), 
benignidade (chrêstotês), bondade (agathõsynê), fidelidade (pistis), mansi
dão (prau tês), ternos afetos de m isericórdia (oiktirm os), humildade 
(tapeinophrosynê), paciência (anachesthai), perdão (charizesthai), pensar 
no que é verdadeiro (alêthe), justo (dikaia), respeitável (semna), puro (hagna), 
amável (prosphilê), de boa fama (euphêma) e da moderação (epieikia) (cf., 
por exemplo, G1 5.22, 23; Fp 4.8; Cl 3.12-15; Fp 4.5, eí a/.). De todos esses 
conceitos e descrições, alguns são mais e outros menos “especificamente 
cristãos” . Nas epístolas de Paulo, porém, essas virtudes -  mesmo que apare
çam em termos semelhantes na ética grega não-cristã -  são colocadas sempre 
sob a perspectiva da comunhão fraternal e da edificação da igreja e não como 
na ética grega, sob o ponto de vista da formação de caráter;110 são, portanto, 
sempre compreendidas como o cumprimento do requisito do amor e assim, 
abordadas a partir da liberdade e obediência em Cristo.

O conceito de humildade (tapeinophrosynê), por exemplo, tem um 
conteúdo especificamente cristão (Fp 2.3; Cl 3.12; cf. Rm 12.16; 2Co 7.6). 
Essa palavra, que aparece apenas esporadicamente fora do Novo Testamen
to e, nesses casos, em sensu malo,U] tem suas raízes no Antigo Testamento, 
mas é relacionada por Paulo de maneira próxima com o amor de Cristo que 
a si mesmo se humilhou (cf. Fp 2.3 e 8) e é definida ainda mais como “[con
siderar] cada um os outros superiores a si mesmos” (Fp 2.3), “[condescen
der] com o que é humilde” (Rm 12.16), “[preferir-vos] em honra uns aos 
outros”112 (Rm 12.10). Nessa humildade trata-se, portanto, não do relacio
namento com Deus (como, por exemplo, em 2Co 1.6),113 mas de uma certa 
manifestação inspirada pelo exemplo e pela entrega de Cristo de si mesmo 
e, portanto, especificamente cristã, de amor mútuo dentro da igreja. A antí
tese é a soberba (hypsêla phronein', Rm 11.20), vanglória (kenodoxia) e 
partidarismo (eritheia\ Fp 2.3), julgar ser alguma coisa, não sendo nada. 
Em vez disso, cada um deve provar o seu labor (G1 6.3).

Intimamente ligada à humildade, encontra-se a mansidão. Essa ma
nifestação de amor mútuo também está relacionada ao exemplo de Cristo 
(2Co 10.1). Ela é repetidamente mencionada numa associação próxima com 
a “humildade” (Ef 4.2; Cl 3.12), bem como com a “benignidade” (epieikeia\ 
2Co 10.1; Tt 3.2). Sua forma cristã típica também pode ser encontrada em 
Gálatas 6.1ss, onde a correção sem arrogância daqueles que caírem em pe
cado é chamada de prova da disposição espiritual e do espírito de brandura 
(mansidão). Consiste em cairegar os fardos uns dos outros (no sentido de 
pecados, qualidades difíceis com as quais se tem de lutar) e, desse modo, 
cumprir a lei de Cristo. Essa mansidão -  o ser “pobre de espírito” dos Evan
gelhos -  não deve vir de um sentimento de superioridade com o qual a 
pessoa se curva para o outro, mas de uma consciência de incapacidade total 
de elevar-se acima do outro. É a mansidão da humildade e demonstra, dessa 
maneira, o caráter cristão."4



Ainda que uma análise em maior detalhe da parênese de Paulo pu
desse produzir ainda mais pontos de vista, em nossa opinião, os mais distin
tivos já  foram indicados no que foi dito acima. A disposição de colocar-se a 
serviço do outro, de não elevar-se acima do outro e de, em todas as coisas, 
considerar a edificação da igreja, aparece repetidamente em primeiro plano. 
Esse caráter do amor cristão encontra sua expressão mais eloqüente na se
ção central de 1 Coríntios 13:

O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não
se ensoberbece,

não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se
exaspera, não se ressente do mal;

não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;

tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta...

Estamos tratando aqui, não de um esquema generalizado ou tradicio
nal, mas de uma formulação individual e profundamente penetrante do man
damento de amor da parte do próprio Paulo. Por um lado, torna-se manifesta 
uma grande “humanidade” e uma percepção psicológica amadurecida na 
qual o significado concreto do que é o amor não é expresso com generaliza
ções grandiosas, mas sim, mostrado nos relacionamentos concretos entre os 
homens. Por outro lado, fica claro nessa apresentação da forma concreta do 
mandamento do amor que o apóstolo não tem em mente e nem vê diante 
dele apenas os homens como indivíduos, mas que esse cântico de amor é 
inspirado pela nova realidade da Igreja como corpo de Cristo e templo do 
Espírito Santo.

Com o que foi visto acima, já foi respondida, em resumo, a questão 
sobre o objetivo da manifestação cristã do amor. Paulo fala desse amor qua
se sempre do ponto de vista dos relacionamentos dentro da Igreja cristã e da 
edificação de sua fraternidade congregacional como corpo de Cristo,

Apenas em raras ocasiões ele fala explicitamente do amor a Deus, 
apesar de este não estar completamente ausente (Rm 8.28; ICo 2.9; 8.3; Ef 
6.24 [amor a Cristo]). Num certo sentido, isso pode ser considerado de pou
ca importância, uma vez que para Paulo, também o amor a Deus era o prin
cípio fundamental da verdadeira religião (cf. Dt 6.4, 5; Mt 22.38; Mc 12.29) 
e a reconciliação com Deus, a restauração do relacionamento de amor, era o 
grande conteúdo de seu evangelho (Rm 5 .10ss; 2Co 5.20; cf. Rm 8.7, 8). De 
qualquer modo, é impressionante115 que mesmo quando ele fala do amor 
como cumprimento da lei, tem em vista apenas o amor ao próximo (Rm 
13.8-10; G1 5.14) e que, também em 1 Coríntios 13 deve-se entender, apa



rentemente, que se trata do amor ao próximo. A causa disso certamente terá 
de ser buscada no fato de que, assim como o amor ao próximo origina-se 
completamente do novo relacionamento de amor em Cristo entre Deus e os 
crentes e não pode, por um momento sequer, ser considerado como um 
“amor ao próximo” independente ou “filantropia”, assim também, o amor a 
Deus, por sua vez, revela-se particularmente no amor ao próximo. Existe 
aqui um mandamento duplo, mas não um amor duplo. No entanto, aquilo 
que no amor a Deus transcende o amor ao próximo, é expresso em várias 
outras descrições. Com relação a isso, por exemplo, devem ser citadas as 
muitas doxologias com as quais o apóstolo sempre e de novo interrompe ou 
conclui sua argumentação (cf., por exemplo, Rm 7.25; 9.5; 11.33, et a i), 
bem como o grande espaço que ele dá para a oração e especificamente, para 
a ação de graças na vida cristã.116 O fato de, em termos comparativos, ele 
falar muito pouco sobre o amor a Deus certamente não se baseia numa des
proporção material a esse respeito. No máximo, pode-se dizer que a termi
nologia de amor deve ser entendida particularmente como amor ao próximo.

Por fim, e não menos importante, encontra-se a questão de como o 
amor ao próximo é aplicado especificamente àquele próximo que não é 
cristão (“os de fora” [hoi exo]; ICo 5.12, 13; Cl 4.5; lTs 4.12). Há duas 
coisas que devem ser mostradas aqui. Em primeiro ligar, fica evidente de 
várias formas que Paulo estende o mandamento de amor da forma o mais 
abrangente possível e que toda sugestão de que esse mandamento é válido 
apenas para os cristãos entre si, é totalm ente estranha a ele. Em 1 
Tessalonicenses 3.12 ele ora para que o Senhor faça a comunidade cristã 
“crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos” . Na 
mesma epístola ele os exorta dizendo: “segui sempre o bem, entre vós, para 
com todos” (5.15). Ao “não praticar o mal” não se pretende outra coisa a 
não ser o amor (cf. vs. 15a; Rm 13.10; ICo 14.1). Quando, em duas ocasi
ões, ele fala de “todos”, sem dúvida quer dizer com isso aqueles que se 
encontram fora da igreja e têm contato com os crentes em sua vida diária 
(cf. Fp 4.5). Assim, ele os exorta a não retribuírem o mal com o mal (lTs 
5.15a), a esforçarem-se para fazer o bem perante todos os homens e, na 
medida do possível e no que depender deles, terem paz com todos os homens 
(Rm 12.17, 18). A perícope toda de Romanos 12.9-21, tão importante para 
dar uma forma concreta ao mandamento do amor, é evidência do quanto, em 
concordância com o mandamento de Cristo, o amor não só deve ser direcionado 
aos irmãos, mas também àqueles que são de fora, mesmo que estes sejam 
hostis e cometam violência e injustiça (vs. 14, 17, 19ss;cf. ICo 4.12).

Essa universalidade do amor assume acentuadamente o primeiro pla
no de maneira marcante nas epístolas pastorais e em mais de uma ocasião, 
está ligada nessas epístolas ao centro da fé cristã de forma bastante funda
mental e marcante. As orações, intercessões e ações de graças devem ser 
realizadas (quando a igreja se reúne) “em favor de todos os homens” ( lTm



2.1), porquanto isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o 
qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham a conhecer a ver
dade (v. 4; cf. 4.10). Assim também, a pessoa e a obra de Cristo são a prova 
e padrão desse amor universal. Isso porque como homem, Cristo Jesus foi o 
Mediador entre Deus e os homens, a si mesmo se entregou em resgate por 
todos (ITm  2.5, 6). Semelhantemente, na manifestação de sua vida “no 
presente século”, a igreja deve estar sempre consciente do fato de que “a 
graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens” (Tt 2.11, 12) e, 
portanto, a igreja deve demonstrar cortesia (mansidão) “para com todos os 
homens” (Tt 3.2). Além disso, a igreja deve lembrar-se de que “outrora”, 
também era néscia, desobediente e vivia em malícia e de que foi unicamen
te a manifestação da benignidade e do amor de Deus para com os homens 
que a salvou (Tt 3.3-5). Mesmo com essa terminologia impressionante117 
que está mais associada ao estilo de um tribunal helenista do que ao seu uso 
na Bíblia,118 é expressa a grandeza da abrangência do significado do amor 
de Deus revelado em Cristo e da demonstração de amor da igreja determi
nada por ele em meio ao mundo que a cerca.

Em tudo isso, fica claro o quanto os motivos básicos do evangelho de 
Paulo governam toda a sua pregação e até mesmo sua parênese. Ao mesmo 
tempo, contudo, fica implícito que existe uma distinção fundamental entre 
a comunhão dos crentes entre si e com os incrédulos. 1 Tessalonicenses
5.15 fala de “entre vós, e para com todos” ; Gálatas 6.10, diz “a todos, mas 
principalmente (malista), aos da família da fé”. Essa distinção não indica 
uma primeira e segunda “categorias” de amor -  menos amor para todos e 
mais para os da família da fé -  mas sim uma diferenciação na comunhão e, 
portanto, também no caráter da demonstração de amor. O amor de uns pelo 
outros na igreja é a edificação e o funcionamento do corpo de Cristo, o 
vínculo que une a igreja santificada a Deus como aqueles que pertencem à 
mesma família (de Deus). O amor pelos outros é denotado como estando 
dirigido àqueles que “são de fora” (Cl 4.5; lTs 4.12). Essa distinção não é 
removida mesmo quando, para essa demonstração de amor, o apóstolo diri
ge-se à igreja tomando por base o amor de Deus para com todos os ho
mens.119 Mesmo que, nessa ocasião, a igreja seja lembrada do seu “outrora”, 
a idéia em momento algum é de que existe a mesma solidariedade entre 
crentes e incrédulos como existe entre crentes e outros crentes. Porquanto o 
amor que é de Deus não pode alcançar seu fim fora da comunhão em Cristo 
e do amor a ele (ICo 16.22). Por esse motivo, mesmo quando o amor ao 
próximo é exigido em todo a sua extensão, o apóstolo dirige-se à igreja 
tomando por base aquilo que é peculiar a ela e não ao que ela tem em co
mum com os que são “de fora”; além disso, para a igreja, o verdadeiro 
propósito da demonstração de sabedoria, bondade e amor para com os ou
tros deve ser sempre de ganhá-los para Cristo e de que o nome de Deus seja 
louvado (cf. ICo 10.32; 11.1; Fp 2.15, 16; Cl 4.5, 6; Tt 2.5, 8, 10).



49. A Vida no Mundo

Em conjunção com o que foi visto anteriormente, merecem atenção especi
al os pronunciamentos de parênese paulina que se referem num sentido mais 
amplo à participação dos crentes na vida no mundo. Aqui, mais uma vez, é 
de suma importância o aspecto duplo sob o qual a vida da igreja é conside
rada de um modo geral. Por um lado, em virtude de sua comunhão com 
Cristo, os crentes pertencem à nova criação, foram redimidos da era presen
te e passaram para o reino de Cristo (2Co 5.17; G1 1.4; Cl 1.13); por outro 
lado, ainda estão na carne e, conseqüentemente, com seu atual modo de 
existência pertencem ao mundo presente (G1 2.20; ICo 5.10). Fica claro 
que essa relação dupla da igreja com o mundo no qual ela vive, também 
deve determinar sua conduta ética. Com isso, as jovens igrejas deparavam- 
se com toda sorte de problemas e em suas admoestações pastorais o apósto
lo dedicou minuciosa atenção a essa realidade.

Podemos observar, em total concordância com o que já  foi levantado 
para discussão acima, que essas questões são igualmente consideradas, por 
um lado, do ponto de vista da liberdade em Cristo que parece ser de grande 
importância também com respeito à vida da igreja e, por outro lado, do 
ponto de vista da santificação, no sentido positivo de dedicação da vida a 
Deus, bem como no sentido negativo de purificação de toda contaminação 
do pecado.

Para o primeiro ponto de vista, mais uma vez são importantes os capí
tulos que falam do “forte” e do “frac” (Rm 14; ICo 8 -  10), assim como, 
mesmo que de maneira um tanto diferente, também o é a luta de Paulo contra 
as tendências legalistas e ascéticas da igreja em Colosso (cf. Cl 2.16ss) e 
contra a falsa doutrina tratada nas Epístolas Pastorais (cf. lTm 4.3ss).

E característica da situação daqueles que, baseados em sua fé cristã, 
assumem uma posição de liberdade com respeito à participação no mundo e 
ao gozar os bens terrenos (os que são “fortes”) a expressão “todas as coisas 
me são lícitas” (panta moi exestin\ ICo 6.12; 10.23), bem como a palavra 
“liberdade” empregada com esse sentido (ICo 8.9 [exousia]-, cf. 9.4-6, 12, 
18; 10.29 [eleuthria]). Apesar de Paulo colocar a consciência da liberdade 
expressada dessa forma sob mais de um ponto de vista crítico (ver abaixo), 
em princípio, ele está de acordo com ela: “estou persuadido no Senhor Je
sus que nenhuma coisa é de si mesma impura” (Rm 14.14).

A partir dessas palavras, fica aparente o quanto a liberdade é descrita 
nelas como uma questão de fé, procedente do conhecimento do Senhor Je
sus. Em 1 Coríntios, a liberdade é relacionada ao conhecimento colocado 
enfaticamente em primeiro plano pelas epístolas aos Coríntios (cf. 1 Co 8.1 ss;
7, 10, 11). Independentemente de como se julgue a origem dessa terminolo
gia,120 Paulo reconhece esse conhecimento como a fundação para a liberda
de, pois em virtude desse conhecimento sabemos que existe somente um



Deus e que, não obstante qualquer coisa que ainda seja dita sobre “deu
ses” e “senhores” , para Igreja existe somente um Deus, o Pai e somente 
um Senhor, Jesus Cristo e portanto há liberdade para se comer de tudo o 
que é vendido no mercado (1 Co 10.23-26) porque do Senhor é a terra e a 
sua plenitude.

Esse mesmo princípio de fé, em linguagem muito mais nítida, opõe- 
se à heresia referida em Colossenses, 1 Timóteo e Tito, a qual levava a 
todo tipo de temor e superstição quanto à questão de comer e beber. Em 
Colosso, essa heresia está ligada ao medo de “poderes” sobrenaturais e do 
“culto dos anjos”, o que aparentemente, foi tratado naquela ocasião com 
um modo de vida legalista e ascético. Paulo repudia com vigor essas regu
lamentações proibitivas e prescrições servis. Ele aponta para Cristo como 
o cabeça de todos os poderes, mesmo dos anjos, sendo que nada se encon
tra fora da abrangência do seu poder, nem mesmo a comida e a bebida. 
Por esse motivo, ele caracteriza toda essa escrupulosidade e timidez -  que 
facilmente degeneram-se em arrogância espiritual (Cl 2.18, 23), como 
sendo “do mundo” e invenção de homens e coloca diante da igreja a morte 
de Cristo, na qual ela foi redimida desse medo e sabedoria do mundo. A 
igreja não deve, “como se [vivesse] no mundo” (isto é, como se ainda não 
tivesse sido colocada sob o domínio de Cristo; cf. Cl 1.13), permitir que 
seja imposta sobre ela toda sorte de ordenança. A Igreja foi redimida des
sa escravidão em Cristo (Cl 2.20, 21).

O apóstolo coloca os mesmos motivos em primeiro plano em 1 Ti
móteo 4 e Tito 1, em oposição a correntes legalistas e ascéticas do mesmo 
tipo. Aqueles que crêem e têm o conhecimento correto da verdade (cf. ICo
8.1 ss), olham para Deus como Criador daquilo que os falsos mestres proí
bem de usar. Isso é válido para o comer, beber e casar-se. Aquilo que pela fé 
e com ações de graça foi recebido das mãos de Deus não deve ser rejeitado. 
Sua santidade vem pela Palavra de Deus que fala da redenção da vida como 
um todo e pela oração na qual é recebido com fé (1 Tm 4.1 ss). É impossível 
haver uma rejeição de todos os motivos ascéticos, legalistas e espiritualistas 
mais clara do que aquela que se baseia nessas idéias centrais do evangelho. 
Conseqüentemente, isso deve ser visto como o contexto para a palavra em 
Tito 1.15 de que para os puros, todas as coisas são puras, isto é, para aqueles 
que vivem pela fé em Cristo, não há dádiva ou comida que, em si mesma, 
seja errada. Porquanto Cristo é o Senhor do mundo e nada é subtraído de 
sua soberania (Cl 1.15ss; 2.9ss; ICo 8.6). Essa liberdade cristã encontra sua 
interpretação mais fundamental e impressionante nas palavras de 1 Coríntios 
3.22, 23: “...seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presen
tes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus.”

No entanto, a liberdade de acordo com essa definição aparece nas 
epístolas de Paulo sob outros pontos de vista. Já vimos121 que, especialmen
te em 1 Coríntios 8 -  10 e Romanos 14, toda essa liberdade é colocada sob



a disciplina do amor cristão como a edificação da Igreja de Cristo. Ao lado 
desta, encontra-se ainda outra consideração não menos importante, a saber, 
sobre a santidade da Igreja e obrigação de, nessa liberdade, guardar-se da 
contaminação do mundo. Porquanto não apenas “os fracos”, mas também 
os próprios “fortes” podem tropeçar nessa liberdade. Na forma de licencio
sidade, ela pode tornar-se um novo poder a dominá-los. Por esse motivo, 
Paulo pode dizer em 1 Coríntios 6.12: “Todas as coisas me são lícitas, mas 
nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 
dominar por nenhuma delas.”122

Deve-se, portanto, ter cuidado com essa liberdade. Com relação a 
isso, Paulo adverte contra as relações sexuais extraconjugais. Mesmo que 
seja verdade que a comida e o estômago que ingere a comida não têm qual
quer significado moral e são apenas de serventia temporária, isso não signi
fica que a liberdade resultante para comer e beber também se aplica ao 
corpo de um modo geral, isto é, ao entregar-se à impureza. Essa concepção 
de liberdade, que em sua essência significaria uma nova escravidão, tam
bém está em conflito com o destino do corpo, ao saber tanto agora como no 
futuro grandioso, de ser para o Senhor templo de seu Espírito (ICo 6.12
20). Em outras passagens, ele diz sobre comer (assim como abster-se de) 
certos alimentos que isso ocorre -  conforme fica aparente pelas ações de 
graça pronunciadas juntamente com eles -  na presença e com a autorização 
do Senhor123 (Rm 14.6); de fato, quer alguém coma, beba, quer faça outra 
coisa qualquer, deve fazer tudo para a glória de Deus (ICo 10.31). Aqui, 
como sempre, a liberdade é qualificada pela submissão ao Senhor e deve 
mostrar-se dessa maneira. A expressão “mas nem todas convêm” (sympherei\ 
ICo 6.12) não deve, portanto, ser entendida num sentido restrito e oportu
nista, mas torna todas as coisas condicionais de acordo com aquilo que pro
duzem para o Senhor e seu serviço.

O mesmo se aplica em grau ainda mais elevado quando se entra num 
âmbito em que outros deuses são servidos. Nesse caso também, poder-se-ia 
pensar que, se um ídolo não é nada, não há qualquer objeção a comer uma 
refeição pagã sacrificial em função, por exemplo, de considerações sociais. 
No entanto, nesse caso Paulo não aceita a liberdade cristã. O apóstolo faz 
uma distinção singular entre o fato dos ídolos não serem coisa alguma e, 
ainda assim, haver o caráter demoníaco do serviço aos ídolos. Mesmo em 
termos gerais, ninguém deve presunçosamente confiar em sua própria fir
meza; o exemplo da antiga Israel no deserto pode servir de advertência (1 Co
10.1-11). Por causa disso, o relacionamento diário normal da igreja com os 
pagãos devem sempre compeli-la à cautela. No entanto, trata-se apenas de 
uma tentação humana, para a qual os crentes podem contar com o auxílio de 
Deus (v. 13). O mesmo não acontece porém se, com base em seu “conheci
mento”, os crentes participam da refeição pagã sacrificial. Porquanto mes
mo que um ídolo não seja coisa alguma, isso não significa que se pode dizer



que são imaginários os poderes demoníacos que incitam os homens ao ser
viço dos ídolos. Pelo contrário, aqueles que têm comunhão com a adoração 
de ídolos entram em comunhão com os demônios para os quais os pagãos 
sacrificam, quer saibam disso ou não.124 Aqui, a pessoa vê-se diante de um 
dilema inevitável: a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. Nesse caso, 
todo homem que lança mão de seu próprio “conhecimento”, ou do fato de ser 
“forte”, deve se perguntar se se considera “mais forte” do que o próprio Deus, 
isto é, ao estar disposto a fazer aquilo que não é da vontade de Deus (v. 22).125

A partir desses exemplos, torna-se claro, em dois sentidos, a posição 
fundamental com respeito à Igreja tomar parte nas dádivas e bens do mun
do. Enquanto pode-se dizer, por um lado, que todas as coisas sem exceção 
pertencem à Igreja, é igualmente verdadeiro que, por meio de Cristo e de 
sua cruz, o mundo foi crucificado para os crentes e eles para o mundo (G1
6.14). Isso não significa que Paulo tomou-se cego e surdo para todas as 
coisas boas e alegrias do mundo; todo elemento ascético que busca o peca
do naquilo que é natural e criado ou que procura evitar ainda mais o pecado 
evitando o uso natural das coisas, é estranho ao apóstolo. Contudo, isso 
deixa implícito, sim, que para ele o mundo em sua auto-suficiência e tam
bém em seu farisaísmo recebeu seu julgamento e foi eliminado na cruz de 
Cristo e que, portanto, ele próprio não existe e nem vive mais para o mundo, 
no que se refere a ter que amá-lo ou aceitá-lo fora de Cristo.

Nesse contexto, ainda é preciso dedicar atenção ao relacionamento 
entre os crentes e aqueles que são “de fora” . Ao discutirmos o requisito do 
amor, já  vimos126 que esse requisito estende-se para os incrédulos sendo 
que, ao mesmo tempo, a linha de demarcação entre crentes e incrédulos não 
foi, com isso, eliminada. Essa linha divisória aparece com grande ênfase 
nas advertências contra aliar-se a incrédulos e pecadores (2Co 6.14; Ef 5.7ss). 
Isso não quer dizer que os crentes em geral não podem associar-se de qual
quer forma com os incrédulos; pois então -  de acordo com as palavras do 
próprio Paulo -  seria preciso sair do mundo (ICo 5.10). Contudo, os crentes 
não devem ter qualquer comunhão com suas obras das trevas (Ef 5.11) e 
nem, como é dito em 2 Coríntios 6.14, por meio de uma ilustração, colocar- 
se em jugo desigual com eles.127 Parte-se do pressuposto de que crentes e 
incrédulos têm um jugo diferente. Essa ilustração também é tão marcante, 
pois, no judaísmo, “jugo” é a expressão simbólica de obrigações morais e 
religiosas.128 Por causa dessa abordagem fundamentalmente distinta da vida 
por parte dos crentes e dos incrédulos e dessa regra de vida diferente não 
podem, juntos, formar uma parelha. A idéia, portanto, não é apenas de que 
os crentes não devem permitir-se -  repudiando seu próprio “jugo” -  ser 
colocados sob um único “jugo” com descrentes, mas também, de que ao 
manter seu próprio “jugo” não devem juntar-se a eles. Nesse contexto, ao 
citar um pronunciamento profético, Paulo também fala de “retirar-se do 
meio deles” e “separar-se deles” .129 Fica evidente a partir de 1 Coríntios



5.9ss, em que o associar-se130 com pessoas que estão vivendo em pecado 
não é proibido, que não é pretendido aqui um sentido absoluto. A questão é 
que nesse tipo de união, como a que acontece com o “jugo”, coloca-se em 
risco o princípio de vida e a regra de vida dos crentes. Cabe aqui uma pos
tura rígida, não simplesmente apesar da responsabilidade que a igreja tem 
no mundo e para ele, mas justamente por causa dessa responsabilidade (cf. 
Fp 2.15) e não se pode, de uma forma ou de outra, procurar combinar aquilo 
que é de Cristo com aquilo que vai contra seu domínio (cf. 2Co 6.14-16).131

Por fim, além do motivo da santidade, o motivo do tempo desempe
nha um papel especial na parênese de Paulo com referência à aceitação da 
vida e relacionamentos no mundo. Este se apresenta para discussão particu
larmente em certas questões sobre o casamento. Em relação a isso, Paulo 
escreve, entre outras, as palavras radicais de 1 Coríntios 7.29ss:132

Isto, porém, vos digo, irmãos: o tempo se abrevia; o que resta113 é que não 
só os casados sejam como se não o fossem; mas também os que choram, 
como se não chorassem; e os que se alegram, como se não se alegrassem; e 
os que compram, como se nada possuíssem; e os que se utilizam do mundo, 
como se dele nada usassem; porque a aparência deste mundo passa.

Essa reserva quanto a toda participação na vida temporal, em suas 
dádivas, vicissitudes e estruturas é tão cheia de tensão porque no contexto 
mais amplo da parênese de Paulo não significa evitar ou abster-se das dádi
vas e possibilidades da vida temporal, mas sim aceitá-las e, inevitavelmen
te, envolver-se com elas (“os que choram ...” , etc,)- Além disso, o 
conformismo ou pessimismo não tem lugar aqui. Em vez disso, tudo é colo
cado sob a perspectiva da passagem “deste mundo” para aquilo que há de 
vir e da brevidade do tempo que a precede. Sem dúvida, a questão de quão 
breve é o tempo tem um papel importante nessa relação, e a consciência 
dessa realidade nos pronunciamentos de Paulo nem sempre é expressa da 
mesma forma e nem sempre determina de maneira igual seus pronuncia
mentos com respeito à vida prática.134 Contudo, não se trata de uma distin
ção de princípio. Porquanto, com toda tensão que (de maneira semelhante à 
sua pregação como um todo) pode ser observada em sua parênese entre o 
“já ” e o “ainda não”, bem como dentro desse “ainda não” entre o progresso 
e a brevidade do tempo, a expectativa da salvação ainda não revelada conti
nua a ser de importância absoluta. É essa expectativa que, por um lado, dá à 
aceitação da vida presente o seu significado mais profundo (ICo 15.19) e, 
por outro, a coloca sob a reserva contínua do desaparecimento da forma 
deste mundo e da brevidade do tempo, apesar de essa reserva ser sentida 
com diferentes intensidades. A maneira como isso tudo assume uma forma 
concreta ainda será vista em maior detalhe quando, tomando por base vári
os pronunciamentos particulares, nos aprofundarmos um pouco mais em 
algumas facetas da vida no mundo.



50. Casamento

Os vários aspectos da liberdade cristã e da vida do cristão no mundo encon
tram-se ligados de maneira singular nos pronunciamentos de Paulo sobre o 
casamento.

Aqui, mais uma vez, é fundamental o tema da criação e instituição do 
casamento por Deus e da liberdade de aceitar o casamento como tal em 
Cristo. O apóstolo fala da instituição do casamento por Deus e da regula
mentação do casamento dada com essa instituição, por exemplo, em 1 
Coríntios 6.16 e Efésios 5.31, bem como em 1 Timóteo 4.4. Ele volta-se 
para essa instituição quando, em mais de uma passagem, descreve o relaci
onamento entre marido e esposa e atribui a primazia do casamento ao mari
do (ICo 11.3, 7-9; lTm  2.1 lss; cf. ICo 14.34; Ef 5.22; Cl 3.18; Tt 2.5). 
Então, ele relaciona esse tema da criação e da ordenança do casamento nela 
envolvida de maneira mais próxima ao tema da liberdade cristã e das diretivas 
para o casamento que nela se encontram. Isso corre de maneira bastante 
deliberada e explícita nos pronunciamentos contra o asceticismo já  citados 
acima, de 1 Timóteo 4.4, 5, onde é dito sobre o casamento que tudo o que 
Deus criou é bom e não deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, 
pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração.

Esse motivo geral da santificação, porém, encontra agora uma apli
cação específica para o casamento em outros pronunciamentos. É o caso, 
por exemplo, de 1 Coríntios 7.39, em que é exigido que os crentes não se 
casem a não ser que o façam “no Senhor”, isto é, com um crente; também 
em 1 Coríntios 7.14, em que a continuidade do casamento no qual um dos 
cônjuges tornou-se um crente é motivada pela santificação do cônjuge in
crédulo no cônjuge crente ou por meio dele. O motivo cristão diz respeito 
especialmente ao relacionamento entre marido e mulher. Assim, em 1 
Coríntios 11, a posição de prioridade do marido dentro dc casamento é mais 
bem definida pelo pronunciamento de que no Senhor, nem a mulher é inde
pendente do marido e nem o marido independente da mulher; porque como 
provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher 
e tudo vem de Deus (vs. 11, 12). Não é dito aqui que, “no Senhor” o casa
mento recebeu um outro destino, diferente daquele que possuía em virtude 
da criação;133 diz-se, porém, que no Senhor o princípio da reciprocidade, da 
dependência e do serviço mútuos aplica-se e efetua-se de uma nova manei
ra. Porquanto em Cristo, o marido não possui vantagem sobre a esposa (G1 
3.28). A distinção que existe entre eles em virtude da criação não é abolida, 
assim como não o é entre judeus e gregos; estar em Cristo, portanto, não 
significa igualdade natural. Todos porém, tanto homens como mulheres 
(arsen kai thêly) são um em Cristo, isto é, juntos, constituem um só corpo 
(cf. ICo 12.13). Essa realidade também deve governar os relacionamentos 
naturais de modo que no casamento não é o interesse próprio ou a afirma



ção da superioridade de um dos cônjuges que deve determinar a relação, 
mas sim o amor de Cristo. Portanto, pertencer a Cristo e pertencer um ao 
outro como marido e mulher no casamento não são coisas separadas, mas o 
primeiro deve efetuar-se no segundo. Por esse motivo, a impureza é incom
patível com o pertencer a Cristo (ICo 6.12-20). Porquanto o corpo do cren
te pertence ao Senhor (v. 13) e compartilha com ele da ressurreição. Assim, 
o corpo dos crentes como membros pertence ao corpo de Cristo e um ho
mem crente não pode, ao mesmo tempo, constituir um só corpo e uma só 
carne com uma prostituta. O destino do corpo é, portanto, determinado por 
Cristo e pelo Espírito Santo. Esse fato também é decisivo para as relações 
mútuas no casamento.

Em lugar algum o apóstolo expressa isso de maneira mais veemente 
do que em Efésios 5.22-33 em que, em sua parênese sobre o relacionamento 
matrimonial, ele não apenas parte do fato de que todo crente pertence ao 
corpo de Cristo, mas também vê todo o relacionamento entre marido e mu
lher à luz do relacionamento entre Cristo e a Igreja, o qual ele descreve, 
então como uma relação matrimonial. Para a esposa isso implica reconhe
cer a posição de liderança do marido;136 para o marido, na obrigação do 
amor. Por um lado, a unidade de Cristo com a Igreja é explicada, desse 
modo, pelo mistério da unidade de marido e mulher no casamento (5.32); a 
unidade de Cristo com a Igreja, por sua vez, esclarece a verdadeira experi
ência de unidade no casamento.137 Em 1 Coríntios 6 e Efésios 5, os relacio
namentos naturais servem para retratar a salvação dada em Cristo. No entanto, 
também é somente dessa forma que eles são identificados em seu verdadei
ro sentido e preceito. Isso não significa uma espiritualização do casamento 
natural; é, na verdade, uma volta de restauração do natural a partir de Cristo 
e do Espírito Santo. Assim, este é o significado profundo da declaração de 
que aquilo que Deus criou, incluindo particularmente o casamento, é santi
ficado pela Palavra de Deus e pela oração.

O sentido geral dos pronunciamentos de Paulo com referência ao ca
samento é, portanto, positivo e fundamentalmente contrário ao asceticismo. 
Esses pronunciamentos constituem uma parênese em favor e não contra o 
casamento. Esse ponto de vista positivo que compele o crente a abster-se da 
impureza e, de um modo geral, leva cada homem a ter sua própria esposa138 
em santificação e honra ( lTs 4.4); assim também, de acordo com o manda
mento de Cristo, a esposa não pode deixar seu marido e o marido não pode 
repudiar sua esposa (ICo 7.10, 11). Esse mandamento também se aplica a 
casamentos mistos, desde que o cônjuge incrédulo no casamento não deseje 
encerrar a união matrimonial (ICo 7.12ss); se este for, de fato, o caso, então 
o cônjuge crente não está mais comprometido (v. IS).139 Essa avaliação po
sitiva do casamento também é determinada por meio de considerações na
turais. Justamente para evitar a impureza é que cada homem deve ter sua 
própria esposa e cada mulher seu próprio marido (ICo 7.2) e não devem



privar-se um ao outro permanentemente a fim de que, mesmo como pessoas 
casadas, não caiam em tentação (vs. 3ss). Por esse motivo, também, o casa
mento também é aconselhado à pessoas solteiras e viúvas, caso estas não 
possam se controlar. Porquanto é melhor casar do que viver abrasado (vs. 8,
9). Em outra passagem diz-se para as viúvas jovens que em vez de viverem 
ociosas, tagarelas e intrigantes, devem casar-se, ter filhos ser boas donas- 
de-casa (lTm  5.13ss), como também é dito em geral da mulher (crente) 
casada que ela será “preservada através de sua missão de mãe”, isto é, por 
meio da maternidade crente e dedicada,140 participará não apenas na vida 
temporal, mas também na vida eterna (lTm  2.15).

As epístolas de Paulo apresentam, ao mesmo tempo, um outro aspec
to. Já tratamos dele, ou melhor, de seu outro lado, no conselho citado acima 
encontrado em 1 Coríntios 7 com referência ao casamento e às relações 
conjugais com basè na falta de autocontrole e pelo motivo de que é melhor 
casar do que viver abrasado. Claramente, esse não é um motivo para o casa
mento que se origina da liberdade cristã, mas sim, uma “concessão” (cf. 
ICo 7.6) ao impulso natural para as relações sexuais, sobre o qual deve-se 
tomar uma atitude, mas ainda assim, apenas quando fica evidente a falta de 
autocontrole. O motivo para o casamento empregado aqui não pode, conse
qüentemente, ser colocado como um motivo secundário ao lado daquele da 
liberdade cristã. Pelo contrário, ele aparece em 1 Coríntios 7 como uma 
limitação do conselho principal, a saber, de não se casar e, desse modo, não 
fazer uso da própria liberdade. Pois, é da seguinte maneira que Paulo escre
ve em resposta à questão colocada a ele pelos coríntios: “é bom que o ho
mem não toque mulher.” Ainda que o casamento seja lícito, tendo em vista 
a impureza, e que dentro\do casamento entre marido e mulher não devam 
privar-se um ao outro, isso é válido “como concessão e não por mandamen
to” . Porquanto o desejo de Paulo era que, de fato, todos os homens fossem 
tais como ele, ou seja, solteiros. No entanto, nem todos receberam de Deus 
um dom para isso, em outras palavras, a capacidade de não se casarem (v. 
7). Por esse motivo, os solteiros e as viúvas são aconselhados a manterem- 
se em seu estado solteiro, pelo menos caso sejam capazes de se controlar.

E extremamente importante distinguir claramente os motivos da pre
ferência de Paulo pelo estado solteiro em 1 Coríntios 7.1-7. O apóstolo fala 
disso de maneira explícita quando no versículo 25 ele, mais uma vez, trata 
claramente das “virgens”. Ele não tem um mandamento definido, recebido 
de Cristo"aíer passado para eles, mas dá sua “opinião”141 como alguém que 
recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel (outros traduzem142 como: au
torizado para este fim, qualificado; v. 25; cf. v. 40). Portanto, ele não relativiza 
sua autoridade apostólica em contraste com a autoridade do Senhor,143 con
tudo quer (como fica aparente pela expressão “minha opinião”144) que sua 
autoridade não seja completamente afirmada aqui, mas sim, apenas que sua 
opinião seja conhecida na forma de um conselho.145 Além disso, ele faz



saber que sua argumentação para que as pessoas permaneçam solteiras tem 
como base a “angustiosa situação presente146” (v. 26). A intenção aqui é 
falar especificamente da situação angustiosa na qual os crentes se encon
tram dentro de um mundo hostil a eles, com o qual o próprio Paulo já  havia 
deparado e ainda iria deparar muitas outras vezes (cf. 2Co 6.4; 12.10; lTs
3.7). O que aparece em seguida relaciona essa realidade147 com o fato de 
que “o tempo se abrevia” (v. 29) e “a aparência deste mundo passa” (v. 31). 
Essas palavras também fazem alusão ao fim iminente das coisas. A “angus
tiosa situação” não precisa, portanto, ser entendida no sentido específico da 
grande tribulação, dos “ais messiânicos” (cf. Lc 21.23). No entanto, o sofri
mento no e por causa do mundo presente, que ainda não foi redimido em 
seu modo de existência, como força contrária à redenção dada em Cristo 
(cf., por exemplo, Ap 12.12) é, de fato, característico da vida temporal dos 
crentes; e mesmo que nem sempre eles sintam isso em sua própria pessoa, 
essa realidade deve impedi-los de tornarem-se apegados às dadivas e aos 
prazeres deste mundo, como se a vida consistisse dessas coisas (vs. 29ss). 
Por causa dessa angústia, Paulo teme haver mais “angústias na carne” para 
aqueles que são casados (v. 28) do que para os solteiros, sendo que ele gosta
ria de poupá-los dessas preocupações (v. 32). Ao mesmo tempo, isso envolve 
a questão religiosa na qual aqueles que são casados tomam-se mais apegados 
à vida presente, têm sua atenção mais dividida e dedicam-se mais ao seu 
cônjuge e às questões terrenas e menos à causa do Senhor do que os solteiros. 
Por esse motivo ele aconselha os solteiros a não se casarem e isso, de fato, em 
favor dos seus próprios interesses, não para enredá-los e nem tolher sua liber
dade, mas para que (por um lado148) possa ser feito o que é conveniente (pros 
to euschèmon) e (por outro lado149) possam apegar-se totalmente ao Senhor 
sem se permitirem serem separados dele (aperispastõs; v. 35).

O apóstolo aplica esse “por um lado e por outro lado” ainda mais 
uma vez ao discutir a questão do que se deve fazer com a “virgem” que está 
na idade de se casar. Se aqui trata-se de um problema relativo aos que estão 
noivos e por “alguém” faz-se referência ao rapaz,150 ou se o problema é do 
pai que tem uma filha na idade de se casar,151 é algo que pode ser deixado 
em aberto uma vez que não é essencial para a discussão.152 Se a pressão para 
que haja o casamento tomar-se muito intensa e for necessário que as coisas 
sigam seu curso, ele deve fazer como quiser: não peca -  deixe que se case. 
No entanto, aquele que está firme em seu coração e não sente necessidade, 
que tem domínio sobre sua própria vontade e tem bem firmado em seu âni
mo manter sua filha virgem intocada, faz bem. Assim, aquele que se casa 
(ou dá a filha em casamento) faz bem, mas aquele que não se casa com ela 
(ou não a dá em casamento), faz melhor (v. 38). Isso também se aplica, 
mutatis mutandis, à viúva (vs. 39, 40).

Resumindo, pode-se determinar o seguinte com respeito à atitude de 
Paulo em relação ao casamento.



Em primeiro lugar, não há fundamento para a opinião de que, com 
bases ascéticas-dualistas, Paulo considerava a relação sexual em si pecami
nosa,153 ou que teria julgado o casamento com base em motivos ascéticos- 
dualistas.154 O caso é o oposto. Paulo valoriza o casamento como uma 
instituição de Deus, protegida pelo mandamento expresso de Cristo, a ser 
aceita e experimentada na liberdade cristã. Mesmo em 1 Coríntios 7, o capítu
lo do qual se lança mão para uma opinião contrária, a nosso ver não há moti
vos ascéticos-dualistas a serem descobertos com referência ao casamento.

Em segundo lugar, com base em todos os dados que foram preserva
dos e chegaram até nós, também não se pode afirmar que, para Paulo, o 
casamento era um mal necessário e que, para ele, está fora de questão uma 
apreciação mais elevada do casamento.155 Para chegar a essa opinião é pre
ciso não apenas negar ao apóstolo um pronunciamento como o de 1 Timó
teo 4.4ss, mas também não levar em consideração aquilo que ele diz sobre o 
casamento e sua relação com a unidade de Cristo com a Igreja (Ef 5.22ss; 
cf. 2Co 11.2), sobre o amor com o qual as pessoas casadas devem entregar- 
se mutuamente (cf. Cl 3.19) e sobre a santificação das relações conjugais, 
mesmo dentro de um casamento misto (ICo 7.14). Assim também, quando 
em 1 Coríntios 7 o apóstolo dá seu veredito geral contra casar-se, ele não o 
faz com base num julgamento fundamentalmente negativo do casamento, 
mas por causa de uma situação específica (v. 26). Para isso, pode-se fazer 
referência a um pronunciamento semelhante de Jesus em Mateus 19.12c. 
Com isso, o casamento não é privado de seu valor intrínseco, nem degrada
do como um mal necessário para as pessoas incontinentes e não-carismáticas; 
como dádiva e ordem para a vida temporal ele é revitalizado diante da pro
ximidade da vinda do reino e a nova apreciação da vida terrena unida a 
ele.136 Por mais que Paulo valorize a vida cristã no mundo, principalmente 
com base na salvação que já  raiou em Cristo, isso não altera o fato de que 
sempre e de novo ele fala com grande vigor da vinda do reino de Deus como 
o fim do modo de existência (o “esquema”) do mundo presente. Isso, obvi
amente, aplica-se não apenas ao casamento, mas a todas as facetas da vida 
temporal (ICo 7.29-31).

No entanto, o conselho entendido dessa maneira, coloca diante de 
nós uma questão que, de maneira alguma é simples no que se refere ao seu 
significado ligado à Igreja cristã. Apesar de o próprio Paulo cercar-se de 
todo tipo de consideração restritiva (o perigo da impureza, o caráter de dom 
da abstinência do casamento, a continuidade da obrigação conjugal dos que 
são casados), sua preferência pelo estado solteiro dentro da situação na qual 
ele vê a igreja (ver acima) permanece inequívoca. A nosso ver, será necessá
rio levar em consideração, além disso, que em 1 Coríntios 7 Paulo está se 
dirigindo a uma igreja na qual era prevalecente a idéia de que o futuro já 
havia sido realizado e a ressurreição já  havia acontecido.157 Em oposição a 
isso, de acordo com a natureza da consciência profético-escatológica,158 ele 
coloca em primeiro plano -  de maneira mais distinta do que em outras pas



sagens em que ele dá mais ênfase à instituição do casamento por Deus e sua 
santificação por Cristo -  a relatividade da vida temporal e o perigo que a 
dedicação a ela envolve. Esse ponto de vista absoluto, também o leva a 
considerar sua própria renúncia ao casamento e a de outros como um dom.159

Por um lado, o conselho apostólico aos coríntios a ser explicado a 
partir desse fato significa, também, para a igreja por vir, um estímulo per
manente para estar consciente do caráter provisório da vida terrena diante 
do dom incorruptível e do chamado que surge do reino vindouro, mesmo 
que isso viesse a significar in concreto, abrir mão do casamento. Quanto a 
isso, o conselho apostólico, ao apontar para as decisões mais fundamentais 
que se aplicam ao homem, continua sendo de importância fundamental, 
particularmente se o fato de casar-se viesse a restringir ou impedir os cren
tes de dedicarem-se ao que poderiam ser chamados a fazer pelas “coisas do 
Senhor” (v. 32). Assim, a capacidade de abster-se pode ser considerada um 
dom divino especial e a sugestão pastoral de 1 Coríntios 7 contra a pressão 
excessiva para o celibato voluntário também continua em efeito.

Por outro lado, existe uma indicação, não apenas na continuidade da 
dispensação terrena, mas também na instrução apostólica como um todo, de 
que o casamento -  e toda a vida terrena -  terá de ser considerado não apenas 
a partir do ponto de vista específico de 1 Coríntios 7. Porquanto, por mais 
que, em certos aspectos, seja impressionante a concordância entre 1 Coríntios 
7.29-31 e pronunciamentos parecidos na literatura apocalíptica judaica, a 
grande distinção encontra-se no fato de que para Paulo a “escatologia” pos
sui um caráter cristológico, isto é, ela é determinada não apenas pela cons
ciência do rápido fim deste mundo, mas também pela unidade da salvação 
que é esperada e que já se manifestou em Cristo. O cristão já pertence a 
Cristo como seu Senhor, na vida e a morte, tanto no mundo presente quanto 
no mundo por vir, em tudo o que ele é e faz (cf. Rm 14.8). É nisso que se 
encontra sua liberdade de comer e beber, casar-se e dar-se em casamento e 
o limite fundamental que o separa de um desprezo ou separação da vida 
terrena resultante da expectativa do fim do mundo. Contudo -  e isso deve 
ser afirmado claramente tendo em vista 1 Coríntios 7 -  sempre de modo que 
a situação angustiosa constante que acompanhou a Igreja em seu curso ao 
longo da História deve continuar sendo para a Igreja o sinal de que a liber
dade em Cristo origina-se tanto daquilo que ela deve esperar quanto daquilo 
que já  lhe é permitido possuir pela fé, isto é, consiste igualmente em abster- 
se do casamento ou casar-se.

51. Relacionam entos Sociais

As admoestações de Paulo com relação à vida de trabalho e aos relaciona
mentos sociais nela envolvidos, também são características de sua atitude 
geral com respeito à vida da Igreja no mundo.



Deparamos com admoestações sobre a questão do trabalho, especial
mente nas Epístolas aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 4.11ss o 
apóstolo exorta os crentes a considerarem uma honra ter uma vida tranqüi
la, cuidar de seus assuntos e trabalhar com suas próprias mãos, conforme 
ele os ordenou, para que portem-se com dignidade na presença daqueles 
que são de fora e para que não dependam da ajuda de ninguém. Em 1 
Tessalonicenses 5.14 ele faz ainda outra advertência específica dizendo que 
aqueles que vivem de modo desregrado -  entre os quais certamente deve
mos entender que se encontram aqueles que fogem do trabalho regular -  
devem ser admoestados. Em 2 Tessalonicenses 3.6-12, encontra-se até mes
mo uma perícope separada dedicado a essa “desordem” na qual ele tem em 
mente aqueles que deixaram de trabalhar e, em vez disso, se intrometem na 
vida alheia.160 Não fica muito claro como, exatamente, devemos entender 
essa situação. Normalmente, consideram-se tendências espiritualistas ou 
escatológicas (cf. 2Ts 2. lss), por meio das quais alguns haviam se envolvi
do numa certa agitação, entrado numa vida desregrada e, portanto, não ape
nas perturbavam seus companheiros cristãos como também colocavam em 
risco o bom nome da Igreja junto àqueles que eram de fora (cf. lTs 4.12). 
Independentemente de como, exatamente, deva ser encarado esse ócio, Paulo 
faz saber que de forma alguma isso está dentro do conteúdo do evangelho. 
Em 1 Tessalonicenses 4.11, bem como em 2 Tessalonicenses 3.6 e 10, ele 
apela para aquilo que tinha ensinado anteriormente sobre o assunto. Ao 
fazê-lo ele aponta para o seu próprio exemplo de diligência (2Ts 3.7ss; cf. 
lTs 2.9). Fica evidente a partir do pronunciamento em 2 Tessalonicenses 
3.6, no qual com plena autoridade apostólica ele ordena os crentes a aparta
rem-se de todo membro da igreja que anda desordenadamente, o quanto ele 
considera repreensível o ócio. Ele ordena a essas pessoas em nome do Se
nhor Jesus Cristo que trabalhem tranqüilamente e ganhem seu próprio pão 
(2Ts 3.12). Apartir de tudo isso fica evidente que o apóstolo desejava sepa
rar-se o mais nítida e claramente possível dessas práticas, uma vez que elas 
não tinham absolutamente nada a ver com o evangelho e a expectativa nele 
oferecida. Em vez de decaírem numa condição tão anti-social e agitada, os 
cristãos devem encontrar a honra justamente na tranqüilidade (lTs 4.11; 
2Ts 3.12), numa vida civilizada, ordenada e normal, sem dependerem da 
ajuda de outros.

Não há nessa parênese quaisquer parâmetros “cristãos” para a vida 
de trabalho.161 Em vez disso, Paulo lança mão de parâmetros gerais e reco
nhecidos de ordem, tranqüilidade e dignidade (lTs 4.11) e até mesmo resu
me suas instruções anteriores na regra prática: “Se alguém não quer trabalhar, 
também não coma” (2Ts 3.10). Fica aparente aqui com grande clareza que a 
fé em Cristo e a aplicação com diligência e ordem ao trabalho diário para 
que se possa ganhar o próprio pão e ser um exemplo para os outros, não são 
duas coisas separadas ou que a primeira poderia até atrapalhar a segunda, 
mas sim, que é justamente a fé em Cristo que constitui o incentivo mais



poderoso e inequívoco para a vida diligente. Tendo em vista as passagens 
que já  foram tratadas aqui, a possibilidade de se dizer que Paulo renuncia a 
qualquer outra ordem que não seja a do reino vindouro e do amor na qual o 
trabalho é algo natural e a aversão ao trabalho é um pecado contra a vontade 
de Deus,162 nos parece uma tese infundada. Em vez disso, a ordem163 à qual 
se faz referência repetidamente e que é colocada diante da Igreja com a 
autoridade de Cristo refere-se à vontade de Deus com respeito à vida natu
ral, uma ordem que o apóstolo não apenas infere do mandamento cristão do 
amor, mas sem defini-la ou analisá-la em mais detalhes, designa como sen
do válida para o trabalho e que, em relação às autoridades, denota como 
diatagê tou Theou (Rm 13.2).164 E para isso também que Paulo, ao rejeitar 
todo tipo de heresia ascética e espiritualista, escreve para Timóteo dizendo 
que a piedade é proveitosa para tudo porque tem a promessa para a vida 
presente bem como para a futura (lTm  4.8). A revelação de Cristo não anu
la a ordem da vida natural e presente, mas a torna reconhecida e praticada 
do ponto de vista de Cristo justamente em seu significado divino.

Nesse sentido, Paulo também fala dos relacionamentos sociais. Com 
respeito a isso, é importante a passagem de 1 Coríntios 7.17-24, em que sua 
parênese sobre questões referentes ao casamento diz para um esclarecimen
to geral que cada homem deve permanecer na situação particular na qual se 
encontrava quando se converteu e, dentro desta, deve andar de acordo com 
o preceito de Deus. Ele escreve para os coríntios que essa é a regra de con
duta que ele apresenta para todas as igrejas. Por esse motivo, a esposa que 
em seu casamento com um marido incrédulo veio a converter-se, não preci
sa se separar dele. Essa é a razão pela qual nem a circuncisão e nem a 
incircuncisão servem de empecilho para servir a Deus. No versículo 20 o 
apóstolo repete que cada um deve permanecer na vocação em que foi cha
mado por Deus quando se converteu. Ao que parece pelo que é apresentado 
em seguida, a intenção é mostrar que não se deve fugir da “vocação de seu 
chamado”.163 Portanto, tendo em vista esse chamado, ninguém deve se pre
ocupar se foi chamado como escravo. Isso não interfere com a fé e o serviço 
para o Senhor. Porquanto, o apóstolo continua,166 o escravo que foi chama
do no Senhor, é libertado no Senhor e, deste modo, está ligado a ele167 (v. 
22), assim como, por outro lado, aquele que foi chamado sendo livre, é 
escravo de Cristo. Ambos foram comprados por Cristo que pagou um preço 
por eles e só devem cuidar para que não se tornem escravos de homens, a 
saber, mantendo alertas para seus preconceitos sociais como se houvesse 
uma distinção com respeito a Cristo na posição social de alguém.

Não se pode dizer que nesses versículos Paulo trata de relacionamen
tos sociais em si. Na realidade,.a intenção é esclarecer o significado relativo 
da posição social na qual alguém se encontra, tendo em vista o fato de ser 
cristão (cf. G1 3.28; Cl 3.11). No entanto, duas coisas são de grande impor
tância aqui.



Em primeiro lugar, ao que parece, o apóstolo não quer ver qualquer 
rompimento prematuro da ordem social existente. A declaração de que ele 
oferece regulamentos semelhantes a todas as igrejas também parece apon
tar para isso. Aquilo que diz em 1 Coríntios 7 sobre permanecer na voca
ção do seu chamado, portanto, não é um pronunciamento secundário, mas 
sim uma regra geral de conduta apresentada por ele. O evangelho não se 
manifesta na forma de um novo programa social e muito menos subverte 
pela força a ordem existente. Pelo contrário, ele entra na estrutura existen
te da sociedade a fim de permeá-la com um novo espírito, o espírito de 
Cristo. No entanto, o apóstolo também reconhece na ordem social algo 
que vai além da arbitrariedade humana ou do abuso de poder da parte de 
uns sobre outros. Trata-se, na verdade, de uma ordem na qual está em 
funcionamento uma ordenação divina, dentro da qual o mundo é mantido 
e deve ser reconhecida como tal acima de todas as coisas. E assim, e não 
de outro modo, que devem ser entendidas as admoestações que aparecem 
repetidamente dirigindo-se a escravos e senhores (Ef 6.5ss; Cl 3.22ss; ver 
também abaixo).

Isso não implica que Paulo identifica a ordem social existente, espe
cialmente a escravidão, com a ordem divina ou que a considera inalterável. 
Por certo, em lugar algum foi preservado um pronunciamento no qual ele 
critica a instituição da escravidão declarando que esta é contrária ao evan
gelho. Por outro lado, em lugar algum ele a coloca como uma ordenança 
divina, como por exemplo, no caso da sujeição da esposa ao marido. Tam
bém é importante o contexto no qual ele fala em 1 Coríntios 7 sobre perma
necer na situação (vocação) em que se foi chamado. Nessa passagem, Paulo 
coloca o ser escravo ou ser livre no mesmo nível de ser ou não circuncida
do. Com respeito a este último, ele também não almeja modificações ins
tantâneas ou revolucionárias (vs. 17, 18). No entanto, ele está claramente 
ciente da revolução que sua pregação do evangelho deve significar para a 
instituição da circuncisão como um todo.

Em sua essência -  e esta é a segunda coisa a ser observada com refe
rência a 1 Coríntios 7.20ss -  sua motivação para permanecer na situação em 
que se foi chamado possui significado revolucionário para a instituição da 
escravidão. Porquanto, não se trata de uma indiferença espiritualista ou 
escatológica quanto às relações sociais, mas sim uma nova apreciação do 
homem a partir de Cristo, na qual uma renovação das relações sociais deve 
tornar-se possível e necessária de dentro para fora. Em 1 Coríntios 7 essa 
última questão não é o verdadeiro foco da parênese. Isso não altera o fato de 
que, aqui também, o apóstolo considera escravos e homens livres em con
junto a partir de seu relacionamento com Cristo, e no versículo 23 adverte 
(a ambos!) a não serem escravos dos homens, isto é, em sua consciência do 
chamado de Deus, a não serem guiados pelo julgamento humano que se 
baseia na sua posição social. Por mais que essa parênese abstenha-se nova



mente de chegar a conclusões sociais e, de fato, coloque a ênfase justamen
te na aceitação da ordem social existente, não se pode dizer que essa moti
vação para “permanecer na vocação em que se foi chamado” deve ter, com 
exclusividade, um significado profundo e abrangente para as relações mú
tuas humanas.168 Certamente não se trata de ter sido acendido aqui o esto
pim que deve, a seu tempo, levar à uma revolta dos escravos -  na verdade a 
argumentação opõe-se a isso -  mas sim, do sal ou, se preferir, do fermento do 
reino de Deus (Mt 5.13; 13.33) que deve, para aqueles que não contempori
zam as palavras fortes de Paulo, ser de profunda e radical importância social.

A Epístola a Filemom apresenta uma corroboração extremamente 
ilustrativa de tudo isso e pode servir, em muitos aspectos, como critério 
para aquilo que foi dito em outras situações acerca das atitudes de Paulo 
com referência à escravidão. Para começar, Paulo manda o escravo fugitivo 
Onésimo de volta para seu senhor, Filemom.169 Além disso, ao longo de 
toda a epístola ele reconhece o direito do senhor sobre seu escravo (cf. vs.
12, 14, 18). Também não é possível demonstrar que, nessa época, Paulo 
pediu direta ou indiretamente pela alforria de Onésimo. Mesmo que essa 
idéia seja aceita, como fazem várias intérpretes,170 o fato de nos versículos
13, 14, 20ss Paulo pedir a volta de Onésimo, não devem ser identificados 
com uma alforria formal. O lado jurídico da questão não é tratado.171 Por 
outro lado, a maneira como Paulo anuncia Onésimo para seu senhor é tal 
que a antiga relação senhor-escravo é completamente rompida ou pelo me
nos totalmente ofuscada por outro tipo de relacionamento. O apóstolo refe
re-se a Onésimo como “ele que antes te foi inútil; atualmente, porém, é útil 
a ti e a mim”, “o meu próprio coração” (vs. 11, 12); diz ainda que talvez por 
esse motivo Onésimo foi afastado de seu senhor temporariamente, a fim de 
que o possuísse para sempre, não como escravo, mas sim, muito acima de 
escravo, como irmão caríssimo. Para Paulo, ele, Onésimo, já  é tudo isso; 
quanto mais será então para seu senhor, ao qual agora pertence como escra
vo e também como irmão. Quanto a isso, Paulo pede ainda que, se seu 
senhor considera o apóstolo seu companheiro, que receba Onésimo como 
receberia o próprio Paulo, etc. (vs. 15-17). Desse modo, independentemen
te do que Paulo desejasse de Filemom, ele deixa a decisão nas mãos dele, a 
saber, na fundação de um relacionamento completamente novo dentro do 
qual ele agora se encontra com seu escravo. Essa é a reforma e a reorientação 
de “dentro para fora” que podem ser qualificadas como o cerne e sentido da 
parênese “ético-social” de Paulo.172

Finalmente, é sob esse ponto de vista duplo que devem ser entendi
das as admoestações expressas de Paulo a escravos e senhores nas chama
das Hcuistafeln (Ef 6.5-9; Cl 3 .2 2 -4 .1 ; cf. lTm 6.1, 2; Tt 2.9, 10). Por um 
lado é colocada uma ênfase muito forte na sujeição dos escravos aos seus 
senhores e o serviço sincero dentro desse relacionamento (não a escravidão 
em si!) é apontado como a vontade do Senhor (Ef 6.5-8; Cl 3.22-24). Além



disso, é importante especialmente nas epístolas pastorais, a questão da dou
trina cristã não ser blasfemada por causa de confusões resultantes de rebe
lião (lTm  6.1; Tt 2.10). Os escravos também são advertidos a não se portarem 
de modo desrespeitoso para com seus senhores crentes, pois são seus ir
mãos, e sim, a serem escravos ainda melhores para eles (lTm  6.2). Por 
certo, fica aparente aqui que Paulo não pensava na abolição da escravatura 
como instituição por motivos cristãos. Por outro lado, também nas Haustafeln 
o relacionamento entre o escravo e o senhor e vice-versa é completamente 
explicado e julgado com base na novidade do relacionamento individual e 
coletivo com Cristo. Pode-se observar pelo simples fato de Paulo dirigir-se 
sucessivamente aos escravos e senhores como membros iguais da igreja e 
descrever o relacionamento entre eles como sendo de responsabilidade 
mútua, o quanto essa postura significou uma revolução. De maneira alguma 
ela podia ser conciliada com a posição do escravo no mundo daquela época 
e nem dentro do judaísmo.173 No entanto, além diçso, os servos não devem 
servir seus senhores à vista, como para agradar os homens (Ef 6.6; Cl 3.22), 
mas no temor do Senhor e como servos de Cristo, uma questão que envolve 
não apenas a rejeição das práticas descaracterizantes e desumanas da escra
vidão doméstica da época, mas acima de tudo, o segredo na verdadeira in
dependência e de uma nova forma de se ver. A mesma questão é colocada 
para os senhores quando eles, também, são lembrados de seu Senhor nos 
céus (Ef 6.9; Cl 4.1). Podemos dizer, em resumo, que Paulo não fala “sobre 
a escravidão”, mas sim, sobre escravos cristãos e senhores cristãos e exorta- 
os a ver e experimentar sua posição na sociedade por meio de Cristo.174 Não 
se pode negar que, ao mesmo tempo, foi introduzida uma enorme tensão na 
escravidão como sistema social, mas ainda assim, isso deve ser visto, tanto 
quanto podemos entender, mais como uma conseqüência do que um objeti
vo deliberado das admoestações de Paulo. No entanto, pelo fato de o após
tolo abordar o problema dos relacionamentos sociais desse modo, isto é, 
pelo lado ético-religioso, suas admoestações continuam a ter um signifi
cado permanente e inequívoco para todos os relacionamentos sociais, por 
mais modernizados que sejam. Assim, é possível perguntar se o relaciona
mento cristão delineado pelo apóstolo entre senhores e servos cristãos 
dentro dos limites da escravidão pode servir de exemplo humilhante para 
a sociedade moderna onde há tantos relacionamentos destituídos de qual
quer vínculo pessoal.175

52. Sujeição às Autoridades Civis

Por fim, é particularmente importante o que Paulo escreve sobre a atitude 
dos cristãos para com as autoridades civis. Com relação a isso, há três pas
sagens a serem discutidas -  Romanos 13.1-7; 1 Timóteo 2.1-4; Tt 3.1. Des
tas, a mais importante certamente é Romanos 13.1 ss.



O significado da atitude positiva assumida aqui para com as autori
dades civis, na pregação de Paulo como um todo, deu ocasião para todo 
tipo de especulação. Sentiu-se, em particular, a necessidade de uma abor
dagem mais cristológica do que é explicitamente o caso na própria passa
gem de Romanos 13. Isso leva, em primeiro lugar, à pergunta quanto ao 
contexto no qual Romanos 13.1-7 parece, de forma um tanto inesperada e 
abrupta, poder apresentar uma motivação mais profunda para o conteúdo 
dessa parênese.

Alguns acreditam que, nessa passagem, Paulo deseja evitar o mal
entendido de que aqueles que foram libertados por Cristo não estão mais 
sob o domínio dos poderes desta era; assim, diz-se que ele adverte contra 
qualquer postura anarquista-escatológica por antecipação em relação ao 
mundo.176 Além disso, pode-se considerar se, talvez, tais tendências esti
vessem surgindo na igreja de Roma.177 No entanto, não há qualquer prova 
disso. Outros optam, em decorrência desse fato, por buscar o contexto de 
um modo mais geral nas circunstâncias dentro das quais surgiu naturalmen
te para os cristãos (especialmente em Roma!) a questão de qual deveria ser 
seu relacionamento com as autoridades, às quais Paulo, também tendo em 
vista a atitude revolucionária de muitos judeus, deu grande valor ao esclare
cer sua lealdade para com o governo.178 Alguns também apontam para o 
fato de que a ocasião para falar sobre as autoridades pode ter sido apresen
tada na passagem que vem imediatamente antes dessa. Em 12.19, Paulo 
rejeita a vingança pessoal e fala da vingança que será executada pelo pró
prio Deus. Desse modo, ele teria falado do governo como um dos meios 
para a retribuição divina.179 Outros, em vista do mandamento anterior do 
amor e da referência que segue em Romanos 13.11 ss sobre a vinda do fim 
das coisas, acreditam que Romanos 13.1-7, como um todo, deve ser con
siderado a partir do ponto de vista do “ainda assim” . Certamente, deixou 
de ser óbvio que o cristão deve acatar essa ordenança; “ainda assim”, ten
do em vista o caráter provisório da dispensação presente da redenção, ele 
deve fazê-lo.180

De fato, é possível fazer uma ligação significativa entre Romanos
13.1-7 e a rejeição anterior do desejo de retaliação pessoal. Também fica 
claro que a posição da igreja no mundo em Romanos 13.1-7 não está, por 
um momento sequer, desligada da expectativa do futuro (cf. Rm 13.11, 12). 
No entanto, não se pode negar que a admoestação à igreja para que esta se 
submeta às autoridades constituídas não se baseia nem em uma coisa nem 
na outra, mas sim, somente no caráter divinamente ordenado do governo e 
na proteção que se goza dentro desse caso, se faça o que é bom. Conseqüen
temente, é inútil procurar em Romanos 13.1-7 uma ligação direta entre a 
estrutura básica histórico-redentora escatológica da pregação de Paulo e 
sua parênese sobre o governo.181 Por outro lado, não se pode esquecer que 
Romanos 13.1-7 constitui uma subdivisão da parte parenética da epístola



que começa com 12.1 e, portanto, é caracterizada pela qualificação ali 
apresentada da vida cristã como “liturgia”, o serviço de Deus na vida diária. 
Vista dentro desse contexto, a intenção de Paulo torna-se mais transparente: 
a obediência às autoridades terrenas também está envolvida naquilo que 
Romanos 12.1 ss chama de serviço espiritual sacrificial, o colocar-se a ser
viço de Deus em virtude da misericórdia de Deus demonstrada à Igreja.'82 
Essa obediência consiste na submissão própria à ordem apontada por Deus.183 
Incluída na parênese que tem início e em princípio é baseada em Romanos
12.1 ss, a passagem de Romanos 13.1 ss diz, portanto, que as ordenanças 
para a vida natural, particularmente aquelas que envolvem a instituição da 
autoridade do governo, mantém sua validade para a Igreja e que, de fato, é 
justamente a Igreja, chamada e destinada para o serviço de Deus por sua 
demonstração de misericórdia em Cristo, que deve respeitar essa ordenan
ça. A isso, é acrescentada então a questão de seu bem-estar, a possibilidade 
de existir no mundo como igreja (vs. 3, 4). Esse último ponto também é 
encontrado de maneira muito clara em 1 Timóteo 2.2: “para que vivamos 
vida tranqüila e mansa, com toda a piedade e respeito.” Ao mesmo tempo, a 
igreja representa a vontade redentora divina com respeito a todos os (tipos 
de) homens (lTm  2.2, 3). Mediante sua intercessão pelas autoridades civis 
e seu exemplo (cf. IPe 2.15), também na vida civil, a igreja deve estar a 
serviço do bem de todos e dar provas daquilo que ela própria recebeu em 
Cristo. Desse modo, fica evidente que a obediência às autoridades não é 
simplesmente uma questão secundária e menos importante, uma conformi
dade temporária da igreja com uma ordem que, fundamentalmente, já  não 
lhe diz respeito, mas constitui, sim, uma parte integrante da nova obediên
cia da Igreja de Cristo; isso também fica aparente na escolha das palavras de 
Tito 3.1: “Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades; 
sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra...”.

A grande positividade e ênfase com que Paulo fala da dispensação 
divina em Romanos 13 com relação ao governo (pagão), continua sendo 
impressionante: “ ...porque não há autoridade184 que não proceda de Deus; e 
as autoridades que existem foram por ele instituídas. D modo que aquele 
que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus...” (vs. 1, 2) “visto 
que a autoridade é ministro de Deus para teu bem” (v. 4). Assim, a deso
bediência ao governo traz condenação185 (divina) (v. 2) e para o que pratica 
o mal a autoridade civil em geral é uma vingadora a serviço da ira divina 186 
(v. 4); é necessário sujeitar-se ao governo não apenas por causa da ira de 
Deus que poder-se-ia, de outro modo, trazer sobre si -  agindo portanto, por 
medo -  mas também “por dever de consciência”. Nessas últimas palavras, 
também, fica implícito que em tal submissão às autoridades civis trata-se de 
uma obrigação apontada por Deus.IS7 Além disso, a forma como Paulo julga 
o efeito do poder do governo sem dúvida é bastante positiva: não são os 
bons, mas sim os maus que devem temê-lo. “Queres tu não temer a autori
dade? Faze o bem e terás louvor dela” (vs. 3ss).



Para explicar essa atitude, certamente muito positiva, alguns aponta
ram para a experiência favorável de Paulo com o governo romano.188 Ou
tros chegaram a dizer que ele não teria escrito essas palavras se tivesse 
previsto a perseguição de Nero, etc.189 Contudo, em primeiro lugar, tal con
cepção atribui a Paulo uma avaliação ingenuamente otimista da ordem po
lítica existente que não tem relação alguma com o que ele próprio havia 
passado e com o que repetidamente havia sido a experiência da Igreja desde 
a morte de Jesus. Em segundo lugar, essa idéia está totalmente em conflito 
com a definição fundamental de sua posição, que não é baseada, primeira
mente, naquilo que deve ser esperado das autoridades civis, mas daquilo 
que lhes é devido por amor a Deus. O fato de estas últimas palavras serem 
colocadas com tanta veemência mostra, na verdade, que Paulo não tem em 
mente um governo ou ordem dominante, mas que fala a partir de uma con
vicção profundamente enraizada, uma convicção que não é abalada pelos 
atos repreensíveis de um governo específico. Para isso, pode-se fazer refe
rência ao Antigo Testamento e à tradição judaica posterior (cf. Pv 8.14, 16; 
Dt 1.17; SI 72. lss; SI 82.1,6; Sabedoria 6.3; Apoc. de Baruque 82.9; Enoque 
46.5).190 Contudo, mais do que uma conformidade com o que era a convic
ção judaica geral ou o interesse próprio compreendido claramente no juda
ísmo na Diáspora, surge aqui a fé do apóstolo de que o mundo é a criação de 
Deus, de que não foi abandonada por ele e, portanto, foi colocada sob suas 
ordenanças. O fato de as autoridades poderem abandonar inteiramente a 
distinção que devem preservar entre o bem e o mal e colocarem-se a serviço 
do mal (cf. ICo 2.7, 8) não impede o apóstolo de continuar a explicar o 
propósito de Deus com o governo e nem de expressar sua fé em que Deus 
mantém seu propósito, continua a estabelecer a justiça na terra por meio do 
governo e assim, continua a colocá-lo a serviço191 do bem do mundo.192 Este 
último ponto é expresso de modo tão geral que, pela relação que o apóstolo 
faz aqui entre autoridade civil e castigo e ira de Deis não se pode concluir 
que apenas o pecado explica e justifica a existência do governo.193 Mesmo 
que esse bem geral seja favorecido pelo fato de que o governo, por causa da 
perversidade do homem, é autorizado e obrigado a empunhar a espada -  e 
fazê-lo não simplesmente de modo decorativo194 -  isso não significa da 
maneira alguma que o governo deve ser aceito e respeitado pela Igreja cris
tã apenas como um mal necessário; pelo contrário, em seu ofício encontra- 
se a prova de que por meio do seu serviço, Deus mantém e deseja ver a 
continuidade de sua justiça e bondade no mundo criado por ele (cf. lTm 2.2).

O fato de Paulo expressar isso com tamanha ênfase deve ter sua cau
sa na realidade de que a igreja necessitava particularmente de tal parênese 
com essa motivação. Observamos repetidamente que Paulo continua a as
sociar essa motivação às ordenanças divinas para a vida natural. É difícil 
explicar a seriedade com que ele o faz senão pela existência de uma idéia 
errada sobre a dispensação da redenção que passou a ter efeito no advento 
de Cristo, que levou a igreja a correr o perigo de considerar as ordenanças



que até então haviam estado em uso como algo superado em Cristo. Esse 
perigo poderia surgir, particularmente, com referência ao significado do 
governo. Não havia no fato de que Cristo era o Senhor da Igreja a possibili
dade de dissociar-se de todo vínculo “mundano”, ainda mais porque dessa 
associação não só vinha o bem, mas também, com freqüência, podia-se te
mer o mal? Mais do que em qualquer outra consideração, a explicação para 
a parênese bastante enfática de Paulo sobre a submissão às autoridades ci
vis deve ser buscada nesse perigo de antecipação e espiritualismo. Aquilo 
que é colocado com tanta ênfase em primeiro lugar -  “todo homem...” -  
pode ser parafraseado como “todos, até mesmos os crentes em Cristo”.195 A 
garantia de que, “os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e, 
sim, quando se faz o mal” aponta para a mesma direção. O significado des
sa perícope, portanto, não deve ser entendido concessivamente -  ser preci
so conformar-se com a ordem de governo apesar de seu caráter provisório196 
-  mas sim positivamente a fim de evitar qualquer visão proléptica ou 
espiritualista.

Apesar de não haver aqui qualquer menção do chamado político 
dos crentes como co-participantes no serviço do governo, essa designa
ção bastante deliberada do governo como instrumento contínuo na mão 
de Deus é de grande importância para a compreensão geral da vida da 
igreja. Por mais que sua “vida” e sua “pátria” estejam nos céus (Cl 3.3; Fp
3.20), seu lugar e chamado encontram-se nas ordenanças do mundo pre
sente. Isso é ainda mais digno de atenção tendo em vista a expectativa do 
futuro que aparece tão claramente nesse contexto (vs.llss). Essa expecta
tiva não age como um fator relativizante no que diz respeito à vida na 
ordem apontada por Deus, mas sim, torna a igreja ainda mais responsável 
dentro dela. Além disso, é particularmente importante que Paulo não 
apresenta qualquer outro argumento para essa obediência às autoridades 
civis além do fato de que a autoridade superior é ordenada por Deus. Como 
resultado de uma oposição à “teologia natural”, alguns estudiosos procu
raram repetidamente uma “fundação cristológica” mais profunda em Ro
manos 13.1-7. No entanto, Paulo evidentemente não precisa disso nesse 
contexto, pois, para ele, não há qualquer antítese aqui; sua referência à 
ordenança divina não se baseia na concepção de uma ordem natural isola
da ou que deve ser compreendida pela experiência, mas sim, é uma conse
qüência da fé “israelita” em Deus, nutrida por toda a revelação de Deus no 
Antigo Testamento, o Deus que, por ser Criador do mundo também é seu 
Redentor e, na obra de sua redenção, mantém a ordem deste mundo mes
mo em seu estado decaído. Também por esse motivo é importante para ele 
que a igreja não se retire prematuramente dessa ordem apontada por Deus 
e da proteção oferecida a ela nessa ordem e, na medida do possível, o 
apóstolo não está empenhado em relativizar tal ordem com base em sua fé 
em Cristo, mas sim, em apoiá-la com veemência.



Tudo isso significa -  nesse caso -  não que a igreja é chamada a uma 
obediência “cega” ao governo e que Paulo declara que todo poder governa
mental existente é inviolável e sacrossanto. Apesar de não serem encontra
das nas palavras que ele emprega outros critérios para a extensão dessa 
obrigação de obediência e quanto a serem permitidas modificações ou revo
luções dentro da ordem existente -  sendo a primeira questão certamente 
relevante para os leitores da época e a segunda provavelmente não -  o go
verno, justamente como ordenança divina, tanto no que se refere ao seu 
próprio funcionamento como também ao dever de obediência, não foi afas
tado, mas sim submetido à critica daqueles que vêem a submissão à sua 
autoridade como serviço de Deus, como a “liturgia” cristã da vida diária 
(Rm 12.1, 2). Não se pode determinar, a priori de modo detalhado onde se 
encontram os limites dessa obediência. O fato de que, para Paulo a “obedi
ência a Deus e não aos homens” não ser menos válida do que o era para os 
outros apóstolos, de acordo com as palavras do próprio Senhor (At 4.19; 
5.29; cf. Mt. 22.21), pode ser considerado incontestável, sem provas adici
onais. No entanto, o que o interessa aqui, não é mostrar à Igreja esses limi
tes tomando por base o fato de ser cristã, mas deixar claro que ela deve 
exercitar sua obediência e serviço a Cristo não fora, mas sim, dentro dos 
limites estabelecidos pelas autoridades civis.197

Em contraste com sua avaliação das autoridades em Romanos 13.1, 
encontra-se uma outra -  porém não diferente em princípio -  em 1 Coríntios 
6.1ss e 1 Coríntios 2.8. Por certo, em 1 Coríntios 6.1 os crentes são admoes
tados por submeterem questões triviais a juízo “perante os injustos e não 
perante os santos”. Com isso, porém, o vitium de “injustiça” não é colocado 
sobre o governo pagão ou sua administração de justiça como tal198 -  “injus
to” significa o mesmo que “pagão” numa distinção de “santos” em Cristo -  
mas sim, é apresentado como dever dos cristãos que resolvam suas ques
tões entre si. O efeito geral dessa palavra, portanto, não é que os cristãos, 
devem ignorar o estado sempre que for possível fazê-lo sem ameaçar sua 
existência,199 antes, que a Igreja cristã deve conhecer seu próprio chamado. 
Ao abrir processos legais diante do juiz terreno -  por mais que essa atitude 
em si possa ser um uso da justiça apontada por Deus (cf. Lc 18.1 ss) — a 
Igreja dá provas, e isso na presença de não-cristãos, de que se esqueceu de 
seu chamado e destino mais elevados (vs. 3ss).

Por fim, no que se refere a 1 Coríntios 2.8, o apóstolo certamente 
fala num sentido de intensa reprovação sobre os “poderosos deste século” 
como sendo as autoridades terrenas e humanas (e não demoníacas!200) que 
crucificaram Jesus. De qualquer modo, não existe aqui, em nenhum senti
do, um exemplo contrário ao de Romanos 13, como se este último se ba
seasse na suposição de que as figuras de autoridade estão sempre a serviço 
do bem e nunca do mal. Essa explicação “ingênua” de Romanos 13 já  foi 
rejeitada acima.



Não foi feita acima qualquer menção da interpretação que escolhe 
entender as “autoridades” de Romanos 13.1 ss como poderes angelicais. 
Nesse caso, a idéia é de que o Estado é o órgão executivo de poderes 
angelicais invisíveis dos quais Paulo fala com freqüência em outras passa
gens. Então, de fato, os intérpretes falam de uma concepção “demonista” -  
ou como preferem os defensores desse ponto de vista! -  “cristológica” do 
Estado. Porquanto, eles partem da idéia que aparece com freqüência em 
outras passagens de Paulo de que Cristo subjugou os poderes e colocou-os 
sob seu domínio. Dentro desse compromisso (provisório), esses poderes, 
portanto, prestariam serviço a dispensação divina da vida do Estado. Ao 
mesmo tempo, entretanto, existe a possibilidade de que procurem separar- 
se de Deus. É dentro desse contexto, então, que deveria se entender a passa
gem de Romanos 13. Os cristãos devem submeter-se às autoridades civis 
como instituição provisórias criadas por Deus e administradas pelos “pode
rosos”. Contudo, devem também, manter-se alertas para uma possível 
demonização desse poder do Estado, etc.201

Essa concepção, que foi assunto de muitas discussões durante um 
bom tempo e, em parte, continua sendo, por mais habilmente que tenha sido 
defendida por alguns, ainda assim conquistou pouca aprovação.202 A grande 
objeção contra ela é que em parte alguma, nem com uma palavra sequer, 
Paulo relaciona poderes angelicais e autoridades (humanas) um ao outro e 
que se deve, portanto, tomar por base o fato de que ele emprega a mesma 
palavra para ambos -  exousiai (e na relação feita, a nosso ver incorretamen
te -  ver acima -  em 1 Coríntios 2.8, entre poderes angelicais e governantes 
terrenos; bem como na maneira com que esses anjos são apresentados em 1 
Coríntios 6.3). Assim também, em parte alguma pode ser demonstrado a 
partir do Novo Testamento que os poderes conquistados por Cristo foram 
colocados a seu serviço “provisoriamente”, como seria, então, suposto em 
Romanos 13.1. Por mais que se procure, portanto, estabelecer com essa 
concepção um vínculo mais próximo entre o caráter cristológico central da 
pregação de Paulo e sua parênese sobre a autoridade civil em Romanos 13, 
as bases usadas para isso são completamente inadequadas para justificar 
essa reinterpretação radical de Romanos 13.

N otas

1. Para uma defesa de ambas as concepções na história da interpretação (por um 
lado, a “ética” como, por exemplo, Lipsius, por outro lado a naturhaft como, 
por exem plo, Wernle, Holtzmann, et a i) ,  ver Gutbrod, Die Pciulinische 
Anthropologie, pp. 206ss.

2. Cf., por exemplo, Stauffer, New Testament Theology, p. 181.
3. Para a pregação de Jesus nos Evangelhos Sinópticos ver, por exemplo, de minha 

autoria, The Corning ofthe Kingdom, pp. 241ss.



4. Cf. Stauffer, New Testament Theology, p. 181.
5. Para esse uso de ei, eige, eiper(no latim, si ou siquidem), cf. Bl.-Debr., Par. 372, 

7; 439, 2; 454, 2.
6. Isso de acordo com a interpretação de Bultmann de Gálatas 5.25. Ele chama 

esse pronunciamento de frase paradoxal -  “aberta para mal-entendidos na me
dida em que parece deixar implícito que poderia haver um zên pneumati sem 
um pneumati stoichein" (Theology, I, p. 333). Ver também o seu artigo sobre 
zao (TDNT, II, p. 869): “O zên pneumati é o stoichein pneumati.” Nesse mesmo 
artigo ele escreve que a presença da nova vida deixa implícita “uma presença de 
remissão com todas as possibilidades dadas então aos crentes”. Toda ênfase 
deve ser colocada sobre “possibilidades”. A nova vida não é uma alteração do 
ser interior do homem: “O crente não tem zõ ê somente para si mesmo no caráter 
interior de sua vida espiritual, mas encontra-se na história estabelecida pelo ato 
de salvação, no qual esse zõê é a vontade de salvar para aqueles que obedecem.”

7. Fica aparente por outros trechos que aqui, Bultmann deseja dar uma idéia 
“desmitologizada” do Espírito Santo e sua obra. De acordo com o que ele escre
ve, o homem moderno não pode compreender como uma entidade sobrenatural, 
o pneuma, seria capaz de penetrar na unidade fechada de suas capacidades natu
rais e tornar-se operante dentro dela. Supostamente, a intenção de Paulo tam
bém é basicamente outra. Ele não imagina o “Espírito” como uma entidade 
misteriosa no homem (Rm 8.11). “No entanto, em última instância, com o ter
mo “Espírito” ele claramente quer dizer a possibilidade de uma nova vida que é 
viabilizada pela fé... Daí a afirmação paradoxal de São Paulo: ‘Se vivemos no 
Espírito, andemos também no Espírito’ (G1 5.25)... Assim, o conceito de ‘Espí
rito’ pode ser separado da mitologia” (“New Testament Mythology”, Kerygma 
and Myth, pp. 6, 22).

8. Theology, I, p. 335.
9. TDNT, II, pp. 868, 869.
10. Eleutheroi .. .te  dikaiosynê', os dativos devem ser entendidos como dativo de 

vantagem ou desvantagem (dativus commodi vel incommodi). Os dativos “ex
pressam ... o possessor” (Bl.-Debr., Par. 188,2*).

11. Dia com o genitivo “idiomaticamente com perguntas urgentes = ‘por’ (Attic 
pros tinos)” (Bl.-Debr., Par. 223, 4).

12. Cf. Quell, TDNT, II, pp. 174ss„ j.v. dikê, etc.
13. Portanto, não é correto afirmar que a idéia de justiça legal mistura-se aqui com 

a idéia de justiça como poder de vida que supera o pecado, como Schrenk 
deseja fazer (TDNT, II, p. 213, s. v. dikaiosynê). A idéia de justiça usada aqui 
(Rm 6.12ss) como qualificação ético-religiosa não procede do sentido legal, 
mas sim, tem seu próprio contexto mais amplo no termo fd ã q â  no Antigo 
Testamento.

14. Alguns acreditam, de fato, que as quatro idéias de redenção em 1 Coríntios 
1.30 foram formuladas em contraste com os termos anteriores mõra, asthenê, 
agenê e mê onta (de acordo com J. Bohatec, “Inhalt und Reihenfolge der 
‘Schgworte der Erlõsungreligion’ in 1 Kor. 1,26-31”, TZ, 1948, pp. 252ss).



15. Cf. Procksch, TDNT, I, p. 107n., s.v. hagios.
16. Ver acima, p. 256.
17. Logikos tem aqui o sentido de pneumatikos, a fim de denotar a diferença do 

culto que consistia de sacrifícios materiais (cf. IPe 2.5).
18. Esse é o caso especialmente para amõmos -  imaculado, no qual não há defeito 

algum (cf. Êx 29.1; Lv 1.3, et al.); ver também Hauck, TDNT, IV, PP- 835, 836, 
s. v. mõmos -  culpa, defeito -  e amõmos. E diferente de amemptos, que também 
significa irrepreensível e aparece relacionado com “santo” (lTs 3.13), mas não 
tem esse contexto religioso tão claro.

19. Katharos e palavras derivativas.
20. Cf. Procksch, TDNT, I, p. 109: “... a referência à santidade é sempre à inocên

cia moral estática e não a uma ação ética... Por esse motivo não devemos ja 
mais traduzir [hagiotês] ou [hagios] como moralidade ou moral, uma vez que 
isso leva a uma perda do elemento do religiosum”. A nosso ver, a primeira 
parte desse pronunciamento é forte demais (cf., por exemplo, lTs 4.3).

2 1 .0  único lugar em que hagiotês aparece; aqui, também, a forma como deve ser 
lido ainda não foi determinada. Alguns manuscritos trazem haplotêti em vez 
de hagiotêti. O genitivo tou Theou é um tanto estranho (cf. Procksch, TDNT, I, 
p. 114). No entanto, pode ser justamente por esse motjvo que haplotêti foi 
colocado no lugar de hagiotêti. Em nossa opinião, en hagiotêti ... tou Theou 
pode ser entendido como: santidade... que se encontra em conformidade com 
Deus.

22. Para o julgamento muito divergente dessas questões, ver, por exemplo, o estu
do de G. de Ru, De kinderdoop en het Niuwe Testament, 1964, pp. 160ss.

23. Cf. abaixo, p. 463ss.
24. Para a relação geral entre hagios, hagnos e hosios, cf. R. C. Trench, Synonyms 

ó fthe  New Testament, 11a ed., 1890, p. 327. Ele chega finalmente à delimita
ção de que hagios representa a idéia de ser separado do mundo, hosios de 
observação dos preceitos dados por Deus em sua aliança e hagnos da pureza 
em si. O fato de essa delimitação não servir para o uso paulino fica aparente no 
que foi mostrado acima. Os vários aspectos de santidade encontram-se aqui 
(em Paulo) em grande parte “incorporados” no uso de hagios. Para essa idéia, 
ver em mais detalhes Savo Djukanovic, Heiligkeit und Heiligung bei Paulus, 
1939; e meu artigo “De H eiligheid van gem eente volgens het Nieuwe 
Testament”, Vox Theologica, 1948, pp. 187-194.

25. Ver sobre isso abaixo, Seção 62.
26. Ver Seção 49.
27. Para esse assunto, Cf., por exemplo, Wolfgang Schrage, Die konkreten 

Eizelgebote in der paulinischen Paránese, 1961, pp. 49ss.
28. Cf. E. Gaugler, Die Heiligung lm Zeugnis der Schrift, 1948, p. 39.
29. Hagiasai hymas holoteleis. O adjetivo é usado adverbialmente e significa de 

maneira aproximada, “totalmente”, “em todos os aspectos”.
30. Holoklêron hymõn to pneuma ... amemptõs ... têrêthein. Holoklêros não difere 

muito de holotêles. E preciso associá-lo a eirênê, como a totalidade da salva



ção. Denota, então, uma condição de integridade perfeita. O pronunciamento 
mostra uma certa exuberância e não é muito fácil de ser traduzido. Outra tra
dução (que em minha opinião não é convincente em todos os seus aspectos) na 
qual a pausa fica depois de pneuma foi sugerida por P. A. van Stempvoort, 
“Eine stilistische Lösung einer alten Schwierigkeit in lTs V. 23”, NTS, 1961, 
pp. 262ss.

31. De acordo com H. Windisch, Paulus und Christus, 1934, p. 258; ver sua obra 
anterior, Tauge und Sünde im ältesten Christentum bis au f Origenes, 1908, pp. 
98-224 e P. Wernle, Der Christ und Sünde bei Paulus, 1897.

32. Cf., por exemplo, P. Althaus, Paulus und Luther über den Menschen, 2- ed., 
1951, pp. 68-74, 77ss e a literatura mais antiga lá citada; especialmente T. 
Schiatter, “Für Gott lebendinf in Christi Kraft” e “Tot für die Sünde, lebendind 
für Gott”, dois ensaios em Jahrbuch der Theol. Schule Bethel, 1930, pp. 116
144; 1932, 19-58.

33. É impressionante que as palavras apropriadas para batalha, machê e machomai, 
não apenas não são empregadas por Paulo -  mas também em nenhuma outra 
parte do Novo Testamento -  num sentido positivo para a batalha da vida cristã. 
Ver Bauernfeind, TDNT, IV, p. 528, s.v.

34. A tradução de thriambeuõ como “causa de triunfo” tem pouco apoio do uso 
lingüístico. Trata-se aqui de ser levado na procissão triunfal de Cristo, sendo 
que ainda pode haver controvérsia quanto à referência ser a um cativo (de 
acordo com Delling, TDNT, III, p. 160, s.v.) ou um participante da vitória (de 
acordo, por exemplo, com Delling, TDNT, III, p. 160, s.v.) ou alguém que 
compartilha da vitória (cf., por exemplo, Lietzmann-Kümmel, Cor., p. 198).

35. Cf. G. C. Berkouwer, Faith andSantification, traduzido para o inglês em 1952, 
pp. 47ss.

36. O genitivo em hoptci adikias e dikaiosynês é um genitivo qualitativo: armas 
(in)justas a serviço da (in)justiça.

37. Ver acima, pp. 125, 256.
38. Em manuscritos hebraicos encontrados recentemente na Palestina também é 

mencionada a batalha travada pelos “filhos da luz”. Essa terminologia lembra 
a de Paulo, tanto com referência à “situação de batalha”, na qual esses filhos da 
luz foram colocados e no que diz respeito ao papel importante desempenhado 
pela “armadura” nessa luta. Um rápido olhar para o caráter dessa luta dos fi
lhos da luz, na qual as perspectivas nacionais e apocalípticas, por vezes, são 
difíceis de distinguir e podemos perceber, porém, como é diferente o universo 
de pensamento no qual nos encontramos aqui; para os materiais, ver por exem
plo, o artigo de K. G. Kuhn, “Die in Palästina gefundenen hebräischen Texte 
und das N.T.”, in ZTK, 1950, pp. 202ss; ver também Kuhn in TDNT, V, p. 295, 
i.v. panoplia.

39. Aqui também thriambeuõ', cf. n. 34.
40. Sobre a questão de expor-seaos demônios, ver 1 Coiintios 10.21 (abaixo, pp. 334-335).
41. Cf. R. Bultmann, “Christ the End of the Law”, in Essays Philosophical and 

Theological, pp. 61, 62.



42. A questão é como se deve traduzir hina em Gálatas 5 .1 7 -  como final ou con
secutivo. Ao considerar o termo como final surge a dificuldade de que não se 
pode designar claramente quem postula esse propósito. A construção da frase 
não permite que pensemos apenas no Espírito ou na carne, sendo que, ao mes
mo tempo, também não é aceitável considerar a oração introduzida por hina 
como o objeto de ambos. Assim, hina apresenta um significado consecutivo; 
cf., por exemplo, A. Oepke, Gal., pp. 103ss e minha obra The Epistle o f Paul to 
the Churches o f Galatia, 1953, pp. 203ss. As palavras he ean thelête signifi
cam “sempre que”.

43. Ver acima, p. 135.
44. Cf. Schräge, Die konkreten Einzelgebote in derpaulinischen Paräenese, p. 194.
45. Sobre esse assunto ver, em particular, P. J. Du Pleiss, [TELEIOS], The Idea o f 

Perfection in the New Testament, 1959.
46. Cf. ibid., pp. 204ss, 242ss.
47. Sobre isso, ver mais abaixo, Seções 68ss.
48. De acordo com Percy, Probleme, p. 323; ver Bultmann: “Paulo quer ... dizer 

pelo termo [telios] não ‘perfeição’, mas ‘maturidade’” (Theology, II, p. 225).
49. Gaugler, por exemplo, coloca toda a ênfase sobre esse ponto de vista (Die 

Heiligung, p. 51).
50. De acordo, por exemplo, com A. Wikenhauser, Die Kirche als der mystiche 

Leib Christi nach dem Apostel Paulus, 1940, p. 182.
51. Existe uma vasta literatura sobre a “ética” paulina tanto de natureza resumida 

como especializada. Uma lista bastante extensa dos escritos mais antigos e 
mais recentes pode ser encontrada, por exemplo, in Schräge, Die konkreten 
Einzelgebote in der paulinischen Paräenese, pp. 279-301.

52. Para essas várias concepções, ver ibid., pp. 13-48.
53. Cf., por exemplo, o estudo complexo de M. S. Enslin, The Ethics o f Paul. 

1930; para a ocorrência de esquemas específicos, ver a investigação de A. 
Vögtle, Die Tugend und Lasterkataloge im Neuen Testament, 1936; K. 
Weidinger, Die Haustafeln, Ein Stück urchristliche Paränese, 1928; S. Wibbing, 
Die Tugend und Lasterkataloge im Neuen Testament, 1959; D. Schroeder, Die 
Haustalfen des Neuen Testaments, 1959. Para todas as “codificações” do ex
tenso material conceituai, ver por exemplo, Lindsay Dewar, An Outline o f New 
Testament Ethics, pp. 139-155.

54. Cf. acima, Seção 24.
55. Cf. acima, pp. 243ss.
56. Nygren, Commentary on Romans, pp. 275, 276.
57. Ibid., p. 380.
58. Ib id , p.319.
59. Ibid., pp. 434, 435. -
60. Theology, I, p. 268.
61. Cf., E. Kühl, Der Brief an de Römer, pp. 258-269, 438-440 (dissertação sobre 

Rm 8.1-4; 13.8-10).
62. De acordo com Lietzmann, Rom., p. 113.



63. G. Bornkamm, Das Ertde des Gesetzes, 1952, p. 135. No entanto, é difícil 
afirmar essa interpretação de peplêrõtai, com relação a Gálatas 5.14. Porquan
to é mencionado aqui o fato da lei ser cumprida en heni logõ, o que aponta não 
para a ação, mas justamente para o “resumo óbvio” da lei, a mesma coisa que 
é chamada em Romanos 13.9 de anakephalaioutai: encontra sua expressão 
sumária; ver também, de minha autoria, The Epistle ofP aul to the Churches o f 
Galatia, p. 201, n.4.

64. Cf. Bultmann, Theology, I, p. 341: “Fica claro que Cristo é o fim da lei na 
medida em que esta é tomada como caminho para a salvação ou entendida pelo 
homem como o meio de estabelecer sua própria justiça, pois, no que se refere 
à lei conter o preceito de Deus, ela mantém sua validade.”

65. Cf. H. Berkhof, “Gesetz und Evangelium,”, Von Herrengeheimmis der Wahrheit 
(Vogel festschrift), 1961, pp. 141 ss. Ele fala da “tendência de muitos luteranos 
de separar os dois aspectos da lei, também no que se refere à terminologia e 
restringir o iisus normativus como ‘mandamento’ ou ‘parênese’ e assim, colocá- 
lo em contraste com a ‘lei’ ... Isso vai contra a proclamação do Novo Testa
mento que trata de ambos os aspectos com o termo nomos”.

66. E desse modo que devemos entender phronêma em Romanos 8.6.
67. Um exemplo conhecido é o pronunciamento de Lietzmann sobre Romanos 

6.6-23: “Seria óbvio para Paulo, particularmente por causa da ameaça de um 
conflito sobre a circuncisão, pronunciar que só a lei cerimonial havia chegado 
ao fim -  conforme foi resolvido, essencialmente, pela Igreja depois do tempo 
de Paulo -  e isso teria amenizado a batalha para ele. No entanto, Paulo não é 
um homem de meias-medidas intermediárias. Deste modo, ele apega-se fixa
mente ao ponto de vista da antinomia: onde a vida move-se no Espírito não há 
mais lugar para nenhuma lei. Deus nunca mais se aproxima daquele a quem ele 
deu seu pneuma a partir do exterior, com exigências casuístas da lei. Aquele 
que anda no Espírito faz, por iniciativa própria, o que seria requerido pelos 
mandamentos de Deus, pois recebe a orientação do Espírito ao longo do cami
nho. A moralidade cristã é espontânea”. (Rom., p.71)

68. Cf. pp. 147ss.
69. A nosso ver, isso também vale em oposição à visão sumária de Brunner com 

respeito à lei em Paulo, sobre a qual ele escreve, entre outras coisas: “A vonta
de de Deus não irá mais confrontá-lo como uma lei estranha a ele, pois o cren
te, como alguém que foi reconciliado com Deus, está unido com ele; não re
quer mais a Lei, pois o Espírito de Deus tornou-se seu guia, mostrando-lhe a 
vontade de Deus” (The Letter to the Romans, traduzido para o inglês em 1959, 
p. 141).

70. Cf. acima, Seção 24.
71. Ver também C. H. Dodd, “[ENNOMOS CHRISTOU]", Studia Paulina, 1953, 

pp. 96-110.
72. Ver A. J. Bandstra, The Law and the Elements o fthe  World, pp. 90ss.
73. Sobre o significado de sõma neste caso, há algumas diferenças de opinião. A 

nosso ver, deve-se pensar numa simples figura de linguagem. O contraste não



é intemporal-metafísico (Urbild-Abbild, etc.), mas sim histórico-redentor (skia 
tõn mellontõn); cf. Schulz, TDNT, VII, p. 398. Parece-nos difícil conciliar com 
o contexto que aqui, sõma quer dizer o corpo de ressurreição de Cristo (Benoit) 
ou a igreja (Masson, Schlatter); ver, de minha autoria, Col., pp. 190, 191.

74. De acordo com Gutbrod, TDNT, IV, p. 1071, í.v. nomos.
75. Ver acima, pp. 114ss.
76. Cf., por exemplo, E. Percy, Probleme, p. 356.
77. Duvido que isso possa ser expresso com o conceito de “conhecimento imedia

to” como Bandstra quer fazer (The Law and the Elements ofthe World, p. 187).
78. Também sobre isso, ver Bandstra, ibid., pp. 111-114.
79. Cf. minha obra Rom., p. 61.
80. Outros são da opinião de que se trata aqui de uma questão de julgamento moral 

da comunidade; é o caso, por exemplo, de Greijdanus, Rom., I, p. 145; Gutbrod, 
Die paulinische Anthropologie, p. 56; Schlatter, Gottes Gerechtligkeit, p. 93. 
Em oposição a essa idéia, ver Zahn., Römer, p. 126; Lietzmann, Rom., p. 41; 
Bultmann, Theology, I, p. 217. Uma concepção bastante especial é defendida 
por B. Reicke, TZ, 1956, pp. 157-161. Deve-se aqui pensar nos argumentos 
que Paulo apresenta em sua pregação missionária contra os gentios. Poder-se- 
ia considerar o termo precedente syneidêseõs como “sentir em relação a” e o 
todo ficaria então: “o que seus sentimentos confirmam -  mutuamente -  em 
relação aos pensamentos que acusam ou defendem” (ibid., p. 160) o que, a 
nosso ver (em função do uso absoluto e pouco especificado que deve-se atri
buir a tõn logismõn e da interpolação certamente bastante estranha aqui: kai 
metaxu allêlõn) não é uma explicação muito satisfatória.

81. Para esse uso diferente em Romanos 14 e 1 Coríntios 8 ver, por exemplo, J. 
Dupont, Gnosis, La connaissance religieuse dan les Epitres de Saint Paul, pp. 
279ss.

82. O texto não é definido. Alguns estão de acordo com D e alguns textos do latim 
antigo e siríaco trazem syneidêsei (ver também Nestle e a Sociedade Bíblica 
Holandesa); é o caso, por exemplo de L. Batelaan, De Sterken en zwakken in de 
kerk van Korinthe, 1942, pp. 21ss. A nosso ver, deve-se dar preferência ao 
termo synêtheia; o mesmo se aplica à maioria dos estudiosos mais recentes; 
para as argumentações ver, por exemplo, Lietzmann-Kümmel, Grosheide, J. 
Héring, The First Epistle ofSt. Paul to the Corinthians, traduzido para o inglês 
em 1962, p. 72. Para a tradução ver Gingrich-Bauer, p. 797, í.v. synêtheia.

83. Sobre o conceito de “fraco” em detalhes, ver Dupont, Gnosis, pp. 272-282. Ele 
compara a idéia greco-helenista de “fraqueza” (com relação à consciência) 
com a idéia bíblica e conclui que o uso de Paulo deve ser entendido como 
estando relacionado a esta última. Aqui, “fraco” tem a conotação de pecado, 
diferente do pensamento grego no qual o termo aponta para uma falta de força 
de caráter ou percepção filosófica.

84. Cf., por exemplo, Robertson-Plummer, A Criticai and Exegetical Commentary 
on the First Epistle ofSt. Paul to the Corinthians, 2a ed., 1929, p. 221; Gutbrod, 
Anthropologie, p. 65; Grosheide, 1 Cor., p. 282. Outros entendem que se trata



do anfitrião pagão (como por exemplo Bultmann, Theology, I, p. 219) ou de 
um participante pagão da refeição (como por exemplo, Wendland, C or, p. 161; 
Lietzmann-Kümmel, Cor., p. 51).

85. De acordo com Lietzmann, Kümmel, ibicl., p. 52, Wendland, ibid., p. 61.
86. É o caso de Grosheide, I Cor., 283ss; Bultmann, Theology, I, 219.
87. De acordo com Gutbrod, Anthropologie, p. 65.
88. Lietzmann-Kümmel devem concordar com isso: “Esperamos uma resposta 

perscrutadora para a pergunta direta; no entanto ela não aparece...” (loc.cit.). 
Porém, a pergunta foi, então, corretamente interpretada?

89. Hekastos en tõ idiõ noi plêrophoreisthõ.
90. Para nous, ver acima, pp. 125ss.
91. Dia proskommatos. Dia indica a circunstância em questão (cf. Bl.-Debr., Par, 

223, 3). Atradução da RSV (e da Sociedade Bíblica Holandesa): “é errado para 
qualquer um fazer com que outros caiam por causa daquilo que ele come” me 
parece menos correta.

92. Cf. a tradução de Lietzmann, Rom., in loc.
93. Outros são da opinião de que ho me krinõn heauton não se refere a uma boa 

consciência, mas, de modo mais objetivo, a não considerar-se culpado: “aque
le que nada tem para repreender em si mesmos em suas decisões” (é o caso, 
por exemplo, de Michel, fazendo uso de Lietzmann, et a i). No entanto, a nos
so ver essas palavras correspondem a ho de diakrinomenos; ver abaixo.

94. “O diakrinomenos é aquele que não tem certeza quanto ao julgamento ou suas 
ações, que faz em má consciência aquilo deveria abster-se de fazer, que interi
ormente encontra-se em conflito consigo mesmo” (Büchsel, TDNT, III, pp. 
947, 948, í.v. diakrinõ).

95. Cf. Greijdanus: “fé ... de acordo com seu efeito é uma firme convicção... no 
tocante àquilo que é direito em nome de Deus...” (Rom., II, p. 615). ; também 
Bultmann, TDNT, VI, pp. 218, 219., í.v. pisteuõ: “no cristão, o pisteuein efe
tua-se no conhecimento daquilo que ele deve fazer em determinada situação... 
Apesar de todos os crentes encontrarem-se no único pistis, o julgamento pode 
diferir quanto àquilo que deve ou não fazer, uma vez que o pisteuein deve ser 
efetuado na vida individual”. Ver também Dupont, Gnosis, p. 370.

96. Bultmann, Theology, I, p. 219, interpreta isso como significando que é apenas 
na decisão da consciência na presença do poder transcendental que se encontra 
sobre ele que o homem verdadeiramente torna-se homem, que seu ego vem a 
“constituir” a si mesmo e que, então, ele alcança a liberdade justamente na 
consciência. No entanto, isso é dito para introduzir um conceito existencialista 
de homem e liberdade que é inteiramente estranho ao texto.

97. Sobre a exegese dessa passagem, cf. em detalhes P. Althaus, Paulus und Luther 
iiberden Menschen, 2- ed., 1951, pp. 96ss.

98. Sobre isso, ver também as citações dos comentários de P. Bachmann, Schlatter 
in Althaus, ibid., pp. 100, 101.

99. Cf., por exemplo, C. A. A. Scott, New Testament Ethics, 1948, pp. 76ss.
100. Ver acima, Seção 40.



101. Cf., por exemplo, Stauffer, TDNT, I, pp. 50ss, í . v. agapaõ ; Bultmann, Theology,
I, p. 344; G. Bornkamm, Early Christian Experience, p. 188; C. Spicq, “1’Agapè 
de I Cor.XIII”, Ephemerid.es Theologicae Lovanienses, p. 368.

102. Cf., por exemplo, Bultmann, Theology, I, pp. 709ss, j.v. ginõskõ. G Bornkamm, 
Early Christian Experience ,pp. 185, 186; J. Dupont, Gnosis, p. 53.

103. Cf. Enslin, The Ethics o f Paul,pp. 241ss.
104. Para a maioria dos estudiosos, eti kath ’ hyperbolên deverá ser entendido como 

predicado de hodon e não em aposição a deiknymi, como quer Schlatter; para 
o texto e tradução dessa passagem que de modo algum é fácil, cf. Lietzmann- 
Kümmel, Cor., p. 65 e especialmente p. 188; Michaelis, TDNT, V. p. 85, 5.v. 
hodos.

105. Cf. Michaelis, TDNT, V, p. 85, n.153. .
106. O termo katargeõ (aparece quatro vezes em ICo 13.8-11!) indica o que per

manecerá e o que cessará com o modo de existência desta era; cf. Delling, 
TDNT, I, p. 453, í.v.

107. Ver também acima, p. 275.
108. Cf. Bultmann, Theology, I, p. 344.
109. Cf. G. Brillenburg Wurth, Gestalten der Liefde, 1953.
110. Ver, por exemplo, Bultmann, Theology, II, p. 235.
111. Cf. Arndt-Gingrich-Bauer, p. 812, í.v.; Enslin, The Ethics o f Paul, p. 259.
112. Tê time proêgeisthai allêlous. A tradução ainda não está definida; além dos 

comentários cf., por exemplo, Arndt-Gingrich-Bauer, pp. 712, 713, í.v. 
proêgeomav, Bl.-Debr. Par. 150*.

113. Onde é mencionado não tapeinophrosynê, mas tapeinos: abatidos.
114. Sobre as diversas virtudes, ver mais em Enslin, The Ethics o f Paul, pp. 265ss.
115. Cf. Lindsay Dewar, An Outline o f the New Testament Ethics, pp. 128ss.
116. Ver também G. Harder, Paulus und das Gebet, 1936.
117. Hê philanthrõpia epephané tou sõtêros hêmõn Theou.
118. Ver os comentários sobre Tito 3.4.
119. Ver Enslin, The Ethics o f Paul, pp. 202ss, 237ss.
120. Cf. acima, p. 33.
121. Cf. acima, p. 326.
122. O jogo de palavras no grego -  exestin ... exousiasthêsomai -  apresenta a idéia 

com exatidão: a liberdade pode tornar-se uma nova tirania.
123. O dativo Kyriõ não é fácil de ser traduzido com exatidão; cf. Michel, Rom., p. 302.
124. Quanto a questão de qual deve ser o significado de “sacrificar aos demônios”, 

cf. Batelaan, De sterken en zwakken in de kerk van Korinthe, p. 77. Parece- 
me, de fato, duvidoso que os “fracos” em 8.7 fossem judeus-cristãos que acre
ditavam numa idéia tirada do judaísmo (cf. Batelaan, ibid., pp. 23ss).

125. Cf. Lietzmann, que apela para Severiano: mê thele, há mê thelei ho Kyrios, 
hos ischyroteros autou; ver também K. Staab, Pauluskommentare, p. 259.

126. Cf. acima, p. 330.
127. Heterozygeõ, hapax leg; cf. Levítico.19.19 (Septuaginta). A idéia é de dois 

animais que, por serem diferentes, têm jugos desiguais.



128. Cf., por exemplo, Strack-Billerbeck sobre Mateus 11.29 (I, pp. 608ss).
129. O fato de a referência pretendida aqui ser expressa ou especialmente quanto 

ao relacionamento matrimonial, como afirma D. van Swigchem (Het misisonair 
karakter van de Christelijke gemeente, 1955, pp. 84, 85), parece pouco pro
vável tendo em vista essas citações.

130. Synanamignysthai. Para seu caráter ver as exposições de Swigchem, ibid., pp. 
65ss, 84ss..

131. Cf. F. J. Pop, De tweede briefvan Paulus aan Corinthiêrs, 2a ed., 1962, p. 
208: “Apesar de ser possível que, de acordo com o padrão fenomenológico 
um pareça corresponder de muitas maneiras e formas ao outro, de acordo com 
o padrão do evangelho, mesmo em suas semelhanças, eles são separados por 
um abismo. O crente deve estar cônscio disso. Não pode minimizar ou neu
tralizar a diferença. Deve vê-la, reconhecê-la e permitir que ela funcione em 
sua vida. Ele não entrará num casamento com incrédulo e também evitará 
todas as formas de verdadeira comunhão. A antítese é válida e efetiva.”

132. Ver também o extenso artigo de S. Schräge, “Die Stellung zur Welt bei Paulus, 
Epiktet und in der Apokalyptik. Ein Beitrag zu Kor. 7,29-31”, ZTK, 1964, pp. 
125-154.

133. To loipon. A expressão aqui talvez queira dizer “portanto”, “conseqüente
mente”; cf. Kümmel (em concordância com Fridrichsen) />; Lietzmann, Cor., 
p. 178. Do contrário, Schräge, ibid., p. 132, n.17.

134. Cf. abaixo, p. 340; em geral, ver também Seção 74.
135. Cf. o pronunciamento do Talmude citado por Strack-Billerbeck, III, p. 440: 

“... nem um homem sem uma mulher e nem uma mulher sem um homem, 
nem tampouco os dois sem o Shekinah” (= Deus). Assim, Schlatter afirma 
que no versículo 11 estamos tratando com um provérbio, opinião com a qual 
Kümmel concorda. Ver Lietzmann-Kümmel, Cor., p. 184.

136. Hypotassethai refere-se principalmente ao reconhecimento de uma ordem 
específica . Cf. Schräge, ZTK, 1964, p. 221.

137. Para essa passagem em detalhes, ver abaixo, pp. 424ss.
138. To heautou skeuos ktasthai. Há muito tempo as opiniões passadas encontram- 

se divididas quanto a skeuos dever ser entendido como esposa ou corpo (cf., 
por exemplo, Arndt-Gingrich-Bauer, pp. 761, 762, s.v.). As passagens citadas 
como prova de ambas as partes não apresentam uma resposta definitiva ape
sar de, a nosso ver, ser difícil enfraquecer as evidências apresentadas em fa
vor da concepção de que skeuos -  esposa e em 1 Pedro 3.7, por exemplo, 
entender skeuos no sentido de um instrumento e não de um terminus technicus 
para esposa, como Dibelius, decide fazer (Th., p.21). Em nossa opinião 
heautou (em contraste com o termo anterior porneia) e ktashai (originalmen
te: “adquirir”) são argumentos mais favoráveis à concepção de que com skeuos 
pretende-se falar de esposa; ver também a argumentação de J. E. Frame, A 
Criticai and Exegetical Commentary on the Epistle o f  St. Paul to the 
Thessalonians, 2a ed., 1946, pp. 149, 150.

139. A questão, portanto, é como compreender o seguinte: (mas) “Deus vos tem 
chamado à paz”. Normalmente, essa expressão é entendida como o motivo de



não se desejar manter um casamento com um cônjuge não-cristão que quer 
separar-se, pois isso leva à discórdia. Além disso, o argumento de que em tal 
casamento seria possível levar uma pessoa como essa à conversão tem uma 
base incerta (v. 16: “Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? 
etc.). Para essa linha de pensamento, cf. os comentários de Lietzmann, Héring, 
Grosheide, et al. Por outro lado, Jeremias deseja entender o versículo 15c 
como uma limitação clara da permissão dada em 15a e b: “Deus, porém, nos 
tem chamado à paz (uns com os outros)”. Esse desejo de paz deve ser mantido 
especialmente num casamento misto, em favor da obrigação missionária que 
essa paz coloca sobre os maridos e esposas cristãos. As palavras tir garoidas 
no versículo 16, ele deseja, então, entender como um apelo ao uso semelhante 
em outros textos, considerando-as como “talvez”, “é possível que” (“Die 
misssionarische Aufgabe in der Mischehe” in Neutestamentliche Studie fiir 
Rudolph Bultmann, 1954, pp. 258ss). Em nossa opinião, a objeção a esse 
conceito interessante encontra-se no versículo 15c, do qual a interpretação 
apresentada por Jeremias certamente não é evidente. Também é difícil a ques
tão quanto ao termo dedoulõtcd no versículo 15 significar que a esposa está 
inteiramente livre (possivelmente até para casar-se com um outro homem) ou 
não tem mais a obrigação de buscar a restauração do relacionamento rompido 
com o marido incrédulo sem, contudo, ter a liberdade de entrar num novo 
casamento. Aexpressão (ou) dedoidõtai argumenta em favor do primeiro caso, 
um compromisso que, ao ser rompido, significa total liberdade para a esposa 
(Rm 7.2); cf. o significado de eleuthera no versículo 39 (que denota, ali, a 
liberdade completa da esposa) e que em Romanos 7 constitui o oposto de 
dedetai. Deve-se fazer referência também ao versículo 10 onde é mencionado 
um caso de chõristhênai, no qual a esposa, se deixou de vontade própria o 
marido, é simplesmente lembrada de sua obrigação de reconciliar-se com ele 
ou permanecer sozinha. Não há nada desse tipo no versículo 15, mas nele, a 
ênfase é colocada no fato de não se estar mais comprometido. Tudo isso pare
ce apontar para o fato de que aqui, o apóstolo apresenta um complemento do 
mandamento de Cristo, do qual ele fala no versículo 10. Seria, porém, incor
reto com base nisso aceitar em geral a chamada deserção intencional como 
base para o divórcio. Isso é justamente contrário à proibição apresentada por 
Cristo (cf. M t 5.32); e o apóstolo obviamente parte dessa mesma linha de 
pensamento no versículo 11 em contraste com uma esposa que se separou de 
seu marido. No entanto, no versículo 15, se nossa exegese está correta, estamos 
tratando de um caso excepcional característico da “situação missionária”.

140. Dia tês teknogonias fala da maternidade não como um meio para a salvação, 
mas sim, como um meio pelo qual a salvação ocorre. A idéia não é tão estra
nha como se poderia concluir a partir das diversas interpretações que foram 
apresentadas para essa expressão (ver os comentários). Ela é determinada por 
aquilo que vêm imediatamente antes da expressão (a lembrança de Gn 3). 
Esse também é o caso de sõthêsetai (em relação à expressão anterior en 
parabasei gegonen).



141. Gnome. Para o uso do termo, ver, por exemplo, Bultmann, TDNT, I, pp. 717,
718.

142. Cf. Lietzmann-Kümmel, Cor., p. 33 e as evidências lá apresentadas. A tradu
ção é atraente. ,

143. Para essa questão que é discutida com freqüência, ver minha obra The Authority 
o fthe  New Testament Scriptures, pp. 23, 24.

1 4 4 . Ver também 2 Coríntios 8.8, 10 onde gnõmê é distinguido explicitamente de 
falar ka t’ epitagên.

145. As palavras que vêm depois: nomizõ ... kalon hyparchein encontram-se na 
mesma esfera relativa de autoridade; ver Grosheide, /  Cor., p. 202. Para a 
questão do elemento de autoridade desses pronunciamentos, ver também o 
estudo valioso de T. Delleman, Het huwelijksvraagstuk in ICor. VII, 1939, 
pp. 9ss.

146. O termo enestõs é entendido por alguns como “vindouro” (de acordo com o 
Staten Vertaling; aRSV; Lietzmann: “bevorstehende’; Héring: “[Enestõs] re
fere-se a um futuro iminente que de certa forma já está operando no presen
te”). No entanto, não há bases suficientes, nem lingüísticas e nem materiais, 
para desviar-se do significado prevalecente em Paulo (cf. Rm 8.38; ICo 3.22; 
G1 1.4). Assim, é entendido pela maioria dos estudiosos como “presente”.

147. Grosheide, 1 Cor., p. 202, nega qualquer relação entre “a angustiosa situa
ção” e o fim e fala da angústia pelo pecado desde que o mundo existe (p. 256). 
Essa transformação da angústia em algo atemporal nos parece estar em con
flito não apenas com o contexto (vs. 29,31!), mas também com o conselho de 
Paulo para não se casar. Isso se aplicaria, então, para todas as gerações, sob 
todas as circunstâncias e não daria espaço para o casamento a não ser a fim de 
evitar a impureza. Grundmann, TDNT, I, p. 346 fala, em nossa opinião mais 
corretamente, de “aflições que podem resultar da tentação entre a nova cria
ção em C risto  e o antigo cosm o” (s.v. anagkê). Ver D ellem an, H et 
huwelijksvraagstuk, pp. 15ss, e especialmente Schräge no antigo citando na 
página 305, n.132.

148. Para essa exegese cf., por exemplo, J. Héring. The First Epistle ofSt. Paul to 
the Corinthians, pp. 61 ss.

149. (Pros to) euparedron tõ Kyrio. A palavra aparece somente aqui e significa 
aproximadamente “constante”, “perseverante”.

150. Isso é argumentado delongadamente, por exemplo, por Kümmel, “Verlobung 
und Heirat bei Paulus”, Neutest. Studien fü r  R. Bultmann, 1954, pp. 275ss. 
Ver também a bibliografia bastante extensa nessa obra.

151. Essa é a concepção tradicional que, mais uma vez, encontrou defesa vigorosa
em A. Oepke, “Irrwege in derneuren Paulusforschung”, TLZ, 1952, cols. 449
452, entre outros. . ,

152. De qualquer modo, pode-se rejeitar a hipótese de que aqui Paulo faz alusão aos 
“noivados espirituais” conhecidos num período anterior (“Syneisaktentum”, 
“virgines subintroductae”), como supõe alguns dos autores mais recentes, como 
por exemplo, Lietzmann e Héring em seus comentários; Delling, TDNT, V, p.



836; Arndt-Gingrich-Bauer, p. 150, s.v. gamizõ; Stauffer, TDNT, I, p. 652, 
n.24. Ver o que, na nossa opinião, é uma discussão conclusiva dessa concep
ção por Opeke e Kümmel.

153. Cf. G. Delling, Die Stellung des paulus zu Frau und Ehe, 1931, pp. 62ss.
154.De acordo com Bultmann, Theology, I, p. 202.
155. De acordo com Lietzmann-Kümmel, Cor., 29; cf. p. 176; ver também H. 

Preisker, Das Ethos des Urchristentums, 2a ed., 1949, pp. 177ss.; E. Fascher, 
“Zur Witwerschaft des Paulus und der Auslegung von 1 Cor. 7”, ZNW, 1929, 
pp. 62-69.

156. Cf. Schräge, “Die Stellung zur Welt bei Paulus”, ZTK, 1964, p. 152: “Aqui, 
também só há continuidade na descontinuidade. Certamente o kainê diathêkê 
também é um diathêkê', certamente o sõma pneumatikon também é um sõma; 
certamente o kainê ktisis também é um ktisis. No entanto, em todas essas 
formulações cheias de ênfase o que é decisivo não é a relação com o ‘velho’, 
a identidade, continuidade e nem mesmo a restituição; mas sim, o que é deci
sivo é o novo, o rompimento, a antítese, a incomensurabilidade, aquilo que é 
totalmente diferente”.

157. Cf. abaixo, p. 597.
158. Ver também os paralelos (materiais) marcantes de 1 Coríniios 7.29-31 em 4 

Esdras, capítulo 14 (também chamado de 6 Esdras) in Schräge, ZTK, 1964, p.
141.

159. Nessa união dos pontos de vista escatológico e carismático, sigo um caminho 
um tanto diferente do de Delleman. Parece-me que ele transforma o dom da 
abstenção em algo excessivamente atemporal e assim, coloca o dom do casa
mento e o dom da abstenção no mesmo nível, um ao lado do outro e que de 
fato, de um modo geral coloca até o estado solteiro daqueles que têm o dom 
da abstenção num nível m ais elevado do que o estado casado (Het 
huwelijksvraagstuk, pp. 23ss, e especialmente p. 28). Nesse modo de pensar o 
ponto de vista de Gênesis 2.18 não pode funcionar plenamente e o caráter 
específico do conselho apostólico fica muito apagado.

160. Paulo usa um jogo de palavras -  mêden ergazomenous alia periergazomenous
-  que também aparece em outras passagens e que os estudiosos procuraram 
de várias maneiras transmitir na tradução; cf. J. E. Frame, A Criticai and 
Exegetical Commentary on t.he Epistles o f St. Paul to the Thessalonians, p. 
306. * ’

1 6 1 .0  fato de o trabalho ordenado também ser “a marca da pessoa determinada 
pelo telos, pelo reino de Deus” -  que é como H. Preisker, Das Ethos des 
Urchstentums, 1949, pp. 115, 116, interpreta essas passagens, com uma rejei
ção de toda espécie de motivos diferentes -  não pode, a nosso ver, ser deriva
do do texto.

162. De acordo com Preisker, ibid., pp. 115, 116.
163. Tous atakou (lTs 5.14); ataktõs peripatein (2Ts 3.6, 11); atakteõ (2Ts 3.7).
164. Cf. IPe 2.13, onde é mencionado pasê anthrõpinê ktisis ao qual é preciso 

sujeitar-se pelo Senhor.



165. Alguns, de fato, querem atribuir ao difícil termo klèsis um significado social: 
“ocupação”, “posição”. No entanto, em nenhuma outra passagem a palavra 
tem esse sentido. Devemos entendê-la como estando intimamente relaciona
da ao termo religioso eklêthé, a saber, a condição ou situação na qual se foi 
chamado por Deus à fé (cf. v. 24; ver também Lietzmann-Kiimmel, Cor., pp. 
32 e 176; K. L. Schmidt, TDNT, III, p. 491, n.l).

166. O significado do versículo inserido aqui é incerto. Nele, Paulo diz para aquele 
que foi chamado quando escravo: “mas se podes libertar-se, mallon chrêsai". 
A questão é se as últimas palavras devem ser entendidas como (1) em vez 
disso, fazer uso (dessa liberdade) (Schlatterm Robertson-Plummer. Rengstorf, 
TDNT, II, p. 272), ou (2) em vez disso, fazer uso (de sua posição como escra
vo) (por exemplo, Lietzmann-Kümmel, Wendland; Liechtenhan, Gottes Gebot 
im N.T., 1942, p. 104) ou também (3) fazer ainda mais uso (de seu chamado), 
isto é, como homem livre (Grosheide). Contra (1) e (3) há o argumento de que 
Paulo insta justamente a permanecer na “vocação”. O versículo 22 também 
parece ligar-se melhor quando se entende o versículo 21 de acordo com (2). 
No entanto, seria possível, por outro lado, que o versículo 23 se ligasse a (1) 
e (3). O termo alia, com o qual o versículo 21b começa argumenta contra (2). 
Se levar-se o todo em consideração de acordo com (2), então esse contraste 
(alla) parece não estar presente. Em geral, não se deve procurar entender por 
que o apóstolo iria preferir ver alguém continuando a ser escravo quando, de 
maneira legítima, pudesse ser libertado. A nosso ver, é impossível decidir 
aqui com certeza, apesar de pendermos para (1) ou (3). O versículo 21, então, 
deve ser entendido como uma interpolação concessiva na argumentação.

167. Por apeleutheros Kyriou é melhor entender uma condição de libertus, que 
ligou-se ao mestre o qual o libertou como seu patronus; cf. Lietzmann- 
Kümmel, Cor., p. 178, baseando-se em W. Elert.

168. Não podemos, portanto, admitir que “de qualquer forma, não se pode deduzir 
dessa passagem nada que seja de importância permanente para a ética cristã” 
(Lindsay Dewar, An Outline o fN ew  Testament Ethics, 1949, p. 166).

169. Pelo menos de acordo com a visão tradicional. J. Knox, em Philemom among 
the Letters o f Paul, 1935 procurou dar plausibilidade à idéia de que o senhor 
de Onésimo não era Filemom, mas sim Arquipo e relacionou Colossenses 
4.17 àquilo que Paulo pede para o senhor de Onésimo em Filemom. Para isso, 
Filemom, em Laodicéia, teria de se apresentar diante de Arquipo como advo
gado de Onésimo e nossa Epístola de Filemom seria, então, a carta menciona
da em Colossenses 4.16; cf. Dibelius, C ol, pp. 101, 102. Para os nossos pro
pósitos, não é necessária uma decisão sobre essa hipótese.

170. Cf., por exemplo, P. Ewald, Die Brief des Paulus and die Epheser, Kolosser 
und Philemom, 2I ed., 1910, p. 278; E. Lohmeyer, Die Briefe an die Philipper, 
an die Kolosser und an Philemom, 1930, p. 188.

171. Cf. Dibelius-Greeven, Col., p. 107; Liechtenhan, Gottes Gebot im N.T., p. 105.
172. Para a forma toda de como Paulo trata esse caso, ver também o ensaio deta

lhado e penetrante de P.J. Verdam, “St. Paul et un serf fug itif’, Symbolae van



Oven, 1946, pp. 211-230. Verdam trata, em primeiro lugar, da lei mosaica e 
então da lei romana referentes a escravos fugitivos. Ele é da opinião que Pau

, lo, sem mencionar com uma única palavra a lei romana, permitiu-se, na volta 
de Onésimo, praticamente ser guiado pela lei prática (pp. 227-230). Ao mes
mo tempo, entretanto, pela maneira como ele aborda Filemom, diz-se que ele 
enfraquece a base da lei romana quanto à questão da escravidão (que consis
tia no direito absoluto do senhor fazer o que bem entendesse com seu escra
vo), mesmo que não de forma jurídica. Verdam conclui (p.230): “Fica claro 
que ao aceitar a ordem jurídica e atacar a escravidão num sentido absoluto, 
essas duas características da atitude de S. Paulo e em sua carta a Filemom são 
as mesmas que as do código mosaico”. Em sua essência, esse último ponto 
certamente está correto. No entanto, pelo fato de Paulo ter derivado sua moti
vação do novo relacionamento em Cristo, ele atacou não apenas o direito 
absoluto do senhor sobre seu escravo, mas também a raiz da escravidão em 
sim -  mesmo que indiretamente e talvez não intencionalmente -  de maneira 
mais profunda do que foi o caso na discussão das prescrições da lei mosaica.

173. Cf., por exemplo, Strack-Billerbeck, IV, pp. 719ss.
174. “Aquestão não é a palavra ‘escravidão’, mas sim o seu conteúdo” (Verdam, 

Symbolae van Oven, p. 229).
175. Para mais, ver Rengstorf, TDNT, II, pp. 270ss; 5.v. doulos; G. Brillenburg 

Wurth, Het Christelijk leven in de maatschappij, 1951, pp. 187ss; e para uma 
comparação desse problema com as concepções dos estóicos: H. Greeven, 
Das Hauptproblem der Sozialethik in der neuren Stoa und im Urchristentum, 
1935; H. D. Wendland, Botschaft an die Soziale Welt, 1959 (Studien zur Ev. 
Sozialtheologie und Sozialethik, V), pp. 104-114, ver pp. 58-64.

176. Cf., por exemplo, Nygren, Commentary on Romans, pp. 426-431.
177. Cf. Althaus, Rom., p. 112.
178. Cf., por exemplo, Schiatter, Gottes Gerechtigkeit, p. 350; ver também 

Greijdanus sobre Romanos 13.1-7 (Rom., II, p. 563); Sanday and Headlam, 
Romans, pp. 369ss.

179. Cf. Sanday e Headlam, Romans, p. 366; Lagrange, Saint Paul Epitre aux 
Romains, 1931, p. 310; ver também Michel, Rom., p. 281.

180. Cf. O. Cullmann, The State in the New Testament, 1956, pp. 57. 58.
181. Para a chamada interpretação “cristológica” dos “poderes” ver abaixo, pp. 

325, 326.
182. Sobre isso ver, entre outros, o ensaio importante de Käsemann, “Principies of 

the Interpretation of Romans 13”, New Testament Questions o f  Today, p. 199.
183. Hypotassestho, tetagmenai (Rm 13.1); antitassomenos, ditagê(y. 2; cf. v. 5).
184. Exousia parece significar especificamente -  como acontece no uso corresponden

te rabínico -  “o governo” (plural: “as autoridades”); cf. Foerster, TDNT, II, p. 562.
185. Krina lempsontai: receberá castigo. A intenção não é falar de castigo eterno, 

mas do castigo do governo executado em nome de Deus (cf. v. 2a).
186. Ekdikos eis orgen: executa justiça vindicante na qual se concretiza a ira de 

Deus (julgamento).



187. Cf. acima, p. 320.
188. G. Kittle, “Das Urteil des N.T. über den Staat” , ZST, 1937, p. 663.
189. Assim, por exemplo, Kühl: “Na ultima parte do governo de Nero tais julga

mentos de apreciação ilimitada sobre os círculos governantes não poderiam 
mais ter passado por seus lábios” (Der B rief des Paulus an die Römer, 1913, 
p. 435).

190. Cf. Strack-Billerbeck, III, pp. 303, 304.
191. Leitourgoi (v. 6) significava originalmente: realizar um serviço para o povo. 

A alteração de diakonos (v. 4) e leitourgoi não tem qualquer significado par
ticular. Este último termo é mais solene e de tom mais oficial.

192. Soi (que não está presente em alguns manuscritos) eis to agathon tem um 
significado geral (não é aplicável somente aos crentes).

193. De acordo, por exemplo, com E. Brunner, The Letter to the Romans, p. 109: 
“Aqueles que possuem o poder político são instrumentos do domínio divino 
da ira... Essa é a dignidade e também o limite do Estado.”

194. Eikê  normalmente é traduzido como “em vão”. A expressão denota não ape
nas a ameaça que se encontra na espada do governo, mas também o dever do 
governo de exercer seu poder quando necessário.

195. Cf. E. Gaugier, Der Brief an die Römer, II, 1952, p.273.
196. Como supõe Cullmann (The State in the New Testament, pp. 57, 58).
197. Cf. Käsemann, New Testament Questions o f Today, pp. 211,212: “Paulo colo

ca-se... veementemente contra a separação entre a criação e a nova era. A 
nova era não está suspensa no ar: tem suas raízes em nossa terra para onde 
Cristo veio. Não cria para si uma ilha de abençoados... cria a possibilidade do 
tipo de serviço que não pode mais ser universal e vivo se não for realizado 
dentro do mundo velho e passageiro... preservando assim o mundo como cri
ação divina.”

198. De acordo com Schrenk, TDNT, I, p. 151: “os gentios são descritos desse 
modo, pois ao desprezarem a lei divina não se pode esperar que façam justi
ça.”

199. De acordo com Cullmann, The State in the New Testament, p. 61, que a nosso 
ver, encontra incorretamente em 1 Coríntios 6.1 e 2.8 um ponto de vista opos
to ao de Romanos 13. Semelhantemente, Brunner, The Letter to the Romans, 
p. 110.

200. No momento, muitos pensam tratar-se aqui de “poderes espirituais” e, então, 
relacionam isso ao mito gnóstico de acordo com o qual diz-se que esses espí
ritos reconheceram o Redentor que desceu dos céus por causa de sua forma 
humana e ao pregá-lo na cruz permitiram ser pegos desprevenidos; cf., por 
exemplo, Lietzmann-Kümmel, Cor., pp. 12, 13, 170 e a literatura lá mencio
nada; também Bultmann, Theology, I, p. 175. Outros acreditam que Paulo 
fala aqui tanto dos poderes humanos como dos poderes demoníacos que se 
encontram por trás deles usando-os como instrumentos (Cullmann, The State 
in the New Testament, pp. 63, 100). Em oposição a essa concepção como um 
todo porém, ver aquela que, em nossa opinião, é a argumentação conclusiva



de J. Schniewind, “Die Archonten dieses Äons”, Nachgelassene Reden und 
Aufsätze, 1952, pp. 104ss.

201. Essa concepção foi, dessa forma, proposta novamente e defendida de críticas 
por Cullmann, The State in the New Testament, pp. 65ss, 95-114 (este último 
foi publicado inicialmente em TZ, 1954, pp. 321-336). De maneira semelhan
te ou, um pouco diferente, essa concepção foi defendida anteriormente, entre 
outros, por H. Schlier, “Mächte umd Gewalten im N.T.”, Theol. Blätter, 1930, 
cols. 289ss; G. Dehn, “Engel und Obrigkeit” , Theol. Aufsätze fü r  K. Barth, 
1936, pp. 90ss; K. L. Schmidt, “Das Gegenüber von Kirche und Staat in der 
Gemeinde des N.T.”, Theol. Blätter, 1937, cols. 1-16; K. Barth, Church and 
State, traduzido para o inglês em 1939; W. Schweitzer, Die Herrschaft Christi 
und der Staat im N .T . De forma menos clara, também em H. Berkhof, Christ 
and the Power, traduzido para o inglês em 1962, 58, n.5, que reconhece que a 
ligação entre os poderes e a vida do Estado não é demonstrada em Romanos 
13.1, mas para essa relação, lança mão de 1 Coríntios 2.8 (ver acima).

202. Foi contestada, particularmente, por G. Kittel, Christus und Imperator, 1939, 
pp. 48ss; H. von Campenhausen, “Zur Auslegung von Rom 13” , Festschrift 
fü r  A. Bertholet, 1950, pp. 97ss; E. Käsemann, “Römmer 13, 1-7 in unserer 
Generation”, ZTK, 1959, pp. 35Iss. Ver também a refutação extremamente 
equilibrada e conclusiva em Gaugier, Die Heiligung im Zeugnis der Schrift,
II, pp. 275-279 e o resumo de todas essas objeções em onze pontos em Schräge, 
Die konkreten Eizelgebote, p. 223. Nos comentários sobre Romanos, essa 
concepção quase não encontrou concordância (cf., por exemplo, Mirchel, so
bre Romanos 13).



A I g r e j a  c o m o  P o v o  d e  D e u s

t

53. Dois Aspectos Principais

A Igreja também faz parte do conteúdo central da pregação de Paulo. Ela foi 
incluída continuamente em tudo o que foi dito sobre a obra redentora de 
Deus em Jesus Cristo. Do ponto de vista hitórico-redentor, a Igreja possui 
um lugar determinado nessa obra. Ela não aparece em primeiro lugar como 
um ajuntamento de crentes individuais que passaram a participar do dom de 
Cristo e do Espírito Santo. Na verdade, tem um significado a priori, isto é, 
de povo que Deus colocou ao seu lado em sua atividade salvadora e que ele 
pretende usar como exemplo de sua graça e redenção. Conseqüentemente, 
tudo o que foi dito anteriormente sobre a salvação concedida em Cristo tem 
referência especial à Igreja e ao crente como indivíduo, pois ele pertence à 
Igreja. Isso fica evidente, com freqüência, quando tratamos das várias facetas 
da salvação.

A importância central e integral que Paulo atribui à Igreja, em todas 
as proclamações, aparece, especialmente, nos dois principais pontos de vis
ta a partir dos quais ele a considera: em primeiro lugar, a Igreja é a continu
ação e o cumprimento do povo histórico de Deus que, em Abraão, Deus 
escolheu para si dentre todos os povos e com o qual ele se comprometeu por 
meio da aliança e das promessas. Quanto a isso, Paulo associa-se à visão 
geral da Igreja que pode ser encontrada no Novo Testamento como um todo, 
apesar de, em suas epístolas, o apóstolo apresentar suas próprias elabora



ções minuciosas sobre o assunto. Em segundo lugar, ele apresenta sua pró
pria expressão da verdadeira natureza e caráter da Igreja, quando fala da 
mesma, como corpo de Cristo.

Ambas as formas de ver a Igreja estão indissoluvelmente ligadas uma 
à outra e, juntas, constituem uma unidade. No primeiro ponto de vista, pre
domina o aspecto histórico-redentor da Igreja e no segundo, o cristológico. 
Em ambos, porém, a salvação concedida em Cristo possui um caráter 
corporativo, e é dada e recebida somente na comunhão dos que foram esco
lhidos e chamados por Deus para si e para o corpo único de Cristo. É nossa 
intenção, agora, examinar mais de perto, sob esses dois aspectos principais, 
os pronunciamentos de Paulo sobre a Igreja em sua diversidade e unidade. 
Tendo em vista o volume de material, iremos distribuí-lo ao longo de vários 
capítulos e dedicar o primeiro deles exclusivamente à discussão da Igreja 
como povo histórico-redentor de Deus.

54. Ekklesia
O significado histórico-redentor da Igreja do Novo Testamento como povo 
de Deus já  encontra expressão clara no nome prevalecente ekklesia. Sem 
entrar, mais uma vez, em toda as questões ligadas ao uso cristão primitivo 
do termo ekk lesia ,1 com o qual Paulo se associa, pode-se considerar estabe
lecido, com isso, que é atribuído à Igreja cristã o título do povo de Deus do 
Antigo Testamento -  Q ehal-Yahw eh.2 O uso freqüente que Paulo faz da qua
lificação “igreja de Deus” também pode apontar para isso,3 sendo o equiva
lente de Q ehal-Yahw eh  em Deuteronômio. Ao mesmo tempo, o uso desse 
nome para a igreja cristã primitiva não deve ser considerado uma simples 
revigoração do termo. Antes, nele foi expressa a consciência de que, em sua 
existência como Igreja cristã, havia sido revelado o verdadeiro povo de Deus, 
a congregação messiânica do grande fim dos tempos (cf. Mt 16.18ss) e que 
os privilégios e qualidades atribuídos à antiga Israel na realização da alian
ça no deserto havia encontrado a aplicação pretendida por Deus nessa igre
ja. Paulo associa-se a esse uso e à idéia nele contida,4 quando, também para 
ele, ekklesia  constitui a descrição costumeira de comunhão daqueles que 
crêem em Cristo e foram batizados nele.

Assim como em outras passagens, também (e especialmente) em Pau
lo, o termo ekklesia  é, ao mesmo tempo, a descrição da Igreja em sua totali
dade, sem levar em conta o fato de estar espalhada em vários lugares e, 
ainda, é a igreja local ou até mesmo as chamadas igrejas domésticas (para 
esse último uso, ver Rm 16.5; ICo 16.19; Cl 4.15; Fm 2). Como descrição 
da Igreja em sua totalidade, deve-se mostrar o uso de ekklesia  em Efésios e 
ColossenSes (cf. Ef 1.22; 3.10, 21; 5.23-32; Cl 1.18, 24, apesar de nesse 
caso ser usado para a igreja local e a igreja doméstica [Cl 4.16, 15]). Nas 
outras epístolas, ekklesia  normalmente significa a igreja local. Como regra,



ela é, então, chamada simplesmente de “igreja” apesar de algumas vezes 
também ser denominada pleroforicamente de “igreja de Deus” (cf. lTs 2.14; 
2Ts 1.4; lTm 3.5 [e 2Co 1.2 e 2Co 1.1 (?); ver abaixo]). Existem, além 
disso, passagens fora de Efésios e Colossenses a partir das quais normal
mente julga-se que Paulo fala de ekklesia  como um todo, quer seja como 
“igreja de Deus” (ICo 10.32; 11.22; 15.9; G1 1.13; lTm  3.15), ou simples
mente como a “igreja” (ICo 12.28; Fp 3.6).5

Por certo, já se procurou entender as passagens mencionadas acima 
(com exceção de Colossenses e Efésios) como sendo referentes à igreja 
local. Assim, Cerfaux, por exemplo, quis tornar plausível que ekklesia  tou  
Theou  originalmente se referia à igreja em Jerusalém e que quando Paulo 
fala em 1 Coríntios 15.9; Gálatas 1.13 eFilipenses 3.6 de sua perseguição da 
igreja (de Deus), ele não tem em mente a Igreja de um modo geral, mas sim, 
a igreja em Jerusalém.6 Além disso, no tocante a 1 Coríntios 10.32 e 11.22, 
diz-se que não há motivo para se pensar na Igreja de um modo geral; antes, a 
intenção é falar da igreja local reunida. Paulo teria, então, transferido o título 
que originalmente dizia respeito à igreja de Jerusalém, especificamente para a 
igreja de Corinto, a fim de apresentar a ela claramente as suas obrigações. 
Nesse sentido, 1 Coríntios 1.2 e 2 Coríntios 1.1 devem, conseqüentemente, 
ser considerados como uma simples designação da igreja local.7

A nosso ver, porém, pode-se afirmar com razão que, além da igreja 
local e universal, em Paulo, o termo ekklesia  também pode ter o significado 
de uma reunião religiosa (cf. ICo 11.18; 14.19,28, 34, 35). Isso fica especi
almente claro em 1 Coríntios 14.34ss em que “nas igrejas” contrasta com 
“em casa” e, portanto, pode ser traduzido como “nas reuniões da igreja” . 
Nesse sentido, 1 Coríntios 11.22 também pode ser entendido, não como 
tratando da igreja em geral, mas da reunião da igreja. Aqui, mais uma vez, o 
termo “casas” contrasta com ekklesia  como o lugar onde se come e bebe. 
Também é possível interpretar 1 Coríntios 14. 4 dessa maneira. Em outras 
passagens, porém, dificilmente pode-se negar o sentido de Gesam t-gem einde, 
a igreja-em-geral. E o caso de 1 Coríntios 12.28 em que é dito que apósto
los, profetas, etc., foram estabelecidos por D eu^“na igreja”. Aqui, trata-se 
obviamente não apenas daquilo que se aplica às congregações locais indivi
duais, mas à Igreja em geral. Quanto a 1 Coríntios 5%%̂ 2, pode haver dúvi
das, pois com ekklesia tou Theou  pode-se pensar tanto nos participantes das 
reuniões da igreja local8 como na Igreja em geral.9 A nosso ver, porém, 
trata-se de uma situação diferente quando Paulo fala de sua perseguição da 
“igreja de Deus” (ICo 15.9; G1 1.13; Fp 3.6). Apesar de esse nome certa
mente ter sido usado, a princípio, para a igreja em Jerusalém como igreja- 
mãe e às igrejas que se estabeleceram em seguida na Judéia (lTs 2.14), fica 
aparente, também, nessa última passagem que a expressão “igreja de Deus” 
não era empregada por ele como term us technicus  para a igreja de Jerusa
lém ou da Judéia. Na forma plural de 1 Tessalonicenses 2.14, já  fica claro o 
princípio de particularização e extensão desse nome. Os ataques de Paulo



também não são voltados, em primeiro lugar, contra a igreja primitiva de 
Jerusalém, mas ainda contra os cristãos das cidades fora da Judéia (At 9.2; 
22.5; 26.11; G1 1.17). Porquanto seu objetivo era extirpar completamente o 
nome de Cristo (At 26.9; G1 1.13).10 Nas três passagens mencionadas, sem 
dúvida alguma, deve-se considerar a igreja em geral.

Além disso, independentemente de como se escolha compreender 1 
Coríntios 1.2 e 2 Coríntios 1.1, a nosso ver é indiscutível que desde o prin
cípio, em suas epístolas, Paulo atribui mais de um sentido para o título 
ekklesia: junto com aqueles de igreja local (doméstica) e de reunião da igre
ja, também aquele de igreja em geral, igreja como um todo. As passagens 
em Efésios e Colossenses (e lTm 3.15) não estão, portanto, em conflito 
com o uso geral feito por Paulo, apesar de ainda ser verdade que em Efésios 
e Colossenses, ekklesia  tem o sentido quase exclusivo de igreja em geral, 
enquanto, em outras passagens, a maioria dos pronunciamentos de Paulo 
sobre a ekklesia  referem-se à igreja local ou à reunião da igreja.

Quando se investiga a relação desses dois sentidos de ekklesia, a idéia 
defendida com freqüência de que, para Paulo, a igreja universal é um con
ceito secundário e tem o sentido de reunião ou confederação das igrejas 
individuais, deve ser repudiada até mesmo com base no pouco que foi dito 
até agora sobre ekklesia. Porquanto, se o conceito de ekklesia  tou Theou  
tem, acima de tudo, um conteúdo histórico-redentor e refere-se à Igreja como 
o verdadeiro povo de Deus, a manifestação da congregação (messiânica) do 
grande futuro, fica claro então que para Paulo, não apenas em Efésios e 
Colossenses, mas em todas as suas pregações, a idéia de Igreja universal é 
de grande importância e a igreja local, a igreja doméstica e a reunião da 
igreja podem ser chamadas de ekklesia, pelo fato da ekklesia  universal ser 
revelada e representada nelas. Conseqüentemente, vemos que para a unida
de e paz da igreja local, Paulo lança mão da unidade da igreja como corpo 
de Cristo (isto é, como veremos mais adiante, para a unidade da igreja como 
um todo; ICo 12; Rm 12). O fato de o uso de ekklesia  fora de Efésios e 
Colossenses denotar em grau preponderante à igreja local não é, desse modo, 
de maneira alguma decisivo para a idéia fundamental de ekklesia  nas epís
tolas de Paulo. Prova apenas que nesses pronunciamentos ele se ocupa dos 
relacionamentos na igreja local -  o que não é de admirar, tendo em vista o 
propósito prático de suas epístolas -  e que considera e dirige-se a essas 
igrejas locais de acordo com o que são como manifestações e representa
ções do povo de Deus em geral.

55. “Santos”, “Eleitos”, “Am ados”, “Cham ados”

Juntamente com o termo ekklesia  encontramos vários outros que se repetem 
com freqüência em Paulo, que funcionam como designação habitual para a 
Igreja e, nos quais, é expressa a mesma consciência própria da igreja cristã



e o mesmo julgamento apostólico que é encontrado no nome ekklesia. Em 
primeiro lugar, devemos indicar aqui a descrição da igreja como “os san
tos” (hag io i). Ela pode ser encontrada especialmente nas palavras iniciais e 
nas saudações da conclusão de várias epístolas (cf. Rm 1.7; ICo 1.2; 2Co 
1.1; Ef 1.1; Fp 1.1; Cl 1.2; Rm 16.15; 2Co 13.12; Fp 4.21, 22). Por vezes, 
essa designação aparece ao lado do termo ekklesia  (ICo 1.2). Fica evidente, 
a partir disso, que não se deve fazer uma distinção específica entre os dois 
(como, por exemplo, se “igreja” servisse e “os santos” não servisse para 
denotar uma relação solidária; estamos tratando aqui de expressões sinôni
mas).11 Essa expressão “os santos” ou “santos” aparece não apenas nessas 
passagens mais ou menos formais, mas, também, no contexto orgânico das 
epístolas de Paulo, em que ele denota os crentes em diferentes graus de 
envolvimento num relacionamento congregacional (cf. Rm 8.27; 16.2; ICo 
6.1; Ef 1.15; 5.3; 6.18; Cl 3.12). Aqui, também, há motivos para supor que 
esse nome aplicava-se, a princípio, à Igreja primitiva em Jerusalém (Rm 
15.25; ICo 16.1; 2Co 8.4; 9.1, 12). Contudo, também fica claro, nessas 
passagens, que esse nome passou a ser usado em qualquer lugar que surgis
sem Igrejas cristãs.12 Além disso, esse nome não foi usado pela primeira vez 
por Paulo. Assim como, no caso de ekklesia, trata-se de um uso cristão 
primitivo geral (cf. At 9.13, 32, 41; 26.10; Hb 3.1; 6.10; 13.24; Ap 5.8; 8.3, 
4 et passim ', Jd 3). Também a consciência expressa nessa designação pró
pria da igreja cristã, e que foi fortalecida no uso pelo apóstolo Paulo, não 
era outra senão aquela que se encontrava por trás do uso do termo ekklesia. 
Com esse termo, volta-se à designação de Israel como povo santo de Deus 
(Ex 19.6; Lv 11.44, 45, etc.), também expressado como um substantivo, 
“(os) santos” (cf. Dt 33.3; Nm 16.3; SI 16.3; 34.10; 89.6), por vezes tam
bém em conjunção com “o povo” ou “congregação”. A partir dessa qualifi
cação empírica de Israel vemos, mais uma vez, o desenvolvimento de um 
uso específico, a saber, a designação do verdadeiro povo de Deus que é 
conservado e livrado pelo Senhor da iniqüidade e do julgamento nos quais 
a Israel empírica está se afundando e para o qual, no grande futuro, Deus 
cumprirá suas promessas feitas na antigüidade (cf., por exemplo, Is 4.3; 
6.13; Dn 7.18, 21ss). Esse uso específico e escatológico do termo “os san
tos” também pode ser encontrado na literatura apocalíptica judaica13 e nas 
seitas14 posteriores como pode ser visto, de uma nova perspectiva, nos papi
ros de Qumran.15

A partir de tudo isso, também é possível perceber claramente o signi
ficado dessa designação da Igreja cristã em Paulo: como a comunhão dos 
“santos” é o verdadeiro poder de Deus, a Israel escatológica que pode tomar 
para si as promessas de Deus por causa da salvação que se manifestou em 
Cristo. Por um lado, a igreja é, desse modo, identificada com Israel como 
povo de Deus; por outro lado porém, é distinguida, assim, da Israel empírica.

O mesmo é válido m utatis m utandis  para a descrição intimamente 
ligada à qualificação “os santos”, a saber, os termos “os eleitos” (hoi eklektoí),



“amados” (egapemenoi) e “chamados” (kletoi). Paulo fala, em mais de uma 
ocasião, dos “eleitos” de Deus como variação de “nós”, da igreja (Rm 8.33; 
cf. vs. 31, 32), como um sinônimo para “santos” (v. 28; de maneira seme
lhante, em 2Tm 2.10; ver vs. llss) e também como um título para a Igreja 
(Cl 3.12: “eleitos de Deus, santos e amados”); em Tito 1.1 ele define em 
mais detalhe o seu próprio apostolado como estando voltado e referindo-se 
à “fé que é dos eleitos de Deus”.16 Aqui, mais uma vez, “eleitos de Deus” 
deve ser entendido como uma designação para a igreja, como uma “desig
nação própria dos cristãos” .17

Esse uso, que tem vestígios em todo o Novo Testamento (cf. Mt 24.22,
24, 31 e as passagens paralelas em Mc 13; Lc 18.7; IPe 1.1; 2.9; 5.13; 2Jo
1, 13), bem como as qualificações já  discutidas, pode ter sua origem deter
minada na designação de Israel no Antigo Testamento como povo escolhido 
de Deus (cf., por exemplo, Dt 7.6, 7; 14.2, etpassinr, lR e3.8; 1 Cr 16.13; SI 
105.6, etc.). Num sentido específico, o povo de Deus do futuro é apresentado 
dessa maneira (Is 14.1; 43.20), isto é, aqueles que o Senhor preservará da 
ruína e do julgamento que está por vir sobre a Israel pecadora (Is 65.8, 9), 
distinguindo-a daqueles que o abandonaram (Is 65.15, 22). Esse sentido é em
pregado com freqüência na literatura escatológica e apocalíptica posterior.18

O termo “amados” é usado por Paulo como sinônimo de “eleitos” 
para designar a Igreja (cf. Rm 1.7; lTs 1.4; 2Ts 2.13; Cl 3.12). Esse nome 
também remete ao relacionamento peculiar entre Deus e Israel, qualificado 
como um relacionamento de amor, especialmente em Oséias, mas também 
em outras passagens19 (cf. Rm 11.28, onde os judeus, ainda incrédulos, são 
chamados de “amados por causa dos patriarcas”); e também é empregado 
nesse sentido na literatura judaica posterior.20

Por fim, é mencionada aqui ainda a qualificação da igreja como “cha
mados”, usada com freqüência por Paulo (cf. Rm 1.6, 7; 8.28; ICo 1.2, 24). 
Essa expressão está intimamente relacionada à anterior, como fica aparente, 
por exemplo, pela combinação kletoi hagioi em Romanos 1.7 e 1 Coríntios 
1.2, bem como pelas relações que o apóstolo determina entre a Igreja ter 
sido chamada e escolhida (cf. Rm 8.28; 9.11, 12; 2Ts 2.13, 14). Essa desig
nação como “chamados” também deve ser entendida com referência ao cha
mado histórico de Israel pelo Senhor (ver Is 41.9 [relacionado de maneira 
muito próxima à eleição]; 42.6; 43.1; 45.3; 48.12; 51.2). A expressão klete 
hagia em Êxodo 12.16 e Levítico 23.2ss (Septuaginta)21 também é impor
tante para o que estamos tratando aqui. Por certo, é bem possível que essa 
combinação seja a origem da expressão singular de Paulo em Romanos 1.7 
e 1 Coríntios 1.2 (cf. 2Tm 1,9).22 Assim, pode-se levar em consideração se 
kletoi não deve ser entendido como um substantivo nessa combinação e, 
portanto, ser traduzido como “os chamados santos”.23 De qualquer modo, 
certamente está claro como as idéias de “chamado” e ekklesia estão ligadas 
entre si por meio do Antigo Testamento.24



Pode-se perceber com facilidade que essas várias designações da igreja 
como “santos”, “eleitos” , “amados” e “chamados”, no que se refere tam
bém ao seu significado, estão intimamente ligadas entre si e complementam- 
se reciprocamente. A idéia principal de todas elas é que Deus escolheu e 
chamou25 para si um povo dentre os outros povos, assim como Abraão foi 
chamado de Ur e os crentes foram chamados para Deus pelo evangelho da 
graça divina. Como tal, eles são amados de Deus, santos, colocados ao lado 
de Deus e separados do mundo. Semelhantemente ao nome “igreja”, essas 
qualificações denotam os crentes em Cristo como a igreja do futuro grandi
oso, a continuidade e manifestação do verdadeiro povo de Deus, no sentido 
histórico-redentor da palavra. Aqui, o conceito de Paulo de igreja encontra- 
se em plena concordância com o que é dito sobre a nova comunhão em 
outras partes do Novo Testamento, começando com a Igreja primitiva em 
Jerusalém. Além disso, em Paulo fica evidente que não é apenas o remanes
cente santo de Israel que pertence a esse povo santo de Deus, mas também 
aqueles dentre os gentios, os quais Deus escolheu, chamou para si e deseja 
considerar seus amados (cf. Rm 9.25 et al.). Esse fato, por si só, leva-nos à 
questão do relacionamento entre a antiga Israel e a igreja cristã.

56. A Nova Aliança. Universal e Particular

O significado da Igreja -  que em várias ocasiões ficou claro naquilo que foi 
visto anteriormente -  como continuação de Israel, como povo eleito, cha
mado e santo de Deus, deve agora ser definido em mais detalhes, de acordo 
com seu conteúdo e essência. Já vimos na análise dessas diferentes designa
ções que essa “continuação” não é uma questão simples. Por um lado, num 
sentido positivo, ela pressupõe que a igreja origina-se, é nascida de Israel; 
por outro lado, a Igreja substitui Israel como povo histórico de Deus. Isso 
significa uma nova definição de povo de Deus e também um novo conceito 
de Israel. A questão é como essa transição histórico-redentora deve ser en
tendida por um lado, com referência a Israel histórica do Antigo Testamento 
que Deus escolheu para si e à qual deu suas promessas e, por outro lado, em 
relação a Israel incrédula que rejeitou a Cristo e, assim, alienou-se do cum
primento das promessas divinas a Abraão e seus descendentes.

O próprio Paulo ocupa-se com essa questão repetidamente e em vári
os contextos de suas epístolas. Nelas podem ser distinguidos três pontos de 
vista diferentes:

(a) Em primeiro plano, encontra-se a nova -  isto é, conforme a reve
lação de Cristo -  definição da essência do povo de Deus, que também pode 
ser expresSa em termos da nova aliança.

(b) Essa nova definição representa, ao mesmo tempo, a verdadeira 
natureza da eleição de Israel e o conteúdo do propósito de Deus com respei
to ao seu povo.



(c) Essa nova definição não exclui a preocupação contínua com a 
Israel histórica; apesar de sua incredulidade, como povo que outrora foi 
escolhido por Deus, essa Israel continua envolvida no cumprimento de 
suas promessas.

Em primeiro lugar, encontra-se a nova definição da essência da Igre
ja como povo de Deus. Aqui, os pré-requisitos naturais, nacionais ou ceri
moniais não são decisivos. O que conta é pertencer a Cristo, é a fé e a 
co-participação nos dons do Espírito.

Na pregação de Paulo isso é expresso de várias maneiras na definição 
de “descendentes de Abraão”: “não somente ao que está no regime da lei, 
mas também ao que é da fé que teve Abraão” (Rm 4.16); aqueles que são 
“de Cristo” são “descendentes de Abraão” (G13.29). Assim também, “não é 
judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da 
carne; porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do 
coração, no espírito, não segundo a letra” (Rm 2.28, 29).

Esse último pronunciamento em Romanos 2 também é importante, 
pois, sem mencionar diretamente o nome de Cristo, ele significa uma 
radicalização do conceito de judeu e, assim, da definição da essência do 
povo de Deus. Já afirmamos que essa renovação do conceito de Israel, con
gregação de Deus, etc., é encontrado não apenas em Paulo e no Novo Testa
mento, mas também em certas correntes e movimentos dentro do próprio 
judaísmo, especialmente naqueles em que as pessoas tinham em vista as 
profecias sobre o grande fim dos tempos e sobre o povo fiel a Deus, o santo 
remanescente de Israel, revelando-se nessa ocasião. A grande distinção en
tre essa radicalização judaica contemporânea do conceito de Israel, povo de 
Deus, etc., e a de Paulo, porém, é que a primeira acontece, de um modo 
geral, no âmbito da lei e do judaísmo, enquanto, para Paulo, mesmo quando 
ele fala de ser um judeu de coração e Espírito, a fé em Cristo e o dom de sua 
graça são de extrema importância e, portanto, a descendência natural de Abraão 
não é mais um fator determinante para se pertencer ao povo de Deus.

Isso aparece de maneira muito clara na diferença de concepção entre 
o judaísmo contemporâneo e Paulo no que se refere à nova aliança que, de 
acordo com a profecia, Deus estabeleceria no futuro grandioso e na qual a 
antiga aliança teria uma nova e melhor realização.26 Além daquilo que já era 
conhecido por meio de escritos como, por exemplo, o Livro de Jubileus e a 
publicação do Documento de Damasco, encontrada no Cairo em 1909, fo
ram particularmente os papiros da seita de Qumran, descobertos próximo 
ao Mar Morto, que nos ofereceram uma percepção sobre essa idéia de nova 
aliança colocada em prática em certos círculos do judaísmo posterior que se 
consideravam membros e comunidade dessa nova aliança, ao contrário não 
apenas dos gentios, mas também daqueles de Israel que haviam abandona
do o verdadeiro culto a Deus. Dentro dessa concepção, a nova aliança per
manecia completamente restrita aos descendentes de Abraão e, em sua



essência, não era outra coisa senão uma visão mais rigorosa da lei, a adora
ção ao templo, os regulamentos cerimoniais, etc., e continuava sendo, por
tanto, completamente de natureza particularista e legalista.

Por outro lado, para Paulo, a promessa da nova aliança é um dos 
grandes pilares de sua definição, espiritual e universal, de Igreja como povo 
de Deus e nova Israel. Por certo, apenas em algumas passagens ele fala 
claramente da nova aliança, a saber, em 1 Coríntios 11.25 e 2 Coríntios 
3.6ss, no entanto, foi mostrado, corretamente, com freqüência, que a idéia 
de nova aliança, na concepção de Paulo acerca da Igreja do Novo Testa
mento e, da salvação que lhe foi dada, desempenha um papel muito maior 
do que pode ser suposto pelo uso escasso dessa parte da revelação e da 
pouca atenção que lhe foi dedicada na história da interpretação.27

Nesse contexto, deve-se indicar, imediatamente, os pronunciamentos 
de Romanos 2.28, 29. Aqui, o apóstolo está refletindo sobre passagens como 
Deuteronômio 10.16, 30.6 e Jeremias 4.4, nas quais a circuncisão espiritual 
do coração (e não apenas a do corpo) é prometida a Israel como dádiva 
redentora futura e, ao mesmo tempo, é apresentada como um requisito; a 
partir disso, ele conclui que o critério para ser judeu e circuncidado não se 
encontra na marca exterior distintiva, mas no cumprimento dos mandamen
tos de Deus (cf. vs. 26, 27). Deparamos com a mesma idéia quando são 
mencionados, de modo significativo, os “chamados incircuncisão por aque
les que se intitulam circuncisos” (Ef 2.11), ou quando a circuncisão física é 
ironicamente caracterizada como “falsa circuncisão” e a (verdadeira) cir
cuncisão é qualificada como a adoração a Deus no Espírito (Fp 3.2, 3). 
Nesses e noutros pronunciamentos semelhantes, ser judeu e ser circuncida
do adquire um significado puramente espiritual e os fatores naturais e 
empíricos deixam de ser levados em consideração.

Essa disposição espiritual forma, agora, o verdadeiro conteúdo da 
nova aliança da qual Paulo se autodenomina o ministro (2Co 3.6) e a qual, 
como administração do Espírito e da justiça concedidas em Cristo, ele colo
ca como privilégio da Igreja do Novo Testamento, em contraste com a ad
ministração da morte e da condenação, sob as quais vive a Israel ainda não 
convertida a Deus (2Co 3.16; cf. G1 4.24, 25). Aqui, fica mais claro do que 
em qualquer outro lugar como a idéia de nova aliança tem uma importância 
central para a pregação de Paulo de um modo geral e, particularmente, em 
sua definição da essência da Igreja do Novo Testamento. Essa nova aliança 
está fundamentada no sangue derramado por Cristo na cruz, no qual a igreja 
recebe uma participação na Ceia do Senhor (ICo 11.25).28 A prova de que 
essa nova aliança entrou em vigor e de que a Igreja de Cristo pode ver-se em 
termos dessa aliança é a renovação da própria Igreja, que o apóstolo chama 
de carta de Cristo, produzida pelo seu trabalho como ministro da nova ali
ança, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábu
as de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações (2Co 3.3).:29 Em todas



essas qualificações o apóstolo está claramente refletindo sobre o que foi 
prometido sobre a nova aliança por meio de profecia (Jr 31.33; Ez 11.19; 
36.26). E por causa desse cumprimento da profecia da nova aliança na Igre
ja cristã que todos os privilégios do povo de Deus no Antigo Testamento 
passam, nesse sentido espiritual, para a Igreja. A ela, como Igreja de Cristo, 
aplica-se o princípio preeminente da palavra divina: serei o seu Deus, e
eles serão o meu povo... e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para 
mim filhos e filhas” (2Co 6.16ss). Originando-se desse cumprimento em 
Cristo, a terminologia30 completa de todos os privilégios que foram conce
didos a Israel, como povo de Deus, volta com força e significado renovados 
na definição da essência da Igreja cristã: ser filhos de Deus (Rm 8.14ss; Ef 
1.5); herdeiros de acordo com a promessa (G1 3.29; 4.7); co-participantes 
na herança prometida a Abraão (Rm 8.17; cf. 4.13; Cl 1.2); herdeiros do 
reino de Deus (ICo 6.9, 10; 15.50; G1 5.21). Por esse motivo, a Igreja pode 
regozijar-se na esperança da glória de Deus (Rm 5.2; 8.21; 2Co 3.7ss, 18; 
Fp 3.19), no esplendor da presença de Deus em meio ao seu povo que, 
outrora, era privilégio de Israel (Rm 9.4). Assim também a adoração a Deus, 
que era prerrogativa de Israel (Rm 9.4), é agora a marca distintiva da Igreja 
cristã como “culto racional”, serviço de Deus no Espírito (Fp 3.3), sendo 
que Paulo considera-se leitourgos de Jesus Cristo, que na administração 
sacerdotal do evangelho deve cuidar para que as ofertas dos gentios sejam 
aceitáveis (Rm 15.16; cf. Fp 2.17). Em resumo, todas as designações rica
mente variadas de Israel como povo de Deus são aplicadas à Igreja cristã, 
mas agora, dentro do contexto da salvação que se manifestou em Cristo. A 
condição miserável dos gentios antes de sua conversão a Cristo, por sua 
vez, pode ser descrita não apenas por estarem mortos nos pecados, etc. (Ef 
2.1), mas também como terem sido “separados da comunidade de Israel, e 
serem estranhos às alianças da promessa” (Ef 2.12), e sua salvação pode ser 
caracterizada dentro do significado espiritual da terminologia da aliança: 
não são mais “estrangeiros e peregrinos”, mas sim, “concidadãos dos san
tos... da família de Deus”J E f  2.19). Assim como Israel foi, outrora, propri
edade peculiar de Deus (Ex 19.5), assim também a Igreja, em todas as suas 
partes, judeus e gentios, é agora o povo de propriedade divina (Ef 1.4; cf. Tt
2.14). Quanto mais se considera as epístolas paulinas a partir desse ponto 
de vista, mais ricas mostram-se as provas materiais que caracterizam a igre
ja  do Novo Testamento, por um lado em sua continuidade com a antiga 
Israel e, por outro, como a Igreja da nova aliança, qualificada pelo perdão 
dos pecados e pela dádiva do Espírito Santo.

Essa nova definição da essência daquilo que pode ser chamado de 
descendência de Abraão e de povo de Deus significa, ainda, um rompimen
to com os limites que até agora determinavam uma universalização da sal
vação e, com ela, da igreja como povo de Deus. “Dessarte não poder haver 
judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher” (G1 
3.28; cf. Cl 3.11). E típico da essência da proclamação de Paulo e de seu



significado geral na história da redenção que, com toda a força pneumática, 
o uso de provas tiradas das Escrituras e com a argumentação teológica, ele 
colocava em posição indiscutível esse caráter universal da Igreja como não 
estando atada a quaisquer pré-requisitos nacionais, sociais, raciais ou antro
pológicos e abrangendo todos os homens. Isso ocorre de maneira mais no
tável em sua contínua polêmica com o judaísmo e o Cristianismo judaísta, 
particularmente em sua manifestação nas epístolas aos gálatas e aos roma
nos. Além disso, porém, nas ocasiões em que o elemento de antítese apare
ce em primeiro plano, de modo menos pronunciado, como por exemplo em 
Efésios e 1 Timóteo, esse caráter universal da Igreja é sempre e de novo 
central, e a novidade do tempo da salvação, que raiou com o advento de 
Cristo, é indicada pelo fato de que o particularismo da antiga dispensação já 
não é mais válido. É possível que a ocorrência mais enfática dessa indica
ção encontre-se em Efésios 3.2ss, onde Paulo chama a participação dos 
gentios na promessa de conteúdo do mistério de Cristo. Nessa passagem, 
ele concentra o plano de redenção divino revelado em Cristo com respeito à 
plenitude do tempo (cf. 1.9) na universalidade do povo de Deus. Ou, como 
ele diz em Efésios 2.12ss: aqueles que estavam longe, foram aproximados 
pelo sangue de Cristo pelo fato de ele haver derrubado a parede de separa
ção que estava no meio; desse modo, aqueles que estavam separados da 
comunidade de Israel (v. 12) tornaram-se concidadãos dos santos, são da 
família de Deus (v. 19) e receberam um lugar na edificação por Deus e 
juntos, estão sendo edificados para habitação de Deus no Espírito (v. 22); 
estas são todas descrições dos privilégios do povo de Deus que outrora res
tringiam-se a Israel como nação, mas agora, sem distinção, constituem a 
porção daqueles que pertencem a Cristo.

Paulo refere-se a essa percepção de sua atividade apostólica corres
pondente como dispensação (oikononia) da graça divina confiada a ele para 
os gentios (Ef 3.2), um mistério da redenção que em gerações anteriores 
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas que agora foi revelado 
aos apóstolos e profetas de Deus no Espírito (v. 5). O caráter universal da 
Igreja diz respeito à plenitude do tempo, constitui também o conteúdo do 
mistério e é provado na vinda escatológica do tempo da salvação. Como tal, 
refere-se também à pregação do evangelho da nova criação de Deus que se 
efetuou em Cristo (cf. Ef 2.15).

Nas epístolas de Paulo, esse universalismo é explicado em mais deta
lhes de várias maneiras. Ele parte do caráter da graça da justiça de Deus 
revelada em Cristo. Assim, essa justiça é para todos aqueles que crêem e 
não há distinção (Rm 3.22; 10.12). O evangelho é o poder de Deus para a 
salvação de todos aqueles que crêem, primeiro para o judeu, mas também 
para o grego (Rm 1.16). Desse modo, Deus não é apenas o Deus dos judeus, 
mas também dos gentios (Rm 3.29). Para citar ainda outro contexto dessa 
idéia, em 1 Timóteo 2 o apóstolo ordena -  certamente, tendo em vista aqui



a heresia judaísta (cf. lTm  2.7) -  que, em sua intercessão, a Igreja se lembre 
de “todos os homens”, pois Deus deseja que todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade (vs. 2, 4), sendo que, nesse 
caso, “todos os homens” significa, mais uma vez, todo tipo de homem, não 
apenas judeus, mas também gentios (cf. v. 7).

Além disso, chama a atenção que Paulo não apenas remete essa uni
versalidade, essa ausência de distinção na proclamação do evangelho, ao 
caráter de graça e fé da salvação que se manifestou em Cristo, mas também, 
aprofunda-se cada vez mais nessa verdade e traz para dentro do quadro o 
pleno conhecimento de Deus dado a Israel. Para Paulo -  ao contrário do que 
era para os judeus -  a confissão da unidade de Deus apresentada a Israel no 
Shema (cf. Dt 6.4), em particular e reiterada pelo judaísmo com vigor con
tínuo, é prova da vontade redentora divina. Compare:

É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? 
Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, 
o circunciso e... o incircunciso... (Rm 3.29, 30).

[Deus] deseja que todos os homens sejam salvos... Porquanto há um só 
Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O 
qual a si mesmo se deu em resgate por todos... (lTm 2.4, 5, 6).

Partindo do fato de que Deus é um e de que não há outro Deus senão 
aquele que se revelou ao seu povo de Israel, conclui-se, portanto, que o 
Deus conhecido e adorado por Israel também deve ser o Deus dos gentios. 
Justamente aquilo que servia de fundamento para o particularismo dos ju 
deus -  não há outro Deus senão o Deus de Israel -  torna-se aqui a base para 
o universalismo: todos os homens relacionam-se com Deus no julgamento 
e na graça. E esse Deus quem julga sem fazer distinção de pessoas e quem 
retribuirá a cada um de acordo com seu procedimento (Rm 2.6, 11), mas 
que justificará, igualmente, a fé do circunciso e do incircunciso (Rm 3.30). 
Como único Deus, ele está relacionado não apenas aos judeus, mas a todos 
os homens (Rm 2.9, 16; 3.28). Por Deus ser um só, o conhecimento de sua 
graça também é um conhecimento que diz respeito a todos os homens. Ten
do em vista que fora dele não há Juiz, assim também, fora dele não há 
Libertador nem Salvador e sua salvação diz respeito a todos os homens 
(lT m  4.10; Tt 2.11). Por esse motivo, existe só um Mediador entre Deus e 
todos os homens, e o Mediador é chamado de maneira extremamente enfá
tica de “Cristo Jesus, homem”, o qual a si mesmo se deu em resgate por 
todos (todos os homens, sem distinção social ou nacional, sem distinção de 
tipo). A revelação do mistério da justiça de Deus, exclusivamente pela fé, 
nos ensina a descobrir a graça de Deus, mas nessa graça, o próprio Deus, 
em sua vontade redentora universal, também nos ensina a redescobrir o 
homem nessa relação com Deus que nunca -  nem mesmo em sua mais pro



funda alienação de Deus (”sem Deus no mundo” [Ef 2.12]!) -  é ab-rogada. 
Sem essa universalidade, tanto em seu julgamento como em sua demonstra
ção da graça, Deus não pode ser um só, Deus não pode ser Deus e o homem 
não pode ser homem. O fato da eleição divina de Israel e da igreja como 
povo de Deus não ser aqui anulado, mas sim defendido em seu caráter sobe
rano como graça, será discutido em mais detalhes no que segue. É impor
tante mostrar aqui que, para Paulo, a universalidade da igreja é uma realidade 
que não apenas procede da revelação do mistério na plenitude do tempo, 
mas também está baseada na revelação fundamental, anterior a todo o resto, 
que foi dada a Israel como povo de Deus, de que Deus, o Senhor, é um só. 
Aqui, por um lado, foi rompido o particularismo sinagogal-judaico, sendo 
que este afirmava, de fato, que Deus é Deus de todos os homens, no sentido 
de que todos foram criados por ele e se encontrarão diante de seu trono de 
julgamento, mas que não se podia considerar os pagãos de nenhuma outra 
maneira senão como a massa pertidionis que, sem esperança de salvação 
havia caído no Gehena e não tinha qualquer participação na Israel do mun
do futuro.31 Ao mesmo tempo, preparou-se caminho para a nova compreen
são da profecia que mencionava a redenção futura dos gentios juntamente 
com Israel. Como prova da misericórdia universal de Cristo pelos gentios, 
bem como pelos judeus, Paulo lançou mão, entre outras coisas, dos pronun
ciamentos proféticos, nos quais os gentios são exortados a se regozijarem 
com o povo de Deus, cantarem e louvarem ao Senhor juntos, e nos quais 
diz-se que os gentios devem esperar na raiz de Jessé que se levanta para 
governá-los (Rm 15.9-12). De fato, quando para o pronunciamento “não só 
dentre os judeus, mas também dentre os gentios” (Rm 9.24-26), o apóstolo 
usa as palavras de Oséias, as quais, em seu contexto original, referem-se, 
em primeiro lugar, ao receber de volta o povo de Israel que havia se afasta
do de Deus e, portanto, tinha sido lançado fora por ele -  “Chamarei povo 
meu ao que não era meu povo; e, amada à quem não era amada, e no lugar 
em que se lhes disse: Vós não sois meu povo; ali mesmo serão chamados 
filhos do Deus vivo” -  fica claro o quanto a universalidade da salvação, 
revelada em Cristo, governa toda sua compreensão do Antigo Testamento.

As expressões não-meu-povo (L õ ’- ‘Ammt) e a não-amada (L õ ’- 
Ruhãmâ) não se restringem, portanto, aos membros penitentes do povo de 
Israel, mas estendem-se também aos gentios; uma transição na interpreta
ção que, com base na soberania (entendida de uma nova maneira) da gra
ça de Deus em Cristo, oferece uma explicação completa da dinâmica 
interior e do caráter oculto do conteúdo qualitativo da profecia que fala 
dessa mesma graça.

Quanto ao resto, deve-se ter em mente que, nesse novo conceito de 
povo de Deus dado na revelação de Cristo, fica implícita uma nova restri
ção e, num certo sentido, um novo particularismo. Ninguém é excluído, 
mas também ninguém pertence automaticamente ao povo de Deus em vir



tude de seu nascimento ou seu caráter humano. Aqueles que são “de Cristo” 
são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa (G1 3.29). São os que 
foram chamados (Rm 9.24), que estão na fé, que andam nas pegadas da fé 
que teve Abraão (Rm 4.12; 16ss). É esse o significado da união das procla
mações de redenção para os gentios com os anúncios de calamidade para 
Israel em passagens como, por exemplo, o final de Romanos 9. No entanto, 
também é esse o significado da advertência dada aos gentios crentes, isto é, 
para não se gloriarem de seu privilégio, a fim de que Deus não tire da olivei
ra os ramos que foram enxertados, assim como ele não poupou os ramos 
naturais (cf. Rm 11.17ss). Assim, nem mesmo os pronunciamentos mais 
universais do apóstolo, nos quais ele fala da vontade redentora de Deus com 
respeito a todos os homens e de sua comissão universal como apóstolo e 
mestre dos gentios, devem ser separados do pertencer a Cristo e do requisi
to incondicional de fé (cf. lTm  2.4, 7; 4.10; cf. v. 8). Por esse motivo, no 
paralelo entre “muitos”, “todos” e “todos os homens” que, por meio de 
Adão foram feitos pecadores e por meio de Cristo foram justificados, etc. 
(cf. Rm 5.15, 18, 19; ICo 15.22), não se trata de uma questão de números 
iguais de pessoas, mas, em primeiro lugar, dos “muitos” (ou “todos”) que 
em virtude de sua descendência, foram incluídos em Adão e então, dos 
“muitos” (“todos”) que pertencem a Cristo pela fé.32 Porquanto é somente 
em Cristo, que foi feito por Deus uma pedra de tropeço e escândalo, bem 
como a fundação na qual ninguém será envergonhado, que judeu e grego, 
escravo e liberto, homem e mulher, tornaram-se a nova unidade, o novo 
homem (G1 3.28; Ef 2.15); nele o povo de Deus, Israel, a circuncisão, a pro
messa, a adoração e o direito de herança recebem sua nova definição e con
teúdo; portanto, nele também reside o único critério absolutamente decisivo 
para determinar o que pode ser chamado pelo nome de Israel (cf. Rm 9.33).

57. A Natureza da Eleição. O Propósito de Deus

Se no texto anterior aparece claramente o conceito novo e espiritual de Igre
ja  como povo de Deus, o segundo ponto de vista indicado acima (p. 378) 
não merece menos atenção, isto é, a idéia de unidade e continuidade da obra 
divina na eleição e ajuntamento de seu povo.

Por mais que, em concordância com toda a revelação da redenção em 
Cristo, possamos falar de uma nova definição da essência da congregação 
de Deus, isso não significa que é possível dizer que esta representa um 
caráter radicalmente inédito, uma realidade sustentada por uma raiz total
mente nova. Formaria uma idéia errada sobre a concepção de Paulo caso se 
entendesse a Igreja do Novo Testamento como um novum quid que se li
vrou dos entraves e restrições da antiga Israel e que, em relação ao caráter 
legalista e particularista do povo de Deus do Antigo Testamento, é uma 
comunidade espiritual e universal. Os vínculos são muito mais profundos



do que isso.33 A nova definição da essência da Igreja contrasta de modo 
absoluto com o conceito sinagogal-legalista de nova aliança e de povo de 
Deus, mas não contrasta -  e deve-se agora colocar toda a ênfase nisso -  
com a intenção do próprio Deus, desde o princípio, com o chamado e for
mação de Israel como seu povo. Isso é válido não apenas para o futuro 
abençoado e universal de seu povo, conforme este já havia sido predito nas 
profecias do Antigo Testamento, mas igualmente para a maneira como Deus 
tratou com seu povo desde o início, para a natureza da eleição, para a distin
ção feita entre os filhos de Abraão, para todo o seu propósito com respeito 
ao seu povo e à sua constituição.

Tocamos aqui nos mais profundos alicerces da concepção paulina de 
Igreja. O apóstolo vê-se compelido a revelá-los por meio de sua polêmica 
com o judaísmo. Não é ele um revolucionário e inovador quanto à sua visão 
espiritual e universal do povo de Deus? Não anula a lei e passa por cima dos 
privilégios dos filhos de Abraão? A resposta de Paulo é que, pelo contrário, 
ele defende e reconhece a lei, isto é, o livro dos grandes atos de Deus no 
passado (Rm 3.31). Ele procura mostrar exatamente isso ao permitir que a 
história de Abraão se revele de várias maneiras. O chamado e a eleição de 
Abraão são o segredo de Israel. Na promessa de Deus a Abraão encontram- 
se todas as prerrogativas e privilégios de Israel. Como, porém, Deus tratou 
com Abraão e como falou com ele e deu-lhe suas promessas? Paulo volta a 
essa história de Abraão repetidamente para confirmar a integridade de sua 
concepção espiritual e universal do povo de Deus e da descendência de Abraão.

Em primeiro lugar, deve-se indicar aqui a extensa argumentação das 
Escrituras em Romanos 4, o capítulo no qual é apresentada uma resposta 
para a pergunta de como Abraão, “nosso pai segundo a carne”,34 tornou-se 
recipiente das promessas de Deus e grande Testador de Israel (Rm 4.1). O 
que está em questão aqui é, obviamente, o uso feito pelos judeus de sua 
descendência natural de Abraão. Em contraste com isso, Paulo coloca o fato 
de que as promessas de Deus a Abraão e sua descendência aplicavam-se 
não somente ao Abraão circuncidado, mas também a ele como crente, de 
modo que sua paternidade estende-se, mas também restringe-se, a todos os 
que crêem. O critério espiritual para pertencer à descendência de Abraão e 
ao povo de Deus não é, portanto, um rompimento revolucionário dos limi
tes que foram colocados em tempos antigos para o povo de Deus, mas sim, 
refere-se totalmente à maneira como Deus já havia se revelado a Abraão.

A argumentação em Gálatas 3.15ss é igualmente importante. Nela, 
também está em discussão a questão de quem deve ser considerado a des
cendência de Abraão mencionada na promessa. Paulo usa aqui, de maneira 
bastante incomum,35 o singular, “ao seu descendente”, que ele interpreta 
dizendo “que é Cristo” (v. 16) e, então, acrescenta a conclusão de que todos 
os que foram batizados em Cristo e se revestiram dele são descendentes de 
Abraão e herdeiros segundo a promessa (v. 29). Em seguida, ele declara



expressamente que não há mais qualquer distinção entre judeu e grego, es
cravo e liberto, homem e mulher. Porquanto, todos são um36 em Cristo Je
sus. A idéia de um só corpo está presente de maneira clara aqui, apesar de a 
palavra não ser mencionada. Por causa dessa unidade, porém, a promessa 
do descendente pode referir-se, sem distinção, a todos os que estão em 
Cristo. A determinação cristológica de quem pode ser considerado des
cendente de Abraão, herdeiro de sua promessa, etc., é inferida de maneira 
repleta de significado a partir da forma como o próprio Deus falou a Abraão 
da “tua descendência”.

Deve-se observar que essa argumentação não se baseia simplesmente 
no uso incidental de uma expressão. Na epístola aos Romanos, que foi es
crita posteriormente, fica claro o contexto dessa linha de raciocínio. Aqui, 
a questão da verdadeira natureza da descendência de Abraão e de Deus ter 
eleito seu povo, entra em discussão de maneira mais nitidamente definida 
do que em Romanos 9 -1 1 . Paulo vê-se diante do enigma da Israel descren
te e, portanto, excluída das promessas de Deus.

O ponto de partida para essa argumentação profunda em sua totalida
de37 é, mais uma vez, que, a fim de compreender corretamente a comunica
ção da promessa dada a Abraão e sua descendência não se deve começar 
pela descendência natural de Abraão. Desde o início, o próprio Deus fez 
uma distinção entre os filhos de Abraão. Ele não se apressou em reconhecer 
toda a descendência de Abraão como os filhos por meio dos quais ele aben
çoaria todas as nações, mas eliminou Ismael e escolheu Isaque. Paulo qua
lifica isso em mais detalhes da seguinte maneira -  e aqui fica visível o critério 
para essa atividade discriminatória de Deus -  “... estes filhos de Deus não 
são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descen
dência os filhos da promessa” (Rm 9.8).

Trata-se, portanto, da maneira como Ismael e Isaque foram concebi
dos e nasceram. Enquanto Ismael era um “filho da carne”, isto é, concebido 
e recebido por Abraão como um filho do modo natural, Isaque era o “filho 
da promessa” . Com estas últimas palavras, é indicada a origem de Isaque. 
Ele não era apenas o portador, mas, em primeiro lugar, o fruto da promes
sa.38 “Porque a palavra da promessa é esta: Por esse tempo virei, e Sara terá 
um filho” (v. 9). Estamos tratando aqui da mesma concepção e da mesma 
idéia de promessa que aparece em Gálatas 4.28, onde Isaque e os crentes 
são chamados de filhos da promessa, isto é, filhos que nasceram pela força 
da promessa e não em virtude da procriação natural (“segundo a carne”); 
por esse motivo, a expressão “segundo o Espírito” pode ser usada como um 
sinônimo para “filhos da promessa” (G1 4.29).

E bastante clara, portanto, a distinção que Deus fez, desde o começo, 
na eleição e formação de seu povo. Pelo nascimento de Isaque e a exclusão 
de Ismael, ele indicou claramente que a base para a eleição de Israel não se



encontrava, de form a alguma, em qualquer qualidade humana, nas 
potencialidades da “carne” ou na descendência natural, mas somente em sua 
obra divina, na força vivificante de sua promessa, no poder de seu Espírito.

Paulo indica esse mesmo princípio no nascimento de Jacó e Esaú, 
mesmo que nesse caso, tivesse se manifestado de outra forma. Aqui, ocorre 
um nascimento “natural”, porém Deus mais uma vez intervém, ao nomear 
não o mais velho (Esaú), mas sim o mais jovem (Jacó), para dar continuida
de à linhagem santa39 do povo de Deus, contrariando, assim, todos os costu
mes e expectativas. Mais uma vez, porém, não existe aqui qualquer 
arbitrariedade, mas Deus age de acordo com o mesmo motivo e padrão de 
Isaque e Ismael “... para que o propósito de Deus quanto à eleição prevale
cesse, não por obras, mas por aquele que chama...” (Rm 9.11).

O fato de que a semente de Abraão teria continuidade com Jacó e não 
com Esaú não teve por base a excelência de Jacó sobre Esaú. Porquanto, 
quando ainda não haviam nascido e nem feito o bem ou o mal (v. 11), essa 
decisão já  havia sido anunciada a Rebeca. Ao colocar o mais jovem acima 
do mais velho tornou-se manifesto, novamente, de que maneira e de acordo 
com quais parâmetros Deus formou seu povo: para que seu propósito eletivo 
continuasse a vigorar.

É muito importante compreender essa expressão (hê ka t’ eklogên 
prothesis) corretamente em toda a sua complexidade. Menciona-se o “pro
pósito” de Deus, seu método de atuação determinado com antecedência com 
respeito à formação de seu povo. Diz-se agora de seu propósito e método 
que possuía um caráter “eletivo” , ou melhor, que ocorreu “de acordo com a 
natureza da eleição”. Na “eleição” não existe a idéia em si de um decreto40 
(apesar de um decreto ou propósito também poder ser eletivo). A “eleição” 
foi usada originalmente41 para descrever a maneira pela qual Israel tornou- 
se povo de Deus, isto é, mediante o ato de Deus tê-la chamado para si dentre 
todos os outros povos, de ter sido colocada ao seu lado em distinção a esses 
outros. Nessa descrição, a ênfase era constantemente colocada no fato de 
que esse caráter eletivo e distintivo do chamado de Israel não se baseou na 
excelência de Israel acima daquela dos outros, mas ocorreu porque assim 
aprouve a Deus (cf., por exemplo, Dt 7.6ss; 9.4, 5); o termo “eleição”, por
tanto, denota o caráter soberano e repleto de graça do chamado do Deus de 
Israel, não sendo motivado pelo objeto da eleição.

O propósito de Deus qualificado desse modo afirma-se agora com 
relação ao nascimento de Jacó e Esaú. Não era Esaú, o mais velho, mas 
sim Jacó, o mais novo quem estava destinado a ser o portador da promes
sa. Assim, essa eleição é descrita nas seguintes palavras: “não por [ou 
com base em] obras [ou qualidades no homem], mas por aquele que cha
ma” . Conclui-se que toda a formação do povo de Deus e, portanto o per
tencer a esse povo, não se baseia em outra coisa senão na soberania e no 
caráter eletivo de sua graça.



No que segue (vs. 14ss), o apóstolo defende a liberdade dessa graça 
soberana e o direito dessa liberdade. Deus é livre para ter misericórdia de 
quem lhe aprouver; por outro lado, ele é livre para não concedê-la a outros 
e até mesmo endurecê-los em seu pecado. Paulo não é orientado aqui por 
um conceito abstrato de liberdade divina, mas pela liberdade da graça de 
Deus, conforme esta se revelou na história de Israel. O apóstolo observa 
uma clara intenção divina nessa graça. Se Deus tem misericórdia de quem 
lhe apraz e tem compaixão por quem ele tem (ou terá) compaixão, Paulo faz 
uma paráfrase disso da seguinte maneira: “não depende de quem quer ou de 
quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia”. Porquanto Deus é livre 
para afirmar a eficácia, não do esforço ou da força humana, mas somente de 
sua graça. Ele também é livre, portanto, para tornar a resistência de outros, 
nesse caso de Faraó, subserviente à soberania de sua graça e à glória de seu 
nome, revelada, assim pelo endurecimento deles nessa resistência.42 Quan
do, ao defender essa idéia, Paulo usa a figura conhecida no Antigo Testa
mento de um oleiro, isso ocorre para esclarecer o caráter significativo desse 
poder e liberdade, além do domínio soberano de Deus daquilo que ele criou. 
Se o oleiro tem liberdade de dar aos objetos que fez do barro o uso que lhe 
parecer melhor ao realizar seu trabalho, não seria Deus, então, livre para -  
com o propósito de mostrar o poder de sua obra e as riquezas de sua glória 
naqueles que ele escolheu para esse fim -  não julgar imediatamente aqueles 
sobre os quais está sua ira (por causa do pecado deles) e que, portanto, 
foram preparados para a perdição, mas sim, demonstrar a eles o poder de 
sua graça em seu povo?

A intenção do argumento de Paulo não é mostrar que tudo o que Deus 
faz na História foi pré-ordenado desde a eternidade e, portanto, no que se 
refere à sua misericórdia, bem como ao seu endurecimento, tem um caráter 
irresistível e inevitável. Antes, sua intenção é mostrar, na onipotência da 
atividade de Deus, o verdadeiro intento de seu propósito. Tudo está sujeito 
ao caráter eletivo da graça de Deus, que não se baseia no mérito ou força 
humana, e no caráter do chamado e da formação de seu povo. Foi o que 
Deus mostrou originalmente em Israel e para Israel, contrário a toda lógica 
e resistência humana. E desse modo que Deus afirma o caráter soberano 
eletivo de sua obra de redenção em contraste com Israel, quando ela julga 
incorretamente essa natureza de sua eleição, como povo de Deus, e passa a 
confiar em sua própria justificação, em vez da justiça de Deus (9.30ss). 
Com isso, é possível colocar Israel com seu julgamento incorreto de seu 
chamado e eleição ao lado de Faraó, como exemplo da condenação e endu
recimento por Deus, e aquilo que se aplica ao faraó também é válido para 
Israel, a saber, que pelo endurecimento e queda de Israel, Deus escolheu 
tornar conhecidas (aos gentios) as riquezas de sua misericórdia (Rm 11.7
10, 12, 15). Ao mesmo tempo, entretanto, fica evidente que não se pode 
identificar a onipotência e soberania da graça eletiva de Deus apresentada 
desse modo por um lado e, por outro, sua condenação e endurecimento com



decretos “eternos” irrevogáveis, com os quais Deus teria, de uma vez por 
todas, predestinado a salvação ou a perdição do homem: porquanto Deus 
não apenas condenou e endureceu Israel a fim de demonstrar sua misericór
dia para com os gentios, mas, também, para provocar na própria Israel o 
arrependimento e os “ciúmes” (Rm 11 .llss). Esse conceito de eleição de
nota a onipotência e não o caráter determinista da obra de Deus em sua 
graça e da formação de sua igreja. Trata-se de uma eleição de graça (eklogê  
charitos), isto é, que não ocorre com base nas obras (Rm 11.5, 6). Esse 
contraste entre as obras e a graça é predominante em toda a argumentação 
de Romanos 9 -1 1  com respeito ao chamado e à eleição do povo de Deus.

Fica aparente, ao mesmo tempo, que, no decorrer de sua argumentação 
em Romanos 9, o apóstolo também volta à obra de redenção na História ao 
propósito de Deus por trás dessa obra e diz que ela também possui um caráter 
eletivo (Rm 9.11). Em outras passagens é mencionado ainda, mais extensiva
mente, esse propósito eletivo com referência à formação do povo de Deus e, 
aqui, é apropriado que nos aprofundemos na natureza desse propósito.

Paulo fala desse propósito em diversos lugares e de várias maneiras. 
Além do propósito (prothesis , protithemav.; Rm 8.28; 9.11; Ef 1.9, 11; 3.11; 
2Tm 1.9), ele menciona a presciência (p ro g in õ skõ \ Rm 8.29; 11.2), a 
predestinação (p roorizõ ; Rm 8.29, 30; ICo 2.7; Ef 1.5, 11), o preparar de 
antemão (proetoim azõ; Rm 9.23. Ef 2.10), mas também, do beneplácito da 
vontade de Deus (eudokia; Ef 1.5, 9; cf. Fp 2.13), o conselho da sua vontade 
(.bou lê  tou thelêm atos autou, Ef 1.11) e seu mistério (mystêrioir, 1 Co 2.7; Ef
1.9; 3.9). Como fica evidente pelas passagens citadas, essa idéia é especial
mente proeminente na conclusão de Romanos 8 e nos primeiros capítulos 
de Efésios. A característica distintiva de todos esses pronunciamentos é que 
eles se referem ao conselho de Deus com respeito à sua obra de redenção 
em Cristo na plenitude do tempo. Um aspecto típico dessa característica é o 
termo histórico-redentor “mistério”, que já  foi discutido extensivamente.43 
Em 1 Coríntios 2.7 fala-se disso num sentido bastante explícito como “sa
bedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde 
a eternidade para a nossa glória” (cf. Ef 1.9; 3.9). O caráter cristocêntrico 
desse propósito também é expresso de modo muito claro em Efésios 1.9, 
que fala do beneplácito da vontade de Deus, que ele propôs em Cristo com 
referência à “dispensação” da plenitude dos tempos; e em Efésios 3.11, onde 
o apóstolo fala do propósito eterno de Deus que ele estabeleceu em Cristo 
Jesus. E difícil definir adequadamente a expressão “propusera em Cristo”, 
no entanto, certamente, ela deixa claro que o objeto e o centro desse propó
sito foi Cristo e que ele seria efetuado nele e por meio dele.

Nessa relação com Cristo a Igreja também tem um lugar e é objeto 
desse propósito de Deus. De acordo com Efésios 1.5, ele “nos predestinou 
para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo” .44 Assim tam
bém, Romanos 8.29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à



imagem de seu Filho e Efésios 1.11 diz que “fomos feitos herança [em Cris
to], predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, con
forme o conselho da sua vontade.” Em todas essas passagens fica evidente 
que a Igreja era o objeto da predestinação e do conselho de Deus, pelo fato 
de pertencer a Cristo.

Tudo isso encontra uma expressão ainda mais repleta de significado 
em que Deus, “antes da fundação do mundo”, escolheu a igreja para si em 
Cristo (Ef 1.4). Aqui, trata-se, mais uma vez, como sempre acontece com a 
eleição, não apenas de um decreto de Deus que só vem a ser executado mais 
tarde, mas da verdadeira apropriação da Igreja para si antes da fundação do 
mundo. Nas palavras “em Cristo” vê-se como isso é possível, e como se 
deve entender essa expressão. Nessa passagem, Paulo também fala da in
clusão da Igreja em Cristo. Em seu caráter presente, apesar de ainda estar na 
terra, ela recebeu, em Cristo, um lugar no céu (Ef 2.6) e, desse modo parti
cipa em Cristo das bênçãos celestiais (Ef 1.3) de modo que -  Paulo faz essa 
ligação expressamente45 -  ela já foi unida com o Cristo preexistente e assim, 
nele foi escolhida por Deus. Paulo determina que essa preexistência é a 
origem da inclusão da Igreja em Cristo e de sua existência corporativa nele. 
Assim como sua vida está oculta em Deus com o Exaltado (Cl 3.3), também 
sua eleição nele antes da fundação do mundo. Até mesmo nesse momento 
pode-se falar da Igreja estando em Cristo e, desse modo, de sua eleição 
naquele que Deus propôs segundo o beneplácito da sua vontade, com efei
to, naquele que pode ser referido como “conhecido por Deus antes da fun
dação do mundo” (IPe 1.20).46

A questão do significado dessa referência à eleição antes da fundação 
do mundo ou, de um modo geral, da função exercida por todos esses con
ceitos de pro na totalidade da doutrina de Paulo sobre a salvação é particu
larmente importante.

Esses conceitos devem ser entendidos, de um modo geral, dentro da 
estrutura da idéia47 bíblica básica de que todas as coisas nos céus e na terra 
passarão, de acordo com o plano e a intenção prévia de Deus. Assim, por 
exemplo, em Efésios 1.11 Paulo fala da igreja como tendo sido predestina
da para a glória futura, segundo o propósito daquele [Deus] “que faz todas 
as coisas conforme o conselho da sua vontade” (cf. G1 1.4; Rm 9.19). Tudo 
o que é dito aqui sobre o propósito de Deus com respeito à Igreja encontra- 
se dentro do contexto maior do conselho de Deus, o Criador e Consumador 
de todas as coisas. Com isso, é indicado o “aspecto de profundidade” da 
atividade divina e vê-se que essa atividade está “livre daquilo que sabemos 
que é arbitrário e precário no mundo” e nossa atenção é voltada “para o que 
pode ser chamado de oposto do acaso e da incerteza” .48 Trata-se aqui, obvi
amente, não de uma questão de conceitos formais, que se referem apenas à 
existência de um plano do conselho divino que antecede todas as outras 
coisas, mas sim, do conselho e da vontade daquele Deus que se revelou ao



seu povo em seus atos de salvação.49 Conseqüentemente, é com base nesse 
conselho de Deus, efetuado em Cristo e revelado no evangelho, que Paulo 
exalta o caráter insondável dos juízos de Deus e inescrutável de seus cami
nhos e, ao mesmo tempo, rejeita qualquer conselho ou deliberação humana 
(Rm 11.33, 34).

A menção freqüente do propósito de Deus com respeito à Igreja tam
bém deve ser entendida sob essa luz. A intenção de Paulo não é indicar que 
esse propósito “foi outrora determinado desse modo”, mas sim, de explicar 
o sentido e o significado da salvação revelada em Cristo em termos da pri
oridade do plano e do conselho de Deus. Essa referência serve, particular
mente, para esclarecer, a partir de mais uma perspectiva, o caráter gratuito 
da salvação concedida em Cristo e no fato de esta não se basear em méritos 
humanos.

Isso aparece de maneira clara na expressão já discutida de Romanos 
9.11, onde o significado de “propósito de Deus quanto à eleição” é explica
do pelas palavras “não por obras, mas por aquele que chama”. Esse apelo ao 
propósito de Deus funciona aqui, portanto, como prova de que a formação 
do povo de Deus e o fato de pertencer a esse povo baseiam-se, exclusiva
mente, na graça soberana anterior de Deus e não nas obras humanas. 2 Ti
móteo 1.9 também é muito claro quanto a isso, dizendo que Deus nos salvou 
e chamou “não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria deter
minação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eter
nos” .50 Aqui, também o propósito de Deus contrasta com as obras humanas. 
Trata-se não de uma atividade somente de Deus em contraste com a ativida
de humana, mas sim de uma graça divina anterior em contraste com o méri
to humano. Esse contraste é de natureza puramente soteriológica. O 
“propósito” e a “natureza” estão coordenados numa espécie de hendíadis, 
no mínimo como dois conceitos que se definem mutuamente. Em Tito 3.5 
Paulo expressa a mesma idéia com as palavras: “não por obras de justiça 
praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia” . Aquilo que em 2 Timó
teo 1.9 é chamado de determinação e graça de Deus, aqui, é simplesmente 
chamado de sua misericórdia. A referência ao propósito (determinação) de 
Deus tem como objetivo, portanto, colocar toda a ênfase na precedência e 
prioridade da graça divina e, desse modo, no caráter absolutamente gratuito 
da obra salvador de Deus e seu chamado à salvação. Com isso, Deus não se 
orientou por aquilo que pode ser encontrado em termos de mérito ou exce
lência no homem, mas sim, no sentido mais pleno da expressão “derivou de 
si mesmo”51 os motivos para tal salvação.

Ao examinar mais de perto as passagens em questão, essa intenção 
do uso que se faz do propósito divino que se mostra tão claramente em 
Romanos 9.11 e 2 Timóteo 1.9 (Tt 3.5), parece sempre e de novo constituir 
o sentido da menção freqüente do propósito de Deus, de sua preordenação, 
de seus conselhos de redenção com referência à salvação do homem. Ao



tratar desse tema, devem ser observadas certas nuanças e diversidades de 
acordo com o grau de envolvimento destas na linha de pensamento. Assim, 
em 1 Coríntios 2.7, quando Paulo precisa enfrentar não o legalismo judaico, 
mas a gnosis grega, a sabedoria oculta de Deus, que consiste no mistério 
divino de que Deus nos preordenou desde a eternidade para nossa glória, é 
colocada em contraste com a sabedoria deste século. No entanto, dentro 
desse contexto, esse uso do mistério divino tem um significado análogo 
àquele das passagens discutidas acima. Aqui, mais uma vez, a intenção não 
é colocar o arcanum decretum divino em contraste com a sabedoria huma
na, pelo qual todo o conselho e conhecimentos humanos estão sujeito, a 
uma restrição absoluta e oculta, mas sim, demonstrar que a sabedoria e o 
poder de Deus, revelados na cruz de Cristo, expuseram a sabedoria humana 
que, em sua insensatez e futilidade, procurou ignorar a Deus (1 Co 1.23; 2.6ss) 
e, assim, eliminaram qualquer base para a jactância humana (ICo 1.31).

Esse caráter da obra de redenção de Deus e da formação de seu povo, 
que antecede toda sabedoria e poder humano, também governa os pronun
ciamentos sobre o propósito, a predestinação e a presciência de Deus em 
Efésios 1 e 3.52 Por certo, aqui -  diferentemente de Romanos 9 -  esse pro
pósito é citado com um sentido mais positivo do que antitético, mas em sua 
totalidade, a abertura da epístola (Ef 1.1-14) tem a intenção específica de 
esclarecer o caráter universal da salvação, que não se restringe ao judaís
mo.53 Para dar maior destaque a essa universalidade da graça da redenção 
concedida em Cristo e para colocá-la acima de qualquer dúvida ou incerte
za, nessa passagem, o apóstolo fala do propósito de Deus, sua preordenação, 
conselho e redenção com uma certa redundância de conceitos e fraseologia. 
Isso é expresso de forma bastante explícita nas repetidas referência a eudokia 
de Deus, um conceito que abrange os elementos da bondade de Deus, bem 
como sua liberdade. A predestinação de Deus é determinada por essa eudokia 
(Ef 1.5), e é de acordo com essa mesma eudokia que o mistério de sua 
vontade em Cristo foi revelado (v. 9), o que significa, portanto, que o pro
pósito de Deus foi uma determinação livre e salvadora e não foi motivado 
por outra coisa senão sua própria vontade redentora. Aquilo que resolve 
toda a questão de uma vez por todas é o caráter cristocêntrico desse propó
sito divino formulado de diversas maneiras e com uma rica variedade de 
expressões nos pronunciamentos que já citamos. Podemos concluir que é 
impossível tornar mais aparente, do que nessa passagem, a intenção de to
dos esses conceitos de pro em expressar termos de redenção. O que leva Pau
lo a voltai; repetidamente, ao propósito divino não é um presdestinacionismo 
abstrato ou uma referência que remete aos decretos de Deus como causa final 
na cadeia de acontecimentos, mas sim, a designação da graça divina soberana 
como o único motivo de sua obra de redenção na História.

Assim, o propósito sem dúvida não se restringe à maneira pela qual 
essa obra de redenção deve efetuar-se, mas refere-se, desde o princípio, 
àqueles que serão co-participantes dessa obra. Porquanto, Paulo também



fala da igreja como tendo sido conhecida e eleita de antemão (Rm 8.29; Ef
1.4), de ter sido predestinada à adoção de filhos e à herança (Ef 1.5, 11), da 
preparação, por Deus, de antemão dos objetos de misericórdia (Rm 9.23) e 
de suas boas obras em Cristo (Ef 2.10). Pode-se perguntar se, afinal de 
contas, não é apresentada aqui uma idéia de num erus clausus  de eleitos 
predestinados e se, com isso -  mesmo que não seja dito claramente54 - , 
aqueles que não pertencem a esse num erus clausus  não foram excluídos em 
virtude desse mesmo propósito antes da fundação do mundo.

Quanto a essas perguntas, pode-se dizer apenas que elas colocam os 
pronunciamentos de Paulo sobre a Igreja como sendo conhecida de ante
mão por Deus e eleita em Cristo, sob um ponto de vista diferente daquele de 
Paulo e, assim, abstraem e extrapolam esses pronunciamentos do contexto 
da doutrina paulina sobre a salvação, uma extrapolação que pode facilmen
te levar a conclusões às quais o próprio Paulo não chegou e que estão com
pletamente em conflito com o conteúdo de sua pregação. Quando -  como 
acontece, por exemplo, na chamada catena aurea  de Romanos 8.29ss -  
Paulo une o propósito, a predestinação, o chamado, a justificação e a glori
ficação de Deus num único vínculo indissolúvel, não se trata de um pronun
ciamento abstrato sobre a imutabilidade do número daqueles que foram 
predestinados à salvação, mas sim de um encorajamento pastoral para a 
igreja em meio à perseguição e ao conflito (cf. v. 36), baseado no caráter 
imutável e inexpugnável da obra divina de redenção. Esse caráter imutável 
não se baseia no fato de que a Igreja pertence a um certo “número”, mas, 
sim, que pertence a Cristo desde antes da fundação do mundo. A 
imutabilidade, portanto, não se encontra num decretum  oculto, mas na uni
dade corporativa da Igreja com Cristo, o qual ela veio a conhecer no evan
gelho e passou a aceitar pela fé. Quando se escolhe reduzir os elos desse 
cordão dourado fundamentalmente a uma única coisa, a saber, que só irão 
herdar a glória os que foram conhecidos de antemão e predestinados por 
Deus para esse fim, trata-se, desse modo, de uma m etabasis eis alio  genos, 
uma passagem da dispensação da redenção revelada e qualificada em Cristo 
para um predestinacionismo causal dela abstraído. Assim, também a ex
pressão “escolhidos em Cristo” não quer dizer que Cristo é o meio ou o 
agente pelo qual ou no qual seria efetuado um decreto absoluto anteceden
te55 -  não existe lugar dentro da estrutura da doutrina da salvação de Paulo 
para tal presciência ou eleição - ,  mas a intenção é, sim plesm ente, 
conscientizar a Igreja de sua solidariedade com Cristo nas muitas implica
ções incluídas nesse relacionamento. Por um lado, essa solidariedade com 
ele significa que a Igreja foi escolhida nele, mesmo antes da fundação do 
mundo, predestinada para ser conforme à sua imagem, para que “ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos” (Rm 8.29). Por outro lado, a natureza e 
abrangência desse ser “escolhido em Cristo” são conhecidas e definidas 
somente mediante a realização do propósito divino na História. Os elos da 
catena aurea, tanto de maneira concreta quanto cognitiva, não podem ser



separados uns dos outros; o “em Cristo” predestinacionista e o histórico- 
redentor definem-se mutuamente. Os que foram escolhidos em Cristo antes 
da fundação do mundo também são os que, na plenitude do tempo, morre
ram e foram ressuscitados com ele, aqueles que foram chamados pelo evan
gelho e passaram a ser incluídos em seu corpo por meio da fé e do batismo. 
Entre outras coisas, isso significa que se pode falar do número daqueles que 
foram conhecidos de antemão por Deus e que morreram e foram ressuscita
dos com Cristo (ou: pelos quais Cristo morreu) somente quando, ao mesmo 
tempo, leva-se em consideração o evento da pregação, respeitando-o ao 
máximo de acordo com sua natureza (isto é, de acordo com a natureza do 
chamado divino à fé e à conversão). Isso não significa, de maneira alguma, 
que, por outro lado, o centro de gravidade teria de ser mudado da 
predestinação divina para a liberdade humana, porquanto, em primeiro lu
gar, com essa mudança -  e agora da parte humana -  tudo teria de ser coloca
do sob um ponto de vista diferente daquele a partir do qual Paulo fala. Para 
ele, o livre-arbítrio individual humano não é fundamental para a decisão 
com a qual o homem é confrontado pela pregação do evangelho.56 Antes, 
ele mostra, repetidamente, que os contextos nos quais ocorre a pregação do 
evangelho transcendem a liberdade individual do homem. Chama a Igreja 
de feitura de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que andássemos nelas (Ef 2.10). Isso também se 
refere ao que vem depois da pregação. Assim, ele descreve o chamado dos 
crentes, conforme vimos anteriormente,57 como ato criador divino, creatio 
ex nihilo (cf. Rm 4.17 com G1 4.28) ou, como escreve sobre a pregação do 
evangelho em 2 Coríntios 4.6: “Porque Deus, que disse: de trevas resplan
decerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração”. E, por outro lado, 
ele fala daqueles que não seguiram esse chamado como sendo desobedien
tes e incrédulos, cujo entendimento foi cegado pela maneira de pensar deste 
mundo, pelo deus deste século, “para que lhes não resplandeça a luz do 
evangelho da glória de Cristo” (2Co 4.4). Nada poderia estar mais longe da 
verdade do que afirmar que no relacionamento de eleição e na sua pregação 
Paulo toma, como ponto de partida a liberdade humana individual.

Contudo, a relação entre o propósito de Deus, sua eleição e a prega
ção do evangelho continua sendo de suma importância, a fim de eliminar 
qualquer idéia de uma eleição automática ou determinista. Assim também, 
em parte alguma das idéias de Paulo o decreto oculto de um numerus clausus 
serve de contexto ou explicação para a separação que acontece com a pre
gação do evangelho, como se, por meio desse decreto, o mesmo fosse aro
ma de vida para a vida e, para os que estão perdidos, cheiro de morte para a 
morte (2Co 2.16). Pelo contrário, devemos afirmar que, em contraste com 
essa concepção determinista, ele defende a liberdade da graça de Deus e o 
caráter religioso e ético do encontro do homem com seu Criador no evange
lho (Rm 9.19ss). E igualmente incorreto definir o chamado divino como a 
palavra autoritária que separa a luz das trevas. Deus também se coloca, por



assim dizer, num relacionamento de dependência com respeito àqueles que 
chama. Ele luta com Israel para conduzi-la à fé e à conversão (Rm 10.21); 
Paulo considera-se um embaixador de Deus, como se Deus, por seu inter
médio, estivesse fazendo um convite: rogamos que vos reconcilieis com 
Deus (2Co 5.20); todo o seu esforço está voltado para persuadir os homens 
e levá-los à fé (2Co 5.11); para ele, a glória de seu ministério é ver se, de 
algum modo, pode incitar em Israel os ciúmes e salvar alguns deles (Rm
11.14). Semelhantemente, ele declara em outras passagens que a graça de 
Deus manifestou-se trazendo a salvação para todos os homens (Tt 2.11; 3.4; 
lTm  2.4; 4.10). Por outro lado, o apóstolo defende plenamente a responsa
bilidade humana tanto dos crentes como dos incrédulos com referência ao 
evangelho; ele qualifica a fé como obediência e a incredulidade como con
tradição e desobediência. Mesmo quando fala da incredulidade como algo 
que cega, a qualifica como conseqüência da justiça e endurecimento de Deus 
(cf. Rm 11.8ss), não o faz de modo abstrato e atemporal, mas sim, 
semelhantemente à rejeição e ao endurecimento da Israel incrédula, pressu
põe uma situação que ainda se encontra “em aberto”.58 Assim também, quan
do ele consola a igreja com a declaração de que o Senhor é fiel para 
confirmá-la e guardá-la (2Ts 3.3; ICo 1.9), de que nossa infidelidade não 
anula sua fidelidade (2Tm 2.13; ICo 10.13; cf. Rm 3.2) e quando, repetida
mente, coloca diante da Igreja sua inclusão em Cristo mesmo antes da fun
dação do mundo (Rm 8.29ss; Ef 1.4), essa segurança em lugar algum serve 
como dedução lógica da imutabilidade do decreto de Deus, mas sim, como 
fé na confiabilidade das promessas de Deus e no caráter inabalável de sua 
eudokia em Cristo (cf., por exemplo, Tt 1.2). Assim, esse consolo é acom
panhado da admoestação na fé a continuar na misericórdia de Deus, para 
que não seja executado o julgamento de Israel sobre aqueles que agora são 
crentes e para que não sejam quebrados da oliveira como ramos improduti
vos e mortos (Rm 11.18ss); de fato, Paulo também pode afirmar que, ele 
próprio, atenta para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo a ser 
desqualificado (ICo 9.27). É claro que a certeza e o consolo encontrados na 
fidelidade de Deus e na eleição de Cristo não são postos novamente em 
dúvida ou em segundo plano em relação à fidelidade e perseverança huma
nas, mas isso certamente é colocado dentro do contexto exclusivo em que 
se aplicam e com o qual a igreja está relacionada, a saber, da revelação do 
evangelho como poder de Deus para todos aqueles que crêem (Rm 1.16) e, 
assim, no contexto do caráter eletivo da graça de Deus que não se baseia no 
poder ou na sabedoria humana, para que aquele que se gloria, faça-o no 
Senhor (ICo 1.16ss).

Ao que parece, não é possível conciliar essas diferentes “linhas”: de 
um lado encontra-se a palavra criadora de onipotência divina, pela qual 
unicamente pode vir a resplandecer a luz no coração e, do outro, a responsa
bilidade humana pela fé e conversão; de um lado, a cegueira e a impotência 
espiritual e, do outro, a luta sob a comissão de Deus para levar de volta a ele



aqueles que se afastaram; de um lado, ainda, a certeza da fidelidade de Deus 
e da irrevocabilidade de sua eleição e chamado e, do outro, a advertência 
sobre o perigo de ser arrancado da oliveira por causa da arrogância e de ser 
rejeitado como co-participante da salvação. Existe aqui, de fato, não apenas 
uma falta de clareza como também uma contradição interna, caso entenda- 
se o propósito divino e o número de eleitos num sentido determinista, como 
um decreto do conselho de Deus estabelecido de modo imutável ou se, por 
outro lado, imaginar-se que sem o poder de decisão humana do indivíduo a 
responsabilidade em relação ao evangelho toma-se fictícia.59 Quanto ao pri
meiro ponto de vista, pode-se dizer que está em conflito com a maneira de 
Paulo -  bem como de toda a revelação bíblica -  falar da operação de Deus 
na História. E, no que se refere ao segundo ponto de vista, não há nada mais 
contraditório com relação à doutrina paulina de salvação do que considerar 
o homem feitura de Deus e nova criação em virtude de uma decisão de sua 
própria vontade. “Se uma pessoa tivesse essa possibilidade, não seria uma 
criatura, mas sim, absolutamente autônoma.”60 Deparamos com o fato ine
quívoco de que Paulo não fundamenta a responsabilidade do homem em 
relação à sua salvação ou perdição no fato de poder-se dizer que o homem 
tem liberdade de escolha quanto a isso, mas sim no fato de que, por meio da 
pregação do evangelho, Deus o chama e o capacita para a sua responsabili
dade; isso acontece justamente onde a liberdade se perdeu e tornou-se im
potência espiritual e cegueira; ainda assim a responsabilidade do homem 
como criatura de Deus não é eliminada ou revogada. Deus mantém seu 
direito como Criador, mesmo quando o homem foi vendido à escravidão do 
pecado e cegado debaixo de seu poder. O que permanece, portanto, não é 
uma contradição resultante de premissas falsas, mas a maneira soberana 
como Deus chama o homem à fé e à conversão e, em Cristo, forma a Igreja 
para si. Porquanto, ao mesmo tempo em que -  a fim de sustentar o caráter 
livre de sua graça, não relacionada aos méritos ou autonomia do homem -  
ele deixa de lado, cega e castiga o homem em suas ilusões, seu amor divino 
inclusivo também flui do evangelho que justifica os ímpios. Ao mesmo 
tempo em que o poder do chamado é tão grande que traz luz em meio às 
trevas e vida dentre os mortos, seu chamado é um convite, o estender contí
nuo de suas mãos para um povo rebelde e contradizente. Pode-se dizer, 
talvez, que Paulo fala sobre essa atividade eletiva e sobre o propósito de 
Deus nela revelado de modo dialético, uma vez que, sempre e de novo, 
aborda a liberdade da graça de Deus com respeito ao homem pecador a 
partir de dois ângulos diferentes. No entanto, o que o leva a fazê-lo não é 
um desejo de encontrar o ponto de vista transcendente, a partir do qual 
poderia captar tanto o divino quanto o humano, por assim dizer, de uma só 
vez, a fim de, desse modo, chegar a uma teodicéia que pudesse justificar os 
atos de Deus e a uma explicação sobre o ser do homem. A motivação do 
apóstolo é algo completamente diferente, a saber, chegar a uma explicação 
cada vez mais básica da soberania absoluta da graça de Deus, na medida em



que o mistério é revelado na História. Por esse motivo, ele relaciona a pre
gação da justificação somente pela fé com a eleição e o propósito de Deus. 
Também é nessa eleição e propósito que a Igreja da nova aliança deve en
contrar a base de sua existência, bem como sua unidade com a Israel, que 
outrora foi escolhida dentre as nações. Por fim, essa natureza da eleição 
permite que Paulo associe o sentido do endurecimento de Israel e o caráter, 
ainda assim irrevogável, do chamado e das dádivas da graça de Deus com a 
formação da Igreja do Novo Testamento. Isso nos leva ao último dos três 
pontos de vista mencionados no início deste capítulo.6'

58. O Futuro de Israel

Depois de tudo o que foi dito nas seções anteriores sobre a Igreja cristã 
como continuação do povo de Deus, sobre a nova aliança e a natureza da 
eleição divina, pode parecer que não existe mais nenhum “problema” com 
respeito a Israel histórica: somente na medida em que ela crê em Cristo é 
que pode apropriar-se das promessas concedidas a Abraão e sua descendên
cia. Na medida em que rejeita a Cristo e deposita sua confiança no fato de 
possuir a lei, a circuncisão e sua própria justiça, não pode mais afirmar seu 
direito ao nome e ao privilégio de Israel no sentido histórico-redentor. Por 
isso, a igreja, como povo da nova aliança, tomou o lugar de Israel e Israel, 
como nação, não passa de uma concha vazia, da qual foi removida a pérola 
e que perdeu sua função na história da redenção.62

É impressionante que, enquanto os pronunciamentos de Paulo sobre 
a fé e o pertencer a Cristo como único critério para aqueles que, num senti
do mais permanente, podem ser considerados descendência de Abraão pa
recem justificar essa conclusão em todos os seus aspectos, o próprio apóstolo, 
constantemente, sente a necessidade de guardar-se da idéia dessa exclusão 
da Israel empírica e nacional como povo de Deus e negá-la como sendo 
incoerente com a eleição histórica de Israel. Logo no início de Romanos 3, 
depois de apresentar sua acusação contra a confiança dos judeus na lei e na 
circuncisão, e depois da declaração radical “Porque não é judeu quem o é 
apenas exteriormente”, segue-se a pergunta que gera equívocos: “Qual é, 
pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão?” Tendo 
como resposta: “Muita, sob todos os aspectos” (Rm 3.1, 2). Como tal privi
légio, ele menciona, então, a princípio: “porque aos judeus foram confiados 
os oráculos de Deus”, pelo quais entende-se, nesse contexto, as palavras 
com as quais Deus se comprometeu com eles e nas quais está em questão a 
fidelidade de Deus (Rm 3.3). Ao continuar a argumentação de 3.3ss, o após
tolo coloca, de fato, para seus leitores, que essas promessas têm seu outro 
lado nas promessas de castigo de Deus e que estas também continuam sen
do válidas, de modo que Israel não deve se iludir com o fato de possuir as 
palavras de Deus. Contudo, no início de Romanos 9, quando em total antí



tese com o ensinamento sinagogal-judaico ele mostra que a justiça e a vida 
não vêm pela lei, mas sim pela fé e pelo Espírito e, portanto, que a salvação 
é impossível fora dessa justiça revelada por Deus em Cristo, o apóstolo 
volta novamente -  e agora de maneira muito mais concentrada e detalhada 
-  a esse reconhecimento dos privilégios de Israel. Porquanto, ao expressar 
sua grande tristeza com a incredulidade de Israel e em suas declarações que 
fazem lembrar as de Moisés, em seu desejo de ser anátema, separado de 
Cristo, por amor de seus irmãos segundo a carne, ele apresenta a seguinte 
relação de seus privilégios: “São israelitas. Pertence-lhes a adoção [de Deus], 
e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas; deles 
são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o que 
é sobre todos o Deus bendito para todo o sempre” (Rm 9.4, 5). Então, a fim 
de evitar qualquer sugestão de que Palavra de Deus não é confiável, fala de 
maneira diferenciada (que foi amplamente discutida acima) da descendên
cia de Abraão e da distinção entre Israel e Israel. Semelhantemente, no capí
tulo 10 o apóstolo coloca, acima de qualquer dúvida, o fato de que não 
faltou a Israel o conhecimento do evangelho, mas que foi justamente o fato 
de interpretarem incorretamente a graça de Deus e seu próprio privilégio 
que os excluiu da salvação concedida em Cristo. No entanto, em Romanos
11.1a pergunta provocante repete-se quanto a Deus, contrário ao testemu
nho claro da profecia, ter rejeitado Israel como seu povo. Em decorrência 
disso, é especialmente nesse capítulo que Paulo procura encontrar a síntese 
entre a rejeição de Israel como povo de Deus e sua eleição; uma antítese 
cuja unidade, cheia de tensão, não expressada em nenhuma outra passagem 
de maneira mais clara do que Romanos 11.28,29, onde ele diz sobre a Israel 
incrédula que, quanto ao evangelho, são inimigos63 [de Deus] por causa dos 
gentios, mas quanto à eleição, amados [por Deus] por causa dos patriarcas. 
Porquanto -  sendo esta uma explicação das últimas palavras -  “os dons e a 
vocação de Deus são irrevogáveis” .

Nesse caso, não é possível restringir-se a um certo equilíbrio entre os 
dois aspectos ao atribuir a Paulo, por exemplo, uma concepção dupla de 
eleição: por um lado uma eleição mais ampla, histórica e nacional e, por 
outro -  ou melhor, dentro disso - ,  uma eleição no sentido pessoal e salvífico 
da palavra. Apesar da aplicação diferenciada do conceito de eleição, ora aos 
israelitas cristãos e ora a toda Israel (cf. Rm 11.28 e Rm 11.5), poder dar 
ocasião a essa concepção dupla, fica claro que em Romanos 11o apóstolo 
não se contenta com essa solução “estática”, mas que deseja considerar Is
rael, que no presente ainda é não apenas histórica, mas também verdadeira
mente incrédula, do ponto de vista da atividade eletiva e salvadora singular 
de Deus com seu povo. O modo como ele combina os dois pontos de vista e 
como deve ser resolvido o problema de significado de Romanos 11, tam
bém com referência ao renascimento do Estado de Israel, que há muito é 
bastante discutido,64 terá de ser mostrado dentro de uma exegese cuidadosa 
e imparcial.65



Aqui, mais uma vez, a argumentação começa com uma negação vee
mente de que Deus rejeitou Israel como seu povo, indo contra o testemunho 
expresso da profecia. O contrário é inferido, em primeiro lugar, a partir do 
fato de que, apesar de toda a incredulidade e apostasia, como nos dias de 
Elias, ainda há um resto, um remanescente (leimna) que Deus manteve con
sigo e do qual o próprio Paulo é prova. Diz-se que esse remanescente sobre
vive “segundo a eleição da graça”, sendo afirmado aqui, mais uma vez, o 
caráter singular e permanente da eleição de Israel como povo de Deus, mas 
com o qual também é confirmada, simultaneamente, a antítese contra aque
les de Israel que esperam não na graça, mas em suas obras. Desse modo, 
também se aplica dentro de Israel a distinção entre, por um lado, “os elei
tos” (hê eklogê) que obtiveram essa graça e, por outro, “os mais” que foram 
endurecidos. Não existe, portanto, qualquer discrepância entre Romanos 9 
e Romanos 11,66 Já em Romanos 9 Paulo colocou a fidelidade de Deus acima 
de qualquer dúvida e, aqui em Romanos 11, ele defende completamente a 
linha de separação dentro de Israel (v. 7). Ao fazê-lo, é citada extensamente a 
profecia para esclarecer a justiça do julgamento de endurecimento (vs. 8ss).

Contudo, esta também não pode ser a última palavra. Ainda com res
peito a esse endurecimento, Paulo continua a levar em consideração a inten
ção específica de Deus em relação a Israel. De fato, eles agora tropeçaram e 
caíram (vs. 11, 22), mas não por que se pode dizer que o objetivo real e final 
do julgamento sobre eles encontra-se nessa queda. Para isso, Paulo indica o 
resultado abençoado que (assim como outrora havia ocorrido com o endu
recimento de Faraó; 9.22, 23) sua queda e rejeição teve para os outros, a 
saber, os gentios. Essa é a bênção (riqueza) -  que, com a incredulidade de 
Israel, ficou implícita para os gentios -  mostrada repetidamente em Roma
nos 11.11-33 (11.12, 15, 27, 30) e, na qual, é indicada que a vontade reden
tora de Deus também incluirá Israel que, no momento, ainda é incrédula. 
Além disso, o apóstolo lança mão de uma linha de raciocínio a m inori ad  
m a iu s : se sua queda representa riquezas para o mundo e sua redução67 ri
quezas para os gentios, quanto mais então, a sua plenitude (p lêrõm a)l E 
também: se sua rejeição é a reconciliação do mundo, seu restabelecimento 
será (para o mundo) vida dentre os mortos (vs. 12, 15)?

Os termos “plenitude” e “restabelecimento” têm um claro significa
do escatológico.68 Aqui, os dois conceitos definem-se mutuamente. Trata-se 
de uma aceitação tal que, assim como para os gentios (v. 25), também para 
Israel, a “plenitude” será salva. O termo “plenitude” contrasta com o pre
sente “abatimento” de Israel. Num sentido antitético, também corresponde 
a “remanescente” (plérõma em contraste com leimna) no versículo 5. De 
fato, existe no termo “remanescente” a idéia de que Israel não foi inteira
mente abandonada por Deus, mas, ao mesmo tempo, que, sem dúvida, grande 
parte de Israel foi excluída. O “remanescente” representa a idéia da graça 
divina salvadora, bem como de seu julgamento punitivo.69 Por outro lado, a



“plenitude” refere-se àquilo que não é retido, à plena participação de Israel 
na redenção vindoura, não sendo mais detidos, mas sim aceitos. As idéias 
de Paulo estendem-se para essa direção quando ele se dá conta do que o 
atual abatimento de Israel já  representa para os gentios. Quanto maior não 
deve ser a bênção, então, quando for permitido à própria Israel compartilhar 
abundantemente da salvação do Senhor. Porquanto -  esta é idéia fundamen
tal em questão - ,  a salvação vem ao mundo a partir de Israel. E na descen
dência de Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas. Desse 
modo, a vida dentre os mortos, a grande redenção e a renovação escatológica, 
também será o cumprimento da promessa de redenção dada a Israel.

Toda a argumentação de Romanos 11.15-32 tem a intenção de escla
recer não apenas a possibilidade, mas também a certeza desse “restabe
lecimento” e “plenitude” de Israel. Ao proceder desse modo, o apóstolo 
aponta para a interdependência do ajuntamento dos gentios e do ajuntamen
to de Israel. Primeiro, a corrente da salvação move-se da Israel (incrédula) 
para os gentios; agora, ela deve voltar dos gentios para a Israel incrédula. 
Israel deve encher-se de ciúmes dos gentios (v. 11) e a pregação do evange
lho para os gentios e por meio deles deve salvar Israel (v. 14), e levá-la a 
não permanecer em sua incredulidade (v. 22) e, pela misericórdia demons
trada para com os gentios, Israel também, por sua vez, alcançará a miseri
córdia de Deus (v. 31). E essa a expectativa que prevalece no apóstolo com 
referência à maioria de Israel que ainda é incrédula e que ele comunica aos 
seus leitores como um “mistério”. Não se deve pensar, aqui, numa revela
ção especial recebida por ele, num segredo esotérico, mas sim, na percep
ção que ele possui da realização do conselho de Deus que tornou-se visível 
com respeito ao ajuntamento dos gentios por um lado e, por outro, de Israel. 
Assim como Deus faz a salvação que rebateu no muro de incredulidade de 
Israel fluir para os gentios, assim também deve ser sua intenção oculta que 
os gentios tornem-se motivo de livramento para Israel. Não fica aparente 
em Romanos 11 que o apóstolo tinha em mente uma conversão de Israel 
num determinado ponto do fim escatológico dos tempos. Está fora de ques
tão uma outra conversão, senão aquela que resulta da pregação do evange
lho na História (cf. 10.14ss; 11.11, 14, 22) e da atividade que presentemente 
chega até eles a partir do mundo gentio (11.31). Até mesmo o pronuncia
mento nos versículos 25 e 26, citado com freqüência para essa idéia, não 
fala dessa conversão final. Diz, sim, que o endurecimento veio em parte a 
Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios (na salvação, no reino) 
e que, assim, Israel será salva, como está escrito. Não diz que Israel então, 
ou desse modo, virá a converter-se,70 mas que, assim, a salvação de toda 
Israel (no sentido de “plenitude” descrito acima) se concretizará quando a 
plenitude (plêrõma) de gentios também tiver entrado.71 Israel, como nação, 
não voltará a mostrar a imagem de povo de Deus antes que os gentios tam
bém tenham recebido sua plena participação nesse povo. Até então, isto é, 
até a grande hora da consumação, Israel mostrará em parte a imagem de



endurecimento, a evidência do julgamento de Deus. Israel só alcançará sua 
plenitude sob a marca concomitante do julgamento de Deus sobre a incre
dulidade de parte do povo e, só então, será redimida desse julgamento. As
sim, o mistério (v. 25) encontra-se na maneira como toda a Israel será salva: 
na estranha interdependência da salvação de Israel e dos gentios. Israel, que 
foi escolhida dentre os gentios deve, ao contrário de toda expectativa huma
na, primeiro dar passagem aos gentios. No entanto, pelo fato de Israel, por 
sua desobediência, ter-se tornado uma casa de salvação para os gentios, 
estes, por sua vez, devem provocar os ciúmes em Israel. Existe, desse modo, 
uma interatividade. Deus não concede misericórdia alguma a Israel sem os 
gentios, mas também não o faz aos gentios sem Israel. Assim como, inicial
mente, ele excluiu todos que estavam sob a desobediência, assim também 
terá misericórdia de todos. Toda a argumentação de Romanos 11.11-32 in
dica essa relação mútua de dependência, esse movimento ondulatório de 
salvação (cf. vs. 30-32) e, também, é nisso que está fundamentada a doxologia 
da profundidade das riquezas, sabedoria e conhecimento de Deus e da 
inescrutabilidade de seus caminhos (vs. 33-36).

Não existe, portanto, contradição alguma entre a definição da essên
cia da Igreja do Novo Testamento, como povo de Deus, e a apresentação de 
Israel como objeto do dom irrevogável da graça e do chamado de Deus. Ao 
tornar a fé o critério para os filhos de Abraão (G1 3.26ss) e dar aos gentios 
crentes um lugar entre sua descendência (Rm 4.16), a eleição da Israel his
tórica não é anulada ou feita inoperante a fim de abrir espaço para a forma
ção de um novo povo de Deus, a Igreja cristã. Pelo contrário, Paulo deseja 
mostrar que é justamente na Israel histórica que Deus escolheu a Igreja 
cristã e chamou-a para si (G1 3.16); por um lado, isso quer dizer que todos 
os que pertencem a Cristo pela fé também pertencem a essa Igreja, mas, por 
outro lado, significa que o vínculo entre Deus e Israel continua sendo man
tido em seu verdadeiro significado. Esse significado sempre consistiu no 
fato de que a eleição de Israel é uma eleição da graça e que, portanto, tam
bém para Israel, não há outro caminho senão o da fé. Conseqüentemente, o 
caráter irrevogável dos dons da graça de Deus e de seu chamado, que conti
nuam valendo para Israel, consistem no fato de que ele irá restaurar Israel à 
sua verdadeira condição de filhos por meio da proclamação do evangelho e 
ao provocar seus ciúmes. Contudo, dessa forma, ele não irá apenas preser
var para si um remanescente de acordo com a eleição da graça, mas também 
conduzirá o pleroma de Israel, Israel como povo, toda Israel, à salvação 
com a plenitude dos gentios.

Por um lado, Israel encontra-se assim ligada à Igreja dos gentios; a 
corrente da graça deve voltar deles para Israel, depois de ter passado por 
Israel por causa de sua incredulidade e ter chegado até aos gentios. Contu
do, por outro lado, a Igreja composta de gentios está comprometida com 
Israel. Porquanto a ressurreição dos mortos, o grande futuro, não se mani



festará sem o pleroma de Israel; todas as nações serão abençoadas com a 
descendência de Abraão. A raiz santa de Israel continua a sustentar a todos, 
seu santo fermento permeia todos, e os gentios são enxertados na oliveira 
de Israel (Rm 11.24). Há recriação, mas há também continuidade,72 pois 
Israel sempre foi o produto da graça vivificadora de Deus; há uma nova 
aliança, mas não sem estar ligada com a afirmação daquilo que constituía o 
mistério essencial da antiga aliança. Assim, por um lado, Paulo pode ver a 
Igreja dos gentios como sendo dotada de todos os privilégios e bênçãos de 
Israel e vê-la ocupando o lugar da Israel incrédula e, por outro lado, pode 
defender a plena continuidade das intenções redentoras originais de Deus 
quanto a Israel como povo histórico de Deus. Tudo isso por causa do caráter 
da graça da eleição de Deus e por causa de Cristo, que é a descendência de 
Abraão, bem como o segundo Adão: aquele no qual toda a Igreja, judeus e 
gentios juntos, tornou-se um só corpo e um só homem. Esta última observa
ção nos leva à segunda grande concepção paulina de igreja, isto é, a igreja 
como o corpo de Cristo.
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(pp. 65, 72ss) de seu significado pré-tem poral. Em cada defesa (justificada) 
contra um a concepção determ inista (cf., por exem plo, em Venema, p. 62), não 
se pode negar as provas dos elem entos pré-tem porais da doutrina paulina de 
eleição e predestinação.

47. Cf., por exem plo, Schrenk, TDNT, I, pp. 633ss, j.v. boule, boulema, e III, pp.
47, 54ss. s.v. theolo, thelema.

48. De acordo com G. C. Berkouwer, Divine Election, traduzido para o inglês em
1960, p. 151.

49. Cf. K. L. Schmidt, TDNT, V, p. 456, n., í .v. proorizo.
50. As palavras pro chronõn aiõniõn, tendo em vista tam bém  Tito 1.2, devem  ser 

entendidas não como o equivalente de pro katabolês kosmou, mas com o “antes 
de períodos inconcebivelm ente longos de tem po” ; cf. C. Bouma, De brieven 
van den apostei Paulus aan Timotheiis en Titus, p. 377.

51. Cf. acima, p. 236, n. 63.
52. Cf. Schrenk, TDNT, III, pp. 56, 57, s.v. thelema.
53. Ver tam bém  J. H. Roberts, Die Opbou van die kerk volgens die Ephese-Brief, 

1963, pp. 51ss.
54. Para Rom anos 9.13, que é entendido com freqüência nesse sentido, ver acima, 

n. 39.
55. Sobre essa concepção, ver m ais em G. C. Berkouwer, Divine Election, pp. 

137ss.
56. De acordo, corretam ente, com C. M üller, Gotes Gerechtigkeit, p. 80, em opo

sição a Bultmann.
57. Acim a, pp. 261ss.
58. O pronunciam ento enfático de H. Venema, Uitverkiezen, 171, de que “aqueles 

que foram  rejeitados por Deus, no sentido encontrado nas Escrituras, jam ais 
voltam a ser escolhidos por ele” não pode ser defendido tendo em vista Rom a
nos 11.15.

59. Ver a idéia de Bultm ann citada acima, p. 262. Cf. tam bém  seu ensaio “Grace 
and F reedom ” , em Essays Philosophical and Theological, p. 168.

60. C. M üller, Gottes Gerechtigkeit, p. 80.
61. Acim a, pp. 377-378.
62. O veredito mais severo sobre isso, nas epístolas de Paulo que chegaram  até nós 

certam ente é o de 1 Tessalonicenses 2.14ss, onde o apóstolo fala sobre os ju 
deus na Judéia que m ataram  o próprio Senhor Jesus e os profetas e persegui
ram -no (a Paulo) ao extremo; que eles não agradam a Deus e são inim igos de 
todos os homens, pois procuram  im pedir o apóstolo de falar aos gentios para 
que eles sejam  salvos a fim de que, deste m odo, continuem  a encher sem pre a 
m edida de seus pecados. Assim , a ira sobreveio contra eles definitivam ente 
(eis telos). A pesar desse pronunciam ento ter sido fortem ente associado com 
declarações an ti-sem itas da an tigü idade (ver D ibelius, Th., pp. l l s s ;  E. 
Kàsem ann, “Paul and Israel” , New Testament Questions o f Today, p. 183), sua 
severidade é inequívoca. Faz lem brar passagens com o M ateus 23.32, et a i,
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seu caráter presente e histórico e é transferida para a “pós-H istória” . B erkhof 
escreve: “pode-se com plicar desnecessariam ente as coisas para si m esm o" e 
explica que “virá a hora em que até mesmo [sic!] o mais perspicaz dos exegetas 
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em Israel. A alegria de Paulo não consiste no fato de que para Israel, por causa 
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justificada seja a ênfase que Berkouwer coloca sobre o “agora” em 11.30, isso 
não altera o fato de que “toda Israel [só] será salva quando o pleroma dos 
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ferir, de uma realidade apocalíptica na qual a questão desse tempo estar mais 
ou m enos “próxim o” não tem um papel especial.

72. Em  oposição  à in te rp re tação  a tu a lis ta  de eleição  em C. M üller, Gottes 
Gerechtigkeit, 78ss.



A I g r e j a  c o m o  C o r p o  d e  C r i s t o

59. Diversos Pontos de Vista e Problemas
A descrição mais típica que Paulo faz da Igreja é como corpo de Cristo. 
Apesar do fato de que a idéia que está por trás dessa designação aparece em 
outras partes do Novo Testamento1 -  como por exemplo a imagem da videi
ra e dos ramos em João 15 -  ainda assim, a qualificação “corpo de Cristo” é 
tipicamente paulina. Em geral, ela explica em mais detalhes o significado 
da Igreja como povo de Deus. Descreve o modo cristológico de existência 
da Igreja como povo de Deus; fala do vínculo especial com Cristo que ela 
possui como povo de Deus e nova Israel.

Há um número desconcertante de concepções sobre o significado de 
“corpo de Cristo” como designação para a Igreja. À primeira vista, é até 
mesmo difícil formar uma idéia clara de todas essas concepções e apresen
tar uma classificação proveitosa das mesmas. Esse é, particularmente, o 
caso do desenvolvimento da investigação nos últimos anos, tanto do lado 
protestante como, especialmente, do lado católico-romano, e na qual os es
tudiosos procuraram com grande perspicácia e com a ajuda de toda sorte de 
materiais do judaísmo contemporâneo, bem como do mundo grego, chegar 
a uma revisão, modificação ou esclarecimento de percepções anteriores. 
Apesar de não ser possível, dentro da estrutura de nosso estudo,2 descrever 
e avaliar a história e o desenvolvimento dessa investigação de maneira com
pleta, ainda assim, parece indispensável para uma percepção correta daqui
lo que se encontra diante de nós neste capítulo, que nos aprofundemos um 
pouco mais nesses desenvolvimentos.



De um modo geral, a qualificação da Igreja como corpo de Cristo é 
uma denotação do relacionamento especial e próximo e da comunhão que 
existe entre Cristo e sua Igreja. Por certo, alguns acreditam -  como ficará 
aparente quando tratarmos dos textos relevantes -  que essa designação é 
mais um caso do relacionamento dos crentes entre si3 do que da comunhão 
entre Cristo e a Igreja. Assim, para essa concepção fizeram uso da maneira 
pela qual, no mundo grego, por exemplo, a vida comunitária, no estado e na 
sociedade, era tratada sob a imagem de corpo. No entanto, a maior parte dos 
estudiosos é da opinião que essa interpretação social ou prática não chega, 
de forma alguma, ao sentido mais profundo pretendido por Paulo com o 
conceito de “corpo de Cristo” . O termo qualifica não apenas a comunhão 
dos crentes, mas, principalmente, a natureza da comunhão entre a Igreja e o 
próprio Cristo. As questões que surgem repetidamente são, portanto: em 
que sentido essa comunhão é qualificada por tal idéia? Como a palavra 
corpo deve ser entendida aqui? E o que leva Paulo a usar justamente a pala
vra corpo para denotar esse relacionamento?

Quando examinamos as respostas apresentadas para essas perguntas, 
chamam nossa atenção, principalmente, dois tipos de concepções, a saber, 
aquelas que entendem a qualificação “corpo de Cristo” como tendo um senti
do figurativo e coletivo e aquelas que a vêem com um sentido real e pesso
al. No desenvolvimento de cada uma dessas duas interpretações aparecem, 
mais uma vez, diferenças grandes e substanciais. Ainda assim, a distinção 
entre as explicações (A) coletiva-metafórica e (B) pessoal-real das palavras 
“corpo de Cristo” parece ser a mais proveitosa para a abordagem exegética 
do problema todo.

(A) A perspectiva que entende a expressão “corpo de Cristo” como 
tendo um sentido metafórico, pelo menos num primeiro momento, é a mais 
tradicional, tanto na exegese católico-romana como na protestante. Tem como 
ponto de partida o fato de que a qualificação “corpo de Cristo” é uma repre
sentação figurativa da comunhão vital da Igreja com Cristo. Assim, o termo 
“corpo” não se refere ao corpo real, histórico ou glorificado de Cristo, mas 
à Igreja como uma comunidade. Quanto à natureza da comunhão descrita 
aqui, desse modo metafórico, também com referência a essa idéia figurativa 
de “corpo”, existem, mais uma vez, diferenças profundas, particularmente 
entre a interpretação (1) protestante e (2) a católico-romana.

(1) No que se refere à primeira interpretação, é característico da con
cepção tradicional que o coipo de Cristo seja entendido exclusivamente no 
modo pneumático de existência da Igreja, tendo por base sua comunhão 
com o Cristo exaltado. É o Espírito que constitui essa comunhão. A Igreja é 
o corpo de Cristo como a comunidade na qual ele habita pelo seu Espírito e 
que, pelo seu Espírito, ele preenche e vivifica.4 Nesse contexto, o corpo de 
Cristo é, assim, tratado com freqüência como a igreja invisível e a união 
mística entre Cristo e a Igreja.5



(2) Na exegese católico-romana tradicional, a Igreja como corpo de 
Cristo não é, em primeiro lugar, considerada em termos pneumáticos, mas 
como fruto da união da Igreja com a natureza divina-humana de Cristo. 
Quanto a isso, é especialmente importante a maneira pela qual, de acordo 
com o ponto de vista católico, a Igreja participa, na eucaristia, do corpo do 
Senhor. Tudo isso tem como efeito o fato de que a Igreja é referida como 
corpo de Cristo de maneira bastante “sólida”, e é colocada uma grande ên
fase sobre a identidade de Cristo e seu corpo-igreja. A Igreja pode ser deno
minada como de Cristo, nois. na ipreia. Cristo recehe uma extensão de sua 
existência, por assim dizer, de maneira que esse modo de existência de Crnto, 
em união com sua igreja, pode ser chamado de “Cristo coletivo” ou “mís<K 
co”. Ainda assim, na concepção tradicional da descrição da Igreja 
corpo de Cristo, apesar dessa identidade, como descrição, ela corájm ikçier 
um caráter metafórico. Na realidade, a Igreja é unida com o tò rp o á ^ so a l 
do Senhor, entendido no sentido literal (ou seja, na euca^iátKyno entanto, 
ela própria não é esse corpo, mas sim, o corpo çpyno' tol^idade daqueles 
com os quais Cristo se toma um.6 ^  aC

Assim, por mais importantes que sejam &s ^  feíelnÇas dentro desse 
ponto de vista figurativo do “corpo de C rils^ lparticu larm ente  entre os 
intérpretes protestantes e católic >^ãjó^e^odeclizer que estas remetem a 
uma interpretação fundamentalh è dtferénte da terminologia, isto é, da 
palavra “corpo”. Porquanto ambaX&acfem do significado coletivo do cor
po como designação para/tí^ctmjunro orgânico dos crentes em sua união 
com Cristo. A dife^r^a^çncprara-se na maneira como a natureza dessa 
união é c o m p re e n d iiia f \\

(B) N<ô|, *í' iffi \  sàaos foram feitas críticas sérias contra essa interpre
tação metafÓÍÈà ÁTÇcidicional do conceito de “corpo de Cristo”, tanto da par
te dos^prs^ést^wes quanto dos católicos. No que se refere à interpretação 

„ ef ?1ító\esÊa crítica é dirigida em primeiro lugar contra o caráter pneu- 
Jlnilateral que foi atribuído ao corpo de Cristo. Por outro lado, a 

ítlç^iontem porânea do ponto de vista católico tradicional opõe-se, espe- 
ià ií ínte, à extensão coletiva que a existência de Cristo supostamente re

cebeu na igreja como seu corpo. Exegetas católicos recentes não encontram 
nada disso em Paulo. E impressionante, porém, que essa crítica dupla, por 
mais que seja diferente em termos de ponto de vista e resultado, é uma coisa 
só no sentido de que passou da concepção figurativa para a real e pessoal de 
“corpo de Cristo”, isto é, o corpo entendido no sentido do corpo histórico e 
glorificado de Cristo. Desejamos nos aprofundarmos um pouco mais (1) no 
ponto de vista protestante mais recente e (2) no ponto de vista católico.

(1) Para esse primeiro ponto de vista, E. Percy tomou-se especial
mente representativo em sua obra freqüentemente citada, DerLeib Christi? 
O ponto de partida da crítica de Percy reside no fato de que a concepção 
tradicional explica a expressão “corpo de Cristo” com base na analogia de



uma antropologia compreendida num sentido dicotômico. A Igreja é o cor
po de Cristo, pois Cristo a constitui por seu Espírito e a vivifica ao habitar 
nela. Essa é uma representação da relação entre corpo e alma (espírito) que, 
na opinião de Percy é completamente estranha a Paulo. Por esse motivo, 
nenhum dos dois pode servir como o princípio de interpretação para a de
signação da Igreja como corpo de Cristo.

No entanto, a objeção material declarada por Percy considera igual
mente importante que, com essa concepção, a comunhão entre Cristo e a 
Igreja, denotada como “corpo de Cristo”, é entendida principal ou exclusi
vamente como uma união espiritual ou “mística” constituída pelo Espírito 
(como poder vivificador que habita na Igreja). Contudo, deve-se declarar 
contra essa concepção “mística” que, em Paulo, essa unidade, que também 
é articulada nas expressões “em Cristo” e “com Cristo” tem, em primeiro 
lugar, um caráter histórico-redentor no sentido de que a Igreja (“os muitos”) 
foi incluída em Cristo e é essa solidariedade “objetiva” que, acima de tudo, 
faz da Igreja o corpo de Cristo.8 Desse modo, a habitação espiritual de Cris
to na Igreja mantida pelo Espírito não foi negada e nem se tornou menos 
importante, mas, como já  foi possível demonstrarmos em detalhes, a unida
de objetiva e histórico-redentora do “todos em um” encontra-se na raiz des
sa comunhão espiritual. Se, conforme demonstrou Percy, essa unidade 
também constitui o ponto de partida para a qualificação “corpo de Cristo”, 
fica claro que não se deve entender isso com a analogia da idéia do corpo 
humano habitado pela alma ou animado pelo espírito.

Outra questão é como deve, então, ser explicado, nessa idéia apre
sentada por Percy, o uso da designação “corpo de Cristo”. Nesse ponto, o 
próprio Percy chegou a uma solução bastante radical e, a nosso ver também 
muito discutível, isto é, não considerando mais o termo “corpo de Cristo” 
no sentido metafórico, mas sim literal, como designação do corpo histórico 
de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Partindo da idéia 
de que a Igreja foi incluída na morte e na ressurreição de Cristo e, desse 
modo, pode ser considerada como tendo sido incorporada nele, ela também 
viria a coincidir com a existência física de Cristo, na qual ele sofreu e mor
reu pela Igreja. Assim, Percy chega à conclusão de que esse corpo de Cristo, 
fundamentalmente idêntico à igreja, não é outro senão o corpo que morreu 
na cruz e ressuscitou no terceiro dia.9 É inegável que, tanto terminológico 
como materialmente, ocorre aqui um salto. O fato de que Cristo sofreu em 
seu corpo pelos seus como substituto e representante deles e de que, nele, os 
crentes foram incluídos no sentido de que morreram e foram sepultados 
com ele e morreram “por meio do corpo de Cristo” (Rm 7.4) não significa o 
mesmo que dizer que, agora, eles são o seu corpo no sentido literal e histó
rico da palavra. Porquanto, não apenas “ter sido incluído” não é a mesma 
coisa que “ser idêntico a” como também a idéia de que em seu corpo Cristo 
representa os que lhe pertencem não pode ser aplicada numa inversão de



acordo com a qual os crentes, por sua vez, representariam esse corpo. Aqui, 
ocorrem transições e são tiradas conclusões que, por mais próximas que 
pareçam estar do uso paulino, ainda assim não são encontradas no próprio 
Paulo e não podem ser aceitas como conclusões válidas a partir daquilo 
que, de fato, Paulo diz.10

Podemos observar ainda que a mudança da interpretação figurativa e 
coletiva para a literal e pessoal do corpo de Cristo é um fenômeno que 
ocorre com freqüência na literatura mais recente.11 Essa mudança também 
pode ser encontrada, por exemplo, na obra de J. A. T. Robinson, The Body. 
Mais uma vez, ocorre aqui um “salto”, mesmo que de maneira um tanto 
diferente do de Percy. Robinson parte das palavras da instituição da Ceia do 
Senhor, que também aparecem em Paulo. Quando Jesus declara “Este é o 
meu corpo... meu sangue” diz que, desta forma, ele transmite a si mesmo 
(“seu verdadeiro ser, sua vida e personalidade”) aos seus discípulos. Robinson 
chega à seguinte conclusão: “Então, na medida em que a comunidade cristã 
se alimenta desse corpo e desse sangue, ela torna-se exatamente a vida e a 
personalidade do Senhor ressuscitado.”12 Ele reconhece que “ocorre aqui 
um salto do ‘alimentar-se de’ para o ‘tomar-se’ que não é explicado”. E 
Paulo é o único a fazer esse “salto” . Robinson considera-se, porém, capaz 
de explicar esse “salto extraordinário da Eucaristia para a própria Ecclesia 
como extensão da personalidade humana de Cristo” ao lançar mão da expe
riência de Paulo no caminho para Damasco. Lá, ele viu o Senhor ressurreto 
em seu corpo glorificado, sendo que o Senhor que lhe perguntou “Saulo, 
Saulo, por que me persegues?” e à pergunta de Paulo “Quem és tu, Se
nhor?” respondeu: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues”. De acordo com 
Robinson, o apostolado de Paulo baseou-se, portanto, “na revelação do cor
po de ressurreição de Cristo, não como um indivíduo, mas como a Comuni
dade cristã.”13 No entanto, pode-se duvidar seriamente se, de fato, é possível 
usar isso como explicação para “o salto” e como resposta para o motivo 
pelo qual -  como Robinson expressa -  “o Corpo de Cristo possuía para 
ele [Paulo] tal significado”. Porquanto o fato de, nesses pronunciamentos, 
Jesus ter se identificado com a Igreja não significa de maneira alguma 
que, desse modo, a Igreja pode ser denotada como seu corpo (glorifica
do). Seria necessário, então, chegar-se à conclusão de que no caminho 
para Damasco, a Igreja também apareceu para Paulo em Jesus e não como 
uma realidade terrena, mas sim celeste. No entanto, com isso, sem sombra 
de dúvida, ultrapassaríamos todos os iimites do significado dessas pala
vras de Atos 26.14ss; 9.4ss; 22.7ss.14

(2) Por menos justificativa que, num sentido literal, esse “salto” da 
identificação da Igreja com o corpo de Cristo possa ter, ainda assim, essa 
explicação apresentada pelo lado não-católico tomou-se uma base para toda 
uma série de escritos católicos mais recentes que — em divergência com a 
explicação católica tradicional -  também defendem esse sentido literal e



pessoal. Deve-se mencionar aqui particularmente a obra15 do professor de 
Louvain, L. Cerfaux, que liderou essa concepção e foi seguido por outros 
autores católicos como P. Benoit, W. Goossens, J, Havet, et al,16

De acordo com Cerfaux, em Paulo ocorreu um desenvolvimento com 
relação à Igreja como corpo de Cristo. O ponto de partida é a comparação, 
tomada emprestada do pensamento grego, da Igreja com o corpo, sendo que 
os membros encontram-se numa relação orgânica entre si (ICo 12; Rm 12). 
Naturalmente, porém, nos escritos de Paulo essa expressão “tomou-se mais 
envolvida” .17 Uma vez que Paulo infere a unidade da Igreja a partir da euca
ristia, isto é, de possuir uma participação comum no pão como corpo de 
Cristo (ICo 10), num determinado momento ele combina esse corpo de 
Cristo com “o corpo” da símile grega a fim de, subseqüentemente, substi
tuir o primeiro pelo segundo: o corpo único da expressão helenista denota o 
corpo único de Cristo. Esse corpo, como fica aparente no texto da Ceia, é 
seu “corpo real e pessoal” . Conseqüentemente, esse corpo, no sentido lite
ral, é a fonte e o ponto central de unidade no mundo cristão: “Identificados 
com esse corpo, eles são um. Entre eles, todos são ‘um ’ por meio da referên
cia ao corpo de Cristo.”18

Nas epístolas da prisão, esse desenvolvimento do pensamento de Paulo 
é caracterizado em mais detalhes. “Pode-se dizer que a palavra soma fasci
nava Paulo.” '9 Enquanto em Romanos e 1 Coríntios ele baseia o fato de a 
igreja ser um corpo na comunhão com o corpo crucificado de Cristo na 
eucaristia, nas epístolas da prisão o Cristo glorificado e o corpo glorificado 
de Cristo definem a essência da Igreja. E o Cristo glorificado que enche a 
Igreja com sua presença e que é o corpo usado para designar a Igreja cla
ramente (Ef 1,22ss; Cl 1.24) com “uma nova expressão que só é possível no 
nível das epístolas do cativeiro”.20 Assim, é nesse ponto que ocorre a iden
tificação (o “salto” de Robinson!). O corpo glorificado de Cristo nos céus é 
o lugar onde habita a plenitude de seu caráter divino. Pelo fato de a Igreja 
poder identificar-se com esse corpo ela recebe, por sua vez, a plenitude da 
vida divina. “Na ordem mística não há nada que se oponha à verdadeira 
identificação da Igreja com o corpo glorioso de Cristo. A Igreja e Cristo são 
o mesmo corpo em virtude de uma identificação mística da Igreja com o 
corpo ressurreto.”21

A diferença entre essa concepção católica mais recente, de Igreja como 
corpo de Cristo, e a concepção tradicional é que o “corpo de Cristo” não é 
considerado mais com um sentido metafórico e coletivo, mas sim “real” e 
“pessoal” .22 Sem dúvida, em ambas as concepções católicas a unidade ex
pressada baseia-se na participação da Igreja na natureza divina-humana his
tórica de Cristo. Enquanto no ponto de vista tradicional, porém, essa unidade 
é considerada como uma união de Cristo com o corpo (entendido coletiva
mente) da Igreja e, assim, Cristo recebe em sua Igreja uma extensão de sua 
existência, que de fato foi denotada como Cristo místico ou coletivo. O



ponto de vista mais recente não aceita, de forma alguma, essa concepção 
coletiva do “corpo de Cristo” . De acordo com isso, nessa qualificação da 
Igreja, a questão é precisamente que a união não é de Cristo com o collectivum 
da Igreja, mas, ao contrário, da Igreja com o corpo pessoal de Cristo. A 
característica específica dessa exegese encontra-se, portanto, em que ela 
considera a identificação da Igreja com o corpo da perspectiva do corpo 
pessoal (histórico e glorificado) de Cristo e não da perspectiva da Igreja 
como um corpo coletivo pretendido no sentido metafórico.

Sem entrar em mais detalhes de todas as modificações23 dessa con
cepção mais recente e das tentativas na literatura católica exegética e 
dogmática de combiná-la com a concepção tradicional (defendida na 
encíclica Mystici Corporis de Pio XII, 1953!),24 pode-se determinar, de um 
modo geral, que, com referência à identificação da Igreja com o corpo de 
Cristo, compreendida num sentido literal, ela está em concordância muito 
próxima com a exegese de Percy e Robinson, mesmo que para todos esses 
autores o “salto” (dessa identificação) certamente não tenha o mesmo con
texto e significado dogmático. Contudo, não é nosso propósito dar aqui 
uma descrição mais completa de todos esses detalhes, mas de voltar à exegese 
dos textos paulinos. Fica evidente com o que foi visto acima que ao fazê-lo 
surgem, entre outras, as seguintes questões:

(a) A expressão “corpo” como designação de Igreja nas epístolas de 
Paulo (ou parte delas) deve ser entendida apenas como uma comparação ou 
metáfora que esclarece as relações mútuas dentro da Igreja?

(b) Essa expressão, referente às relações entre Cristo e sua Igreja, 
deve ser entendida com um sentido literal ou metafórico?

(c) Partindo-se do ponto de vista metafórico, como deve então ser 
entendida a unidade de Cristo com sua Igreja dentro dessa perspectiva?

(d) E possível indicar ou explicar a origem desse modo de expressão 
paulino?

Esta última questão irá colocar-nos em contato, simultaneamente, com 
os métodos gnósticos e judaicos de interpretação que podem ser encontra
dos na literatura mais recente.

60. “Corpo” e “Corpo de Cristo” (Romanos e 1 Coríntios)

Foi observado, corretamente, em todas as discussões detalhadas sobre o 
significado de “corpo de Cristo” como definição da essência da Igreja que 
os pronunciamentos de Paulo com respeito a ela, pelo menos no que se 
refere a Romanos e 1 Coríntios, têm, acima de tudo, um sentido parenético.25 
Em Romanos 12.3ss os crentes são admoestados sobre o fato de que todos 
devem saber qual é o seu lugar na Igreja como um todo, e isso é explicado



com o uso da imagem do corpo, no qual há muitos membros, mas cada 
membro tem uma função diferente. É desse modo, também, que a Igreja 
deve ver-se: nós, como muitos, somos um corpo em Cristo, mas individual
mente somos membros uns dos outros (v. 5). O que vem em seguida mostra 
que os crentes devem portar-se de acordo com essa regra, estando cada um 
contente com seu próprio dom e sendo útil por meio dele. A “perícope do 
corpo” ainda mais elaborada em 1 Coríntios 12.14ss tem a mesma finalida
de. Nessa passagem também é falado sobre os muitos membros (e funções) 
do corpo único. A ilustração assume, então, um caráter de parábola: “Se 
disser o pé: Porque não sou mão ... Se o ouvido disser...”, etc., na qual é 
explicada a verdadeira natureza do corpo em sua unidade e diversidade, 
com uma contínua aplicação indireta à Igreja (vs. 15-27). Nessas perícopes, 
portanto, está acima de qualquer dúvida a unidade mútua (e diversidade) da 
Igreja que é esclarecida e elogiada sob a imagem do corpo humano. Aqui, a 
argumentação de Paulo faz lembrar, claramente, o uso figurativo correspon
dente de outros escritores helenistas, dentre os quais alguns, também em for
ma de parábola, tomaram emprestadas as funções do corpo para descrever a 
cooperação mútua necessária dentro de uma comunidade específica.26

Assim, não resta qualquer dúvida de que na aplicação do nome “cor
po de Cristo” à Igreja, a sua unidade orgânica dentro de si mesma, desempe
nhava um papel importante e que também essa aplicação tem um significado 
muito prático e parenético. Por outro lado, é extremamente superficial su
por que, em algumas ou todas as epístolas de Paulo, essa idéia de corpo 
restringe-se à unidade e diversidade mútua dos crentes27 e que o acréscimo 
do termo “Cristo” deve, então, ser entendido apenas como um genitivo qua
litativo, no sentido de “pertencente a Cristo”, o corpo “cristão” ou algo do 
gênero.28 Pode-se até mesmo dizer que a verdadeira questão é: a qualifica
ção de Paulo da Igreja como corpo de Cristo teve como ponto de partida 
uma concepção tão geral ou figurativa com respeito a certas partes da soci
edade humana e só então adquiriu dimensões mais profundas.29 O conceito 
de “corpo” no pensamento de Paulo ocupa, em diferentes aspectos, um lu
gar tão importante30 que o oposto é mais natural, a saber, que na raiz dessa 
linguagem metafórica, aplicada aos relacionamentos mútuos na Igreja, existe 
um conceito mais profundo de Igreja como corpo de Cristo. Não se trata 
apenas de um raciocínio a partir da probabilidade, mas também fica aparen
te pela estrutura da argumentação de Paulo. Porquanto ele não passa dos 
relacionamentos dentro da Igreja (como corpo) para a relação dessa com 
Cristo, mas raciocina justamente de maneira inversa: pelo fato de a Igreja 
ser corpo de Cristo, ela deve, portanto, comportar-se como “corpo” e o pé 
não deve dizer: “Porque não sou mão”, etc.

Isso se aplica diretamente aos pronunciamentos conhecidos de Ro
manos 12 e de 1 Coríntios 12. Em Romanos 12.4ss é dito que, assim como 
num corpo temos muitos membros, mas todos os membros não têm a mes



ma função, assim também nós, como muitos, somos um só corpo em Cristo, 
mas, individualmente, membros uns dos outros. O fato de a Igreja ser um só 
corpo e dever agir como tal, baseia-se, portanto, em que os “muitos” são um 
só corpo “em Cristo”. Semelhantemente, diz-se em 1 Coríntios 12.12ss que, 
assim como o corpo é um, mas tem muitos membros... assim também com 
respeito a Cristo (houtõs kai ho Christos). Apesar de termos de tratar com 
uma forma resumida de expressão, certamente fica claro que, mais uma 
vez, Paulo não infere que a Igreja é o corpo a partir de sua própria existência 
como comunidade, mas justamente a partir de Cristo e do vínculo que a une 
a ele. O significado dessa referência a Cristo não é outro senão o mesmo 
expresso nas palavras de recapitulação de 1 Coríntios 12.27: “Ora, vós sois 
corpo de Cristo” .

A questão central, portanto, é qual a intenção dessa expressão “corpo 
de Cristo” . Concentramo-nos, em primeiro lugar, nas informações das “car
tas principais”, não a fim de introduzir uma divisão entre estas e as cartas da 
prisão ou de supor, a priori, um desenvolvimento nas idéias de Paulo, mas 
sim porque a representação em Efésios e Colossenses é complicada pelo 
fato de que, nessas epístolas, não se faz menção apenas ao corpo de Cristo, 
mas também a Cristo como o Cabeça do corpo.

Há uma indicação clara quanto ao sentido, para o apóstolo, bem no 
início, nas palavras de Romanos 12.5 citadas acima: assim como nós, mes
mo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo.31 Tanto a expressão carac
terística “muitos” como a definitiva “em Cristo” são emprestadas da 
terminologia conhecida que denota os muitos como tendo sido incluídos 
em um, a Igreja como sendo representada por Cristo. Portanto, a caracterís
tica distintiva da idéia de “corpo” é de que esses muitos, em virtude de 
terem em comum o fato de que pertencem a Cristo, formam nele uma nova 
unidade uns com os outros. Não são cada um individualmente, mas como 
uma unidade corporativa, estão todos juntos em Cristo. O caráter específico 
da qualificação encontra-se, desse modo, em colocar em primeiro plano a 
nova unidade que “os m uitos” formam em Cristo. Contudo, o fator 
constitutivo dessa unidade encontra-se no fato de que os muitos foram, ver
dadeiramente, incluídos “em Cristo” . É, portanto, com base nessa idéia, tão 
fundamental para a pregação de Paulo,32 que se encontra agora a concepção 
da Igreja como o corpo único em Cristo ou, conforme é colocado em 1 
Coríntios 12.27, como o corpo de Cristo.33

Com isso, então, foi refutado o ponto de vista de que a idéia de corpo 
de Cristo baseia-se na habitação pneumática de Cristo em sua Igreja. Logo, 
na analogia da dicotomia antropológica a Igreja é vista34 como o órgão “vi
vificado” por Cristo e, assim, é reunida e forma uma unidade. No entanto, 
apesar da objeção de que Paulo não pensa dicotomicamente e de que, para 
ele, o termo “corpo” não denota apenas a organização externa e material do 
homem que deve ganhar vida pela alma ou pelo espírito, mas também o



próprio homem (incluindo sua “alma”),35 fica, sem dúvida alguma, aparen
te, a partir da terminologia acima que o corpo único não é concebido, a 
princípio, como uma unidade pneumática, mas sim (talvez possamos dizer) 
como uma unidade “objetiva” histórico-redentora. Assim como os crentes, 
pelo fato de serem de Cristo, pertencem à descendência única de Abraão (G1 
3.29; cf. v. 16), também, se pertencem a Cristo, são seus membros e, juntos, 
seu corpo único. Conforme veremos em mais detalhes, sem dúvida o aspec
to pneumático é de suma importância na realização mais plena dessa unida
de dentro do corpo. No entanto, como pudemos afirmar com relação à outra 
questão,36 a seqüência dessa idéia ainda assim não é: Cristo — > o Espírito 
—> o corpo, mas sim: Cristo —> o corpo em Cristo —> o Espírito.

A tradução e a exegese corretas de 1 Coríntios 12.13 são particular
mente importantes para aquilo que estamos tratando aqui: “Pois, em um só 
Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, 
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito” . 
O pronunciamento serve como uma confirmação maior da exposição 
parenética anterior de que com toda a diversidade de dons, ainda assim, 
deve-se ter em vista a unidade do Espírito. Para isso, o apóstolo aponta, nos 
versículos 12 e 13 para a unidade que se encontra “por trás” dessa unidade 
de Espírito, a unidade do corpo, e lembra a Igreja do momento de seu batis
mo como incorporação no corpo de Cristo (“batizados em um só corpo”). A 
expressão não diz que a unidade do corpo vem a existir pelo batismo, no 
sentido de: “sendo, portanto, de um só corpo”37 ou “a fim de que, juntos, 
formemos um só corpo”.38 Pelo contrário, o termo empregado aqui -  
“batizados em” (baptizein eis) -  denota que o batizado é levado a um relaci
onamento com uma pessoa ou unidade já existentes (cf. 1 Co 10.2; G1 3.27); 
isso significa, portanto, a incorporação num corpo já  existente,39 a saber, a 
comunidade daqueles que foram incluídos e batizados em Cristo. Desse 
modo, o Espírito também não é visto, aqui, como o fator que constitui o 
corpo (de modo que fosse necessário traduzir: “por um só Espírito”40), mas 
sim, como a dádiva da qual os crentes são co-participantes em virtude de 
sua inclusão no corpo. Porquanto, estar em Cristo, pertencer ao seu corpo, 
significa estar no Espírito (Rm 8.9),41 ter sido colocado sob o domínio do 
Espírito. Nessa linha de pensamento não é o Espírito que inclui o crente no 
corpo por meio do batismo, mas justamente o contrário, a incorporação 
pelo batismo significa ser batizado com o Espírito de Cristo. Isso também 
fica evidente a partir da expressão usada em 1 Coríntios 12.13 (que remove 
qualquer dúvida com relação à exegese dessa passagem): “E a todos nós foi 
dado beber de um só Espírito” . Quer escolha-se entender essa expressão 
como tendo sido dado beber do batismo42 ou -  a nosso ver,43 com mais 
razão -  da Ceia do Senhor,44 fica claro que o Espírito não é pretendido aqui 
como o Autor do corpo, mas sim, como a dádiva da qual todos participam 
em virtude de pertencerem ao corpo único de Cristo. •



A mesma idéia encontra-se por trás da marcante e profunda advertên
cia contra a impureza em 1 Coríntios 6.15ss; não se pode fazer dos mem
bros do corpo de Cristo membros de meretriz. Porquanto, aquele que se une 
a uma prostituta toma-se um só corpo (uma só carne) com ela. Contudo, 
aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Ser um membro do 
corpo de Cristo significa ser um só Espírito com ele, compartilhar de seu 
Espírito e ser governado por ele. Como membro do corpo de Cristo, o cren
te deve permitir-se ser guiado pelo Espírito e não pode, ao mesmo tempo, 
formar um só corpo com uma prostituta. Aqui, mais uma vez, a comunhão 
com o Espírito é inferida a partir da comunhão com o corpo, e não o contrá
rio. Caso pergunte-se qual é a base para ser um membro de Cristo e, como 
resultado, “templo” do Espírito, a resposta clara apresentada é: “Não sois 
de vós mesmos... fostes comprados por preço” (vs. 19, 20). Pertencer a 
Cristo, ser membro de seu corpo, tem como base o fato de que ele outrora 
tomou-nos para si. Desse modo, os crentes também são um só Espírito com 
ele, pertencem a ele e são membros de seu corpo. Porquanto, onde está o 
Senhor e onde está o seu corpo, ali também está o seu Espírito (Rm 8.9ss; 
2Co 3.18).

Por fim, isso nos leva à passagem que desempenhou (e continua a 
desempenhar) um papel especial com relação a esse assunto e que pode, 
num certo sentido, servir como prova da autenticidade dos resultados que 
alcançamos até aqui -  o conhecido pronunciamento na Ceia do Senhor em 1 
Coríntios lO.lóss.

Como vimos anteriormente, nesse pronunciamento em 1 Coríntios
10.16, 17, vários intérpretes detectam a transição (ou como Robinson cha
ma: o salto) para a identificação da Igreja com o corpo histórico e glorifica
do do Senhor no sentido literal da palavra. Porquanto, assim como Paulo 
diz, em primeiro lugar que o pão é a comunhão do corpo de Cristo e, um 
pouco mais adiante, que, pelo fato de a Igreja participar desse único pão, ela 
é, portanto, um só corpo, assim também -  e esta é a conclusão ou o salto -  
esse corpo deve ser o mesmo que aquele que foi citado inicialmente, isto é, 
o corpo de Cristo no sentido literal, histórico e glorificado da palavra.45

Contudo, é nossa convicção que, desse modo, comete-se um grande 
erro e interpreta-se de maneira completamente equivocada as idéias de Pau
lo. Porquanto, independentemente do que já  foi dito sobre esse salto (de 
idéia), essa conclusão também se desintegra com referência ao significado 
que (a comunhão do) o “sangue e o corpo de Cristo” tem nessa passagem. O 
que está sendo descrito aqui, não é o corpo (histórico) de Cristo, que pode 
então ser identificado com o corpo glorificado,46 isto é, com o próprio Cris
to em sua humilhação e exaltação ou com sua personalidade.47 Nesta rela
ção dupla -  comunhão com o sangue e comunhão com o corpo -  trata-se, 
justamente, de um significado e função muito específicos desse sangue e 
desse corpo históricos de Cristo. As palavras referem-se claramente à insti



tuição da Ceia do Senhor (como também fica aparente numa comparação 
com 1 Coríntios 11.23) e, portanto, terão de ser entendidas em concordân
cia com ela. Isso significa que o corpo e o sangue simbolizam, nessa passa
gem, o corpo que outrora foi entregue à morte e o sangue que Jesus verteu 
como sangue expiatório. “Sangue” e “corpo” não são, portanto, uma descri
ção geral da pessoa de Cristo na terra ou nos céus, mas como terminologia 
sacrificial,48 servem de lembrança da entrega voluntária de si mesmo à mor
te. Cristo oferece sua própria parte no sacrifício quando dá seu corpo e 
sangue para ser comido e bebido49 e é essa participação no sacrifício de 
Cristo que Paulo -  tendo em vista também o contexto geral que fala de 
refeições sacrificiais, tanto gregas quanto judaicas -  pretende expressar com 
a “comunhão no sangue e no corpo de Cristo” (cf. 1 Co 11.26).50

Contudo, segue-se, a partir disso, a absoluta impossibilidade, de uma 
forma ou de outra, de identificar a Igreja com esse sangue e corpo históricos 
de Cristo. Ainda sem levar em consideração o salto de pensamento da “co
munhão do” sangue e no corpo para o “ser” o corpo (e o sangue?) de Cristo, 
apresenta-se, então, uma idéia completamente absurda, na qual o apóstolo 
obrigou-se a identificar a Igreja com a entrega e o sacrifício do Senhor sim
bolizados desse modo -  pelo sangue e pelo corpo. Quando, em 1 Coríntios
10.17, é dito sobre a igreja: “Porque nós, embora muitos, somos unicamen
te um pão, um só corpo; porque todos participamos do único pão” trata-se 
aqui -  exatamente da mesma forma que se fala dos “muitos” e de “um só 
corpo” em Romanos 12.5 -  da unidade da Igreja que é simbolizada em 
virtude de sua participação no único pão e, assim,51 no sacrifício que Cristo 
fez por ela. Sem dúvida, faz-se menção aqui de “corpo” com um sentido 
duplo, a saber, primeiro do corpo com o sangue de Cristo entregue à morte 
e, em segundo lugar, da Igreja descrita como um só corpo.52 Esse fato tam
bém faz muito sentido dentro do presente contexto, uma vez que, aqui, se 
encontra não apenas uma advertência aos fortes para que tenham consciên
cia da incompatibilidade do corpo e do sangue de Cristo com o sacrifício a 
ídolos, mas, também, para que não percam de vista a obrigação que têm 
para com os outros membros mais fracos da Igreja de Cristo (cf. vs. 23, 33).

Tomando por base tudo o que foi dito acima, podemos agora formar 
uma concepção clara do sentido com que Paulo fala da Igreja como corpo 
de Cristo em Romanos e em 1 Coríntios, sendo que isso ocorre de maneira 
mais explícita em 1 Coríntios 12.27, onde, ao concluir, ele diz: “Ora, vós 
sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo”. Ao fazê-
lo, podemos caracterizar nosso ponto de vista acerca das explicações apre
sentadas acima. Em resumo, pode-se dar a seguinte resposta às perguntas 
resultantes dessa pesquisa de opinião:

(a) A designação da Igreja como corpo de Cristo não pretende, em 
primeiro lugar, qualificar sua unidade e diversidade mútuas, mas denotar 
sua unidade em Cristo e com ele.



(b) Essa unidade da Igreja com Cristo, qualificada dessa forma, não 
tem sua verdadeira base nem na habitação espiritual de Cristo na Igreja e 
nem na idéia de que o Espírito constitui a comunhão entre Cristo e ela, mas, 
sim, no fato de a Igreja pertencer a Cristo no sentido hitórico-redentor, na 
inclusão “dos muitos” em um só.

(c) Em decorrência do fato de todos pertencerem a Cristo e da inclu
são “dos muitos’ em Cristo, os crentes são, individualmente, caracterizados 
como membros de Cristo e da Igreja como seu corpo. O fato de que a igreja 
deve, portanto, ser identificada com o corpo histórico e glorificado de Cris
to não fica, de maneira alguma, evidente nas passagens que examinamos. 
Na medida em que a Igreja, como corpo, está relacionada à comunhão com 
o sangue e o corpo de Cristo, praticada na Ceia do Senhor, essa relação está 
fundamentada na sua participação comum no sacrifício que Cristo fez por 
ela e, de forma alguma, numa comunhão tal com o corpo histórico e glorifi
cado de Cristo que faria da Igreja esse corpo. A qualificação da Igreja como 
“corpo de Cristo”, portanto, tem, claramente, um significado figurativo e 
metafórico, por mais real e literal que seja a unidade e a comunhão com 
Cristo aqui expressas.

(d) Assim como o fato de a Igreja ter sido apropriada por Cristo e nele 
incluída não se restringe ao aspecto histórico-redentor, mas também se rea
liza de forma sacramental e pneumática,53 também a incorporação do crente 
no corpo de Cristo e o pertencer a esse corpo são representados pelo batis
mo e pela Ceia do Senhor; e, assim, a Igreja só pode revelar-se como corpo 
único de Cristo em virtude do Espírito Santo concedido por ele ao seu corpo.

(e) A questão referente à razão pela qual Paulo denota a unidade da 
Igreja em Cristo entendida, desse modo, especificamente, com o nome “cor
po” ainda não foi respondida na discussão acima. Pode-se afirmar que uma 
referência às imagens helenistas da época, nas quais certas comunidades 
sociais ou políticas são comparadas a um corpo, não oferece uma explica
ção adequada. Porquanto, os crentes, juntos, não constituem um corpo pelo 
fato de serem membros uns dos outros, mas porque são membros de Cristo 
e, assim, são um só corpo nele (Rm 12.5; ICo 6.15). Assim também, esse 
modo de falar, não pode ser explicado pela analogia de uma antropologia 
concebida num sentido dicotômico. Permanece, portanto, a questão quanto 
a se e como, do ponto de vista terminológico, pode-se esclarecer melhor e 
“posicionar” essa designação metafórica da Igreja como um só corpo inclu
ído em Cristo e pertencente a ele. A fim de responder essa questão teremos, 
primeiramente, de examinar o restante dos materiais.

61. Corpo e Cabeça (Efésios e Colossenses)

Nas epístolas aos efésios e aos colossenses a idéia de Igreja como corpo de 
Cristo é ainda mais elaborada e explicada. Fica evidente, especialmente



nessas epístolas, que essa qualificação da igreja diz respeito à matéria imu
tável da eclesiologia paulina. Além disso, juntamente com a semelhança 
fundamental com Romanos e 1 Coríntios, aparece também uma distinção 
importante, a saber, que aqui Cristo é chamado repetidamente de Cabeça da 
Igreja e Cabeça do corpo, algo que não ocorre dentro da estrutura dos pro
nunciamentos sobre o corpo em Romanos e 1 Coríntios.

Pode-se mostrar de várias maneiras o significado “técnico” que a 
qualificação “corpo” adquiriu nessas passagens. Não apenas a Igreja é cha
mada sempre e de novo de corpo de Cristo (Ef 1.23; 4.12), e os crentes de 
membros (Ef 5.30), como também o termo “corpo”, como designação para 
a Igreja, é usado aqui num sentido absoluto, quer este seja ou não mais 
explicado pelas palavras (que é) “a Igreja” (Cl 1.18, 24; Ef 4.4; Cl 3.15; 
2.19). A expressão peculiar em Efésios 3.6 é típica desse padrão, onde é dito 
dos gentios que eles, além de serem co-herdeiros, são também “membros do 
mesmo corpo” (syssõma) e co-participantes nas promessas de Cristo Jesus.

A idéia básica em Efésios e Colossenses é, portanto, a mesma de 
Romanos e 1 Coríntios: a Igreja é um só corpo em virtude daquilo que 
Cristo realizou por ela e em virtude de ter sido incluída nele quando, outro- 
ra, ele sofreu e morreu por ela. Essa realidade é expressa claramente na 
passagem conhecida de Efésios 2.14ss, onde a unidade corporativa de ju 
deus e gentios é explicada da seguinte maneira: “Porque ele [Cristo]... de 
ambos fez um54...aboliu na sua carne a lei dos mandamentos... para que dos 
dois criasse, em si mesmo, um novo homem55... e reconciliasse ambos em 
[ou dentro de?] um só corpo...”56 Todas essas indicações de unidade escla
recem a idéia de um só corpo em Cristo. As duas partes tornaram-se uma 
unidade em Cristo -  quando, em sua carne, em seu modo humano de exis
tência, ele sofreu e morreu por ambas na cruz. Das duas, ele criou, em si, 
um novo homem (cf. G1 3.28), uma descrição equivalente a “um só corpo 
nele” . Essa criação não trata apenas da comunhão espiritual entre judeus e 
gentios estabelecida na morte de Cristo, mas ele já  uniu ambos em si na 
cruz, como o novo homem (nova humanidade) nele representado. Não se 
sabe ao certo como deve ser entendida a última expressão que fala da recon
ciliação de ambos num só corpo. Esse corpo único refere-se, aqui, a Cristo 
no sentido de “em sua carne” (v. 15) e à reconciliação dos dois estabelecida, 
portanto, no fato de que foram reconciliados com Deus num só corpo na 
cruz? Ou deve-se entender por “um só corpo” a Igreja no sentido de um 
novo homem que, nessa unidade foi reconciliado com Deus por meio de 
Cristo? É difícil decidir entre essas duas concepções.57 Contudo, essa pas
sagem mostra, claramente, que a unidade da Igreja encontra-se estabelecida 
e por que ela pode ser chamada de seu corpo ou um corpo nele: porque já 
em seu sofrimento e morte ele a representou em todas as suas partes e jun
tou-a a si numa nova unidade.58

A relação entre o corpo e o Espírito também é a mesma que é pressu
posta em 1 Coríntios 12.13.59 Isso fica evidente, por exemplo, a partir dos



pronunciamentos parenéticos em Efésios 4.3ss e em Colossenses 3.15. 
Ambas as passagens tratam da preservação da paz na Igreja, o que em Efésios 
4.3 é definido mais detalhadamente como “unidade do Espírito”. A fim de 
conferir mais força a essa admoestação, o apóstolo lembra aos crentes o 
fato de que são todos, afinal de contas, um só corpo: “... um corpo e um 
Espírito, como também fostes chamados numa só esperança”, etc. (Ef 4.4). 
E, em Colossenses 3.15, a mesma coisa é expressa da seguinte maneira: “... 
a paz... à qual, também, fostes chamados em um só corpo.” A preservação 
da unidade do Espírito é, portanto, motivada pela unidade do corpo. Um só 
corpo e um só Espírito. A seqüência não é acidental. Tendo em vista que o 
corpo é um, só se pode falar de um Espírito e a Igreja é chamada a manter a 
unidade do Espírito. Em princípio, o Espírito pressupõe o corpo e não o 
contrário. Porquanto é Cristo que deve agora encher aqueles que são um no 
corpo nele com os dons de seu único Espírito.

Esse aspecto espiritual do corpo de Cristo surge de maneira muito 
clara em Efésios e Colossenses -  juntamente com o aspecto histórico-re- 
dentor. Pode-se observar que, dessa forma, a posição de autoridade de Cris
to como Senhor exaltado recebe ênfase particular. Nesse contexto, Cristo é 
repetidamente chamado de cabeça. Como aquele que foi investido por Deus 
de todo o poder e que é o cabeça de todas as coisas, ele foi dado à Igreja 
como seu corpo (Ef 1.20-23). Como tal, ele também tem todos os dons 
espirituais à sua disposição (Ef 4.8ss). A Igreja, como seu corpo, pode ter 
comunhão com ele como cabeça de todas as coisas, mas, especialmente, 
como cabeça dela (Cl 1.18; Ef 4.15ss; Cl 2.10, 19). Nessa comunhão espi
ritual, no ser preenchida por Cristo como cabeça (Ef 1.23; Cl 2.9, 10), a 
Igreja deve realizar-se como corpo de Cristo, ser edificada como seu corpo 
e edificar-se a si mesma (Ef 4.12, 16). Essa edificação espiritual deve con
duzi-la à maturidade (“a perfeita varonilidade”, varonilidade madura), “à 
medida da estatura da plenitude de Cristo” (v. 13). Aqui, mais uma vez, 
como em Efésios 2.15 e Gálatas 3.28, a Igreja é identificada com uma pes
soa, um novo homem, um homem maduro. Contudo, enquanto em Gálatas 
3.28 e Efésios 2.15 trata-se da dádiva de uma só pessoa e um só corpo em 
Cristo, aqui o desenvolvimento espiritual e histórico, o amadurecimento do 
homem ou do corpo, recebe toda a ênfase. A Igreja deve tomar-se, cada vez 
mais, aquilo que Cristo é. Isso é esclarecido, então, com várias imagens, 
tomadas emprestadas da composição orgânica do corpo humano: o corpo 
que é bem ajustado e consolidado com a ajuda das juntas, que deriva seu 
crescimento de Cristo a fim de edificar-se em amor (Ef 4.16); ou como é 
dito em palavras semelhantes em Colossenses 2.19: o corpo suprido e bem 
vinculado por suas juntas e ligamentos, deriva seu crescimento divino de 
Cristo, o cabeça.

Num certo sentido, estamos tratando nessas passagens das mesmas 
idéias de Romanos 12 e de 1 Coríntios 12: sendo corpo de Cristo, a Igreja 
deve revelar-se como corpo autêntico na unidade e na diversidade. Aqui,



porém, de maneira mais marcante do que em Romanos e 1 Coríntios, fica 
aparente a relação espiritual entre a Igreja e o Cristo glorificado, que é, 
repetidamente, chamado de cabeça não apenas de todas as coisas, mas, tam
bém, da Igreja que é o seu corpo.

Essa mesma idéia é desenvolvida de maneira um tanto diferente na 
conhecida perícope de Efésios 5.22-33, na qual a relação cabeça-corpo é 
tratada por meio de uma analogia com o relacionamento conjugal. Já depa
ramos com essa analogia em 1 Coríntios 6.15ss, na advertência contra a 
impureza. Contudo, enquanto em 1 Coríntios 6 somente o termo “corpo” 
desempenha um papel, em Efésios 5 o relacionamento entre marido e mu
lher, Cristo e a igreja, é descrito como sendo de cabeça e corpo. Aqui tam
bém, pelo menos no que se refere a Cristo e a Igreja, busca-se a origem 
dessa relação naquilo que Cristo fez outrora por ela: Ele é o cabeça da Igreja 
por ser Salvador (Sõtêr) do corpo (v. 23). A isso é acrescentado, então -  
dando continuidade à analogia com aquilo que o marido e a mulher devem 
um ao outro dentro, do casamento - , o caráter espiritual desse relaciona
mento cabeça-corpo. Porquanto, assim como o marido, se ama sua esposa, 
ama seu próprio corpo, a si mesmo, sua própria carne, assim também Cristo 
alimenta e cuida da Igreja; pois somos membros do seu corpo (vs. 28-30). 
Ao fazer essa analogia, Paulo cita -  assim como em 1 Coríntios 6.16, mas 
aqui de forma muito mais completa -  as palavras de Gênesis 2.24. Ele apli
ca o “grande mistério” lá expresso, de que dois são uma só carne, à relação 
de Cristo com a Igreja,60 para demonstrar quão profundamente essa unidade 
está ancorada e em que comunhão próxima e espiritual ela é concretizada.

Tudo isso coloca, naturalmente, diante de nós a questão de como deve 
ser entendida essa relação entre cabeça e corpo, repetindo, aqui, a pergunta 
que discutimos anteriormente sobre como Paulo veio a empregar, especifi
camente, esse modo de expressão para tal relação.

Em primeiro lugar, no que se refere à relação entre cabeça e corpo, 
pode-se chegar facilmente à idéia de que a designação de Cristo como “ca
beça” da Igreja deve ser entendida dentro da estrutura da terminologia do 
“corpo” que nos é conhecida dos textos de Romanos e 1 Coríntios. Ocorre
ria, então, uma certa ampliação61 ou complicação dessa imagem, no sentido 
de que para a Igreja representada como corpo, Cristo funciona como cabe
ça, isto é, como parte mais proeminente do corpo. Pode-se chegar, ainda 
mais facilmente, a essa idéia particularmente em decorrência de duas passa
gens de Efésios e Colossenses que parecem favorecê-la; é o caso de Efésios 
4.15ss em que é dito que nós (a Igreja) devemos crescer em tudo naquele 
que é o cabeça, Cristo, a partir de quem todo o corpo recebe seu crescimen
to. Aqui, pelo menos à primeira vista, o termo “cabeça” parece ser entendi
do como um órgão específico do corpo e todo o conjunto de imagens parece 
ter sido tomado emprestado do funcionamento orgânico do corpo humano. 
Pode-se encontrar a mesma idéia em Colossenses 2.19, onde também é



mencionada “a Cabeça, da qual todo o corpo,52 suprido e bem vinculado por 
suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus”. As
sim, essa concepção “orgânica” da relação de Cristo como cabeça e da igre
ja  como corpo tem sido defendida há muito tempo e com freqüência.63

Uma análise mais detalhada, porém, permite perceber-se, de imedia
to, a natureza insustentável dessa explicação. Em primeiro lugar, a repre
sentação de um corpo nutrido pela cabeça e crescendo em direção a ela, 
como teriam, então, de ser entendidas as passagens de Efésios 4.15, 16 e 
Colossenses 2.19, é fisiologicamente difícil de imaginar e certamente não 
era comum na Antigüidade.64 Mais importante, porém, é que da própria 
terminologia de Paulo surge uma outra idéia, diferente de uma metáfora 
composta. Porquanto a Igreja é continuamente representada como o corpo 
todo (em Ef 4.16 também) e não simplesmente como as outras partes do 
corpo que pertencem à cabeça, o que ficaria implícito, então, na idéia do 
tronco. Em 1 Coríntios 12.16 as funções da cabeça são comparadas também 
com as da Igreja (e não com as de Cristo). O que define essa questão de uma 
vez por todas é o seguinte: Cristo não pode ser considerado uma parte (su
bordinada) de seu próprio corpo, que está envolvida no processo de cresci
mento ramo à maturidade e que, como parte do corpo, conseqüentemente, 
também deve, ele próprio, estar “em Cristo” . Mesmo a partir dos textos 
“orgânicos”, fica evidente que se pode concluir todo tipo de absurdo quan
do se escolhe entender “corpo” e “cabeça” como uma única metáfora com
posta. Esse é o caso, ainda mais claro, quando leva-se em consideração a 
aplicação da relação entre corpo e cabeça ao relacionamento conjugal, como 
ocorre em Efésios 5.23ss. Lá, o marido é chamado de cabeça (da esposa) e 
a esposa de corpo (do marido) (cf. vs. 23, 28). Contudo, é injustificado e 
absurdo imaginar essa imagem como se a esposa constituísse o tronco dessa 
unidade dos dois e o marido fosse a cabeça. Obviamente a intenção é outra. 
Conseqüentemente, esse também é o caso da relação de Cristo, como cabe
ça, com a Igreja, como seu corpo. Não estamos tratando aqui de uma mes
ma metáfora, mas de duas, sendo que cada uma delas, por mais que seja (ou 
possa ser) intimamente ligada à outra, ainda assim tem significado e exis
tência independentes.65

Fica aparente que não estamos equivocados quanto a essa conclusão 
ao considerarmos o fato de que em Romanos e 1 Coríntios somente a Igreja 
é referida como corpo e não se fala de Cristo como cabeça, mas, especial
mente, poique o conceito de “cabeça” pode ser demonstrado com facilidade 
a partir dos textos paulinos que temos à nossa disposição. Paulo fala, repe
tidamente, de cabeça com um sentido metafórico, sem deixar implícita a 
idéia de um corpo pertencente a ela. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o 
cabeça de todos os homens, o marido é o cabeçada esposa (ICo 11.3). Isso 
não significa que Cristo, portanto, é o corpo de Deus, ou que todo homem é 
o corpo de Cristo. De fato, os maridos devem amar suas esposas “como a 
seus próprios corpos” (Ef 5.28), mas, como já foi dito, é somente aqui que a



combinação das duas idéias numa só torna-se impossível. Semelhantemente, 
quando, em Efésios 1.22, Cristo é chamado de cabeça sobre todas as coisas 
e, em Colossenses 2.19, cabeça de todo principado e potestade, isso não 
significa que “todas as coisas”, principados e potestades também são seu 
corpo ou pertencem ao seu corpo. A qualificação “cabeça” tem seu próprio 
significado independente, quer seja ou não acrescentada a ela a menção 
metafórica de um “corpo” .

A questão referente ao que se quer dizer com o termo “cabeça”, nes
ses contextos, pode ser respondida particularmente a partir da perícope de 
Efésios 5.22ss que já foi discutida anteriormente. A partir da posição de 
cabeça do marido sobre a esposa e de Cristo sobre a Igreja, é inferida aqui, 
em primeiro lugar, a sujeição da esposa ao marido, assim como a Igreja está 
sujeita a Cristo. A posição de cabeça, portanto, indica govemo e autorida
de.66 Contudo, essa posição de superioridade e governo, tanto de Cristo como 
do marido, não é algo independente, mas sim, origina-se no caráter extre
mamente específico e singular dessa posição de cabeça. Como vimos, para 
Cristo, essa posição está fundamentada no fato de que ele também é o 
Preservador ou Salvador do corpo. Com respeito à relação entre Cristo e a 
Igreja, essa posição indica que a Igreja tem sua origem em Cristo e que, 
portanto, é dependente dele, como aquele que preparou o caminho para ela 
e a quem ela deve sua existência. A posição de cabeça do marido também 
terá de ser compreendida nesse sentido. Em 1 Coríntios 11.3, 8, 12 está 
relacionada à história da origem da humanidade, a saber, de que a mulher 
veio do homem, sua existência provém dele e é, portanto, a “glória” do 
homem, assim como a Igreja é a “glória” de Cristo (cf. Ef 5.27). Assim, o 
termo cabeça não indica simplesmente superioridade, controle, governo, 
mas, antes de tudo, uma relação de começo, que é determinante para toda a 
existência que se segue. Essa mesma relação existe entre Cristo e “todas as 
coisas”, principados, potestades, etc. Para eles e neles, Cristo é o “princí
pio”, pois todas as coisas, desde o princípio, foram criadas nele, tudo sub
siste nele, como “primogênito” de toda a criação.67 O termo “cabeça” 
(“preeminência”) encontra-se, portanto, intimamente ligado a “origem” : 
deixa implícito que Cristo é o Princípio e o Primogênito de toda as coisas 
em geral, bem como da Igreja em particular (cf. Cl 1.15-18).

Tudo isso pode servir de prova para o fato de que não devemos for
mar para o termo “cabeça” concepções fisiológicas derivadas da relação no 
corpo humano, mas que o conceito deve, sim, ser compreendido a partir das 
estruturas e relações da comunidade humana. Mais uma vez, temos diante 
de nós a idéia de inclusão e representação de um dentro de outro e por meio 
de outro, o qual, por sua posição como primeiro ou por sua atuação singular 
e decisiva com relação ao outro ou outros, ocupa um lugar determinante e 
dominante. Nesse sentido inclusivo e representativo, Cristo é o cabeça da 
Igreja, assim como é o cabeça de todas as coisas e, desse modo, obteve 
controle permanente sobre a Igreja e todas as coisas.



Nessa relação com a Igreja, porém, a comunhão contínua, no senti
do pneumático, também está ligada a essa posição de cabeça. Aquele que, 
como cabeça, é o Salvador do corpo, também é o que purifica a Igreja 
pelo batismo a fim de apresentá-la gloriosa para ele mesmo. Assim como 
o marido, como cabeça da mulher, a ama, alimenta e dela cuida, também 
Cristo o faz (Ef 5.25ss). Aqui, Paulo pode até mesmo fazer referência ao 
mistério dos dois serem uma só carne. Como o cabeça, Cristo deseja unir- 
se pelo seu Espírito à Igreja e nela habitar, pois ela veio dele, sendo uma 
só nele e com ele.

Se, por um lado, é possível supor com certeza, portanto, que os con
ceitos de “cabeça” e “corpo” têm, cada um, sua própria independência e não 
devem ser vistos como representações mutuamente dependentes entre si, 
por outro lado, também se pode observar, pelo que foi dito acima, como 
essas duas qualificações podem estar tão intimamente relacionadas. A base 
para essa conjunção não está em poder-se dizer que “cabeça” e “corpo”, de 
acordo com o pensamento de Paulo, uniram-se gradualmente numa metáfo
ra composta, mas está, sim, em que os dois conceitos, cada um a seu próprio 
modo e cada um “da sua parte”, expressam, materialmente, a mesma idéia, 
a saber, que a Igreja pertence a Cristo, tanto no sentido historieo-redentor e 
corporativo quanto pneumático da palavra. Portanto, nessa relação, o termo 
“cabeça” coloca toda a ênfase na posição inicial e no significado redentor 
resultante de Cristo com respeito à Igreja; enquanto “coipo”, por outro lado, 
refere-se à mesma relação a partir do lado da Igreja. Expressa o caráter 
absolutamente singular da Igreja pertencer a Cristo, assim como a esposa 
pertence ao marido como “seu próprio corpo” (Ef 5.28) e, de modo diferen
te, de “todas as coisas” sobre as quais Cristo, de fato, é o cabeça, mas que, 
ainda assim, não constituem, juntas, o corpo de Cristo. O termo “corpo” 
serve, ao mesmo tempo, para esclarecer os relacionamentos mútuos dentro 
da própria Igreja em sua dependência de Cristo e comunhão pneumática 
com ele (Rm 12; ICo 12; Ef 4.6ss; Cl 2.19).

Como vimos anteriormente, essa conjunção dos dois pontos de vista 
é, por vezes, tão próxima a ponto de dar a impressão de que ambas as repre
sentações se mesclam, como em Efésios 4.15ss e Colossenses 2.19. No en
tanto, isso não passa de aparência. Não ocorre aqui um desaparecimento 
gradual das delimitações nem na representação e nem no objeto em si. “Ca
beça” e “corpo” formam dois termos figurativos separados e mantêm sua 
independência mesmo quando são interligados. Podemos concluir, portan
to, que “cabeça” e “corpo” constituem, cada um em si, mas especialmente 
em sua ligação um com o outro, a expressão cheia de nuanças daquilo que, 
de acordo com as estruturas fundamentais visíveis por toda parte em sua 
pregação, o apóstolo Paulo entende pela unidade de Cristo com a Igreja. 
Não são sua única expressão e, por tanto, não ocupam uma posição de mo
nopólio na eclesiologia de Paulo. No entanto, certamente podemos dizer



que expressam essa unidade de uma forma que, na riqueza de suas possibi
lidades de aplicação, não é superada ou mesmo igualada em nenhuma outra 
parte da pregação de Paulo e no Novo Testamento como um todo.

Permanece a questão quanto a poder-se dizer algo mais, em termos 
de explicação, sobre a origem e o contexto dessa impressionante dupla ter
minologia.

Na exegese mais recente, procurou-se explicar, particularmente de 
duas formas diferentes, a terminologia paulina de cabeça e de corpo em 
Colossenses e Efésios levando em consideração um contexto mais amplo. A 
prim eira é a cham ada interpretação gnóstica que foi apresentada, 
denotadamente, por Schlier68 e Kãsemann69 e recebeu uma avaliação favo
rável, por exemplo, do exegeta católico Wikenhauser.70 A essência dessa 
interpretação é que a influência do mito gnóstico do redentor humano pri
mordial pode ser vista em Paulo, de acordo com a qual as almas de todos os 
homens pertencem a um só corpo cósmico pneumático, que, como homem 
primordial, diz-se ter acabado em matéria; enquanto que sobre os membros 
desse corpo, diz-se que serão reunidos novamente no corpo único do reden
tor e levados de volta para o céu. Além disso, em alguns textos gnósticos o 
redentor manifesta-se como o cabeça cósmico pneumático71 e os redimidos 
são o seu corpo; em outros textos, é mencionado apenas o corpo e os mem
bros do redentor humano primordial. Essas idéias gnósticas não foram ne
cessariamente a fonte literária imediata de Paulo, mas formaram materiais 
conceituais dos quais ele (ou quem quer que tenha sido, então, o autor de 
Colossenses e Efésios) se aproveitou para o seu propósito.

Essa interpretação, que causou impacto sobre muitos nos anos 30, 
deixou de ser atraente para a maioria dos intérpretes. Investigações mais 
profundas, particularmente das fontes gnósticas, levaram72 a uma avaliação 
muito mais sóbria. No que se refere a essas fontes mostrarem uma certa 
concordância com a idéia do corpo de Cristo, como acontece nos escritos 
maniqueus, elas são tão recentes que não devem ser consideradas como 
uma fonte para Paulo. E, até onde se pode estruturar agora qualquer concep
ção do gnosticismo em sua antiga forma, também com base em descobertas 
feitas há pouco tempo, não há nesse gnosticismo qualquer traço da idéia de 
Igreja como corpo de Cristo.73

Além disso, se fosse apropriado entender a relação cabeça-corpo de 
acordo com esse padrão gnóstico posterior, seria o caso de repetir-se funda
mentalmente, com igual vigor, a objeção apresentada acima contra o ponto 
de vista “orgânico”, que vê a cabeça e o corpo como um todo e por causa 
disso não pode ser ligada à idéia de Paulo.74 Tudo indica, portanto, que se é 
possível falar aqui de uma interdependência mútua, esta deve ser buscada 
no gnosticismo pós-cristão sincrético e não em Paulo. Por esses motivos, a 
interpretação gnóstica está encontrando cada vez menos adeptos na literatu
ra mais recente.75



Outra interpretação tem tomado, com força cada vez maior, o lugar 
da gnóstica. Procura explicar a terminologia corpo-cabeça e o conjunto de 
idéias expressado por ela pelas origens judaicas de Paulo. Ao fazê-lo, o 
intérprete parte do conceito de Cristo como o segundo Adão e da idéia de 
representação que nele se encontra. Com isso, diz-se que Paulo elaborou e 
aplicou em Cristo um tema conhecido da teologia judaica. Desenvolvendo 
ainda mais essa idéia, os intérpretes procuraram então solucionar a questão 
terminológica tanto do (ou da igreja como) corpo quanto da (ou de Cristo 
como) cabeça da Igreja à luz do uso judaico desses termos.

Essa questão foi abordada de mais de uma forma.

Por um lado, W. D. Davies76 relacionou a qualificação da Igreja como 
corpo de Cristo a certas especulações rabínicas sobre o corpo de Adão, com 
as quais os rabinos desejavam defender a unidade da raça humana. Dizia-se 
que esse corpo único de Adão havia sido feito do pó de toda a terra, de 
modo que nele o leste, o oeste, o norte e o sul foram reunidos; dizia-se 
também que era “bissexual” de modo que estava presente nele tanto o mas
culino quanto o feminino. Portanto, o corpo de Adão compreendia toda a 
humanidade. “Não foi natural, então [segundo Davies] que, ao pensar na nova 
humanidade sendo encorporada ‘em Cristo’, Paulo a tivesse imaginado como 
o ‘corpo’ do segundo Adão, onde não há judeu nem grego, homem nem mu
lher, escravo nem liberto...? O propósito de Deus em Cristo é... a reconstituição 
da unidade essencial da humanidade em Cristo como uma comunidade espi
ritual, assim como esta era uma só em Adão no sentido físico.”77

Outros buscaram o contexto terminológico especialmente no uso ju 
daico da qualificação “cabeça”. Enquanto nos paralelos gregos citados, como 
por exemplo, o termo “cabeça”, é sempre entendido como um órgão físico 
do corpo, no universo do pensamento judaico, “cabeça” significa o proge
nitor ou líder.78 Desse modo, o termo demonstraria, como em Colossenses 
1.15-18, uma grande afinidade com conceitos como “princípio” (arche) e 
“primogênito” (prototokos), nos quais denota-se o primeiro não apenas em 
ordem  tem poral, mas tam bém  em ordem de escalão. Desse modo, 
terminologicamente, o conceito de “cabeça” expressaria a idéia da personi
ficação e representação do muitos-em-um.79

Ao avaliar tudo isso será preciso sempre distinguir, cuidadosamente, 
entre a questão material e a terminológica. A nosso ver, é incontestável que 
a idéia de todos em um está por trás da referência de Paulo à Igreja como 
corpo de Cristo; também, que o paralelo com o primeiro Adão desempenha 
um papel mais importante na eclesiologia de Paulo do que muitas vezes é 
suposto. Já é outra questão, porém, se o assunto foi esclarecido aqui de 
modo terminológico.

Dificilmente pode-se afirmar que esse é o caso com referência à ex
plicação proposta por Davies. Porquanto, não apenas nas epístolas de Paulo



não há absolutamente nenhum indício de que, para o caráter universal da 
Igreja (na qual “não pode haver nem judeu nem grego; nem escravo nem 
liberto; nem homem nem mulher”, etc.), o apóstolo tenha, de uma forma ou 
de outra, se prendido às especulações fantásticas de alguns rabinos sobre a 
composição do corpo de Adão, como também a sugestão de que o “corpo” 
de Cristo corresponderia a esse corpo de Adão, criado do pó da terra, não 
encontra base alguma em tudo o que Paulo escreve em outras passagens 
sobre o primeiro Adão (cf. ICo 15.45ss; Ef 5.31). Por certo há possibilida
des de explicar aqui essa questão. Paulo diz que o marido também é o cabe
ça da esposa (pois a mulher veio do homem) e que, por isso, deve amá-la 
“como a seu próprio corpo” ; por analogia, Adão poderia ser chamado de 
cabeça de todos que vieram dele e estes muitos também poderiam ser con
siderados seu corpo,80 tendo se originado dele e sendo a unidade dos muitos 
que pertencem a ele. Efésios 5.23-33 prova que essa concepção não está 
muito distante de Paulo81 e que corresponde àquilo que, a nosso ver, é a 
idéia fundamental tanto de soma como de kephale. Contudo, mesmo que 
esse pensamento coletivo e corporativo encontre apoio na idéia para a qual 
Davies chama a atenção, permanece, ainda assim, com referência à termi
nologia, essa diferença considerável de que soma em Paulo denota “os mui
tos” enquanto nos materiais apresentados, como exemplo por Davies, 
significa o próprio corpo físico de Adão. Além disso, não se faz qualquer 
menção neles de Adão como cabeça.

Em nossa opinião, o maior valor deve ser atribuído à explicação que, 
lançando mão do universo judaico de pensamento, opta por ver no conceito 
de “cabeça” uma indicação da idéia de representação. Aqui também, as evi
dências não são muito abundantes. Faltam indicações claras, por exemplo, 
de que Adão é chamado de cabeça da humanidade nesse sentido representa
tivo.82 Também os materiais que até agora foram apresentados não contêm 
nenhuma ligação convincente entre o termo “cabeça” entendido dessa ma
neira e o “corpo” correspondente a ele, como acontece em Paulo. Alguns 
defensores dessa interpretação de “cabeça” são até mesmo da opinião de 
que a origem do conceito de “corpo” deve ser inteiramente desassociada do 
primeiro termo e buscada em outro lugar.83 Tudo isso mostra, claramente, 
que não pode haver qualquer dúvida quanto a um uso equivalente um tanto 
comum e geral nas fontes judaicas, até onde vai nosso conhecimento sobre 
estas no presente. Contudo, pode-se dizer a favor dessa nova análise do 
conceito de “cabeça” que para o uso, tão característico de Paulo, dessa qua
lificação, ela busca um contexto muito mais apropriado do que é o caso 
quando se procura determinar sua origem na relação fisiológica entre cabe
ça e corpo, de acordo com os gregos.

Podemos determinar de modo conclusivo, portanto, que por mais -  
particularmente com referência à idéia de corpo -  que a questão terminológica 
ainda não tenha sido completamente resolvida, não é preciso haver dúvidas 
quanto ao sentido essencial pretendido pelo apóstolo com essa qualificação



dupla. A idéia básica de ambas encontra-se na concepção -  tão típica da 
doutrina da salvação de Paulo -  de “muitos em Um”. Enquanto em Roma
nos e 1 Coríntios toda a atenção concentra-se na revelação da Igreja como 
um só corpo, em Colossenses e Efésios, aparece o vínculo entre Cristo e os 
seus, especialmente em seu constante significado pneumático e absoluta
mente abrangente. Nesse caso, o enfoque é fazer com que o privilégio im
plícito para a Igreja nessa relação seja compreendido em sua plenitude, 
especificamente em vista da posição de Cristo como cabeça de todas as 
coisas. Este último ponto ainda requer uma discussão separada.

62. Cristo, o Cabeça de Todas as Coisas. A Igreja como 
Pleroma

Ao examinar as estruturas fundamentais da pregação de Paulo tomamos 
conhecimento84 da importância central que Cristo tem, não apenas com res
peito à igreja, mas também em relação a todas as coisas. Tanto em virtude 
da criação, como da restauração nele da coerência perdida de todas as coi
sas, ele forma o grande ponto de integração entre tudo o que está nos céus e 
na terra. Essas idéias são expressas especialmente nas epístolas de Efésios e 
Colossenses (cf. Ef 1; 10; Cl 1.16, 17); no caso da Epístola aos Colossenses, 
que talvez venha primeiro em termos de ordem cronológica, essas idéias 
são apresentadas em oposição incansável à heresia que, aparentemente, le
vou a Igreja a viver num medo servil dos poderes espirituais ao seu redor 
(cf. Cl 2.18ss).85

O que ainda requer nossa atenção específica neste capítulo é a ligação 
que Paulo faz, justamente nessas duas epístolas, entre a importância de Cristo 
como cabeça de “todas as coisas” e sua posição como o cabeça da Igreja.86

Até mesmo uma inspeção superficial das declarações relevantes nos 
mostra que, na descrição da importância “cósmica”87 de Cristo, a preocupa
ção constante de Paulo é exatamente quanto a esse relacionamento com a 
Igreja. Esse é claramente o caso, por exemplo, de Colossenses 1.18, onde, 
depois de extensos pronunciamentos sobre a importância abrangente de 
Cristo, é apresentado em seguida: e este (Cristo, assim descrito) é a cabeça 
do corpo, isto é, da Igreja. A intenção desta argumentação, portanto, não é 
de tratar essa importância abrangente de Cristo como um “assunto separa
do”, mas sim, como fica evidente a partir do motivo geral para essa Epístola 
aos Colossenses, de mostrar para a Igreja as conseqüências disso para sua 
própria vida.

Se agora considerarmos de que maneira a Igreja compartilha da gló
ria de Cristo, seu cabeça, devemos ter uma visão ainda mais aproximada 
dessa glória em si. Em primeiro lugar, sua superioridade é em relação a todo 
governo, autoridade, poder e domínio (Ef 1.21; cf. Cl 1.16; 2.10), termos



que se referem aos poderes angelicais,88 tanto em sua sujeição quanto em 
sua rebelião contra Deus. Essa superioridade, que foi conferida a Cristo por 
Deus em sua exaltação (Ef 1.20), está intimamente ligada ao significado de 
“todas as coisas” que foram feitas novas já  na criação do mundo (Cl 1.15ss) 
e, de acordo com o beneplácito divino, com respeito à plenitude do tempo 
(Ef 1.9, 10). Tudo isso tem suas raízes mais profundas no fato de que “aprouve 
a Deus que, nele, residisse toda a plenitude” (Cl 1.19) ou, como é dito em 
Colossenses 2.9: “nele habita, corporalmente, toda a plenitude da Divinda
de” . Em decorrência disso, Cristo é o cabeça de todas as coisas (Ef 1.22), de 
todos os principados e potestades (Cl 2.10) e, em virtude dessa glória 
conferida a ele, “a tudo enche em todas as coisas” (Ef 1.23, 4.10).

Deparamos aqui com um conjunto muito extenso de expressões e 
idéias cuja interpretação apresenta grandes problemas. Além do fato de que 
Cristo é chamado aqui, mais uma vez, de Cabeça e representado como aquele 
no qual a Imagem de Deus e o Primogênito de toda a criação, todas as 
coisas nos céus e na terra são reunidas e encontram seu ponto de integração 
-  expressões que, como vimos anteriormente,89 parecem ter sido derivadas 
da teologia de Adão -  as palavras “plenitude” (pleroma) e “encher”, apare
cem repetidamente em destaque, como símbolo do próprio Deus no signifi
cado absolutamente abrangente de Cristo, palavras que são ainda empregadas 
com referência à Igreja em sua relação com Cristo. O uso freqüente dessas 
palavras em Colossenses e Efésios é bastante notável e é difícil explicar 
esses termos. Sem dúvida, fica claro que com essa “concepção de plenitu
de” , o apóstolo está se opondo, pelo menos em Colossenses, a uma religio
sidade90 extremamente condicionada pela crença em poderes cósmicos, em 
relação aos quais o homem encontra-se numa posição de sujeição servil. 
Paulo, por outro lado, fala de Deus como “toda a plenitude”91 (Cl 1.19). 
Apesar do fato de essa expressão ser muito incomum -  o fato de Deus ativa
mente encher todas as coisas é, no uso bíblico, muito menos incomum (cf., 
por exemplo, Jr 23.24) do que ele próprio ser a Plenitude ou o Pleno92 -  a 
idéia, aparentemente, é de que nenhuma pessoa ou coisa tem existência ou 
poder fora ou acima de Deus. Nessa expressão, portanto, deve-se procurar 
não tanto por uma descrição do que Deus é “em si”, mas sim, por sua rela
ção com a criação como um todo;93 ele inclui todas as coisas e nele encon
tra-se a existência de tudo. Ele é o “tudo em todos” (ICo 15.28). Assim 
também, quando é dito que aprouve a toda plenitude94 habitar em Cristo, 
trata-se -  como fica aparente pelo contexto dessa frase -  de uma explicação 
das qualificações anteriores de Cristo como Princípio, Primogênito, o que 
tem primazia em todas as coisas (Cl 1.18). Assim como não há nada nos 
céus e na terra fora de Deus e do seu alcance, também não há nada fora de 
Cristo. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele (Cl 2.9), 
isto é, todo o poder e a glória de Deus com respeito a todas as coisas tor
nam-se manifestos nele e nele se afirmam.95 Por isso, a Igreja deve apegar- 
se a ele e não à sabedoria do mundo (Cl 2.8ss).



Devemos entender de maneira semelhante as declarações relaciona
das a esse assunto em Efésios. No capítulo 4, versículo 10, é dito que Cristo 
“subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas”. Assim como é 
dito de Deus no Antigo Testamento que ele enche os céus e a terra (Jr 23.24),96 
também esse pronunciamento de onipotência pode ser transferido para Cristo; 
todo o universo está ao alcance de sua presença poderosa. Ele é o que (Ef
1.23) enche o universo97 em todos os seus aspectos. Quanto a isso, deve-se 
entender com a expressão de 3.18ss, que a Igreja estará numa posição de 
compreender “qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundida
de” . Essas dimensões empregadas de forma absoluta simbolizam, mais uma 
vez, o caráter abrangente da “plenitude de Deus” representada por Cristo, 
controlada por ele e ao seu dispor (3.19; cf. v. 15).98

É essa glória de Cristo, como cabeça de todas as coisas, que determi
na sua posição como cabeça da Igreja; a terminologia de “plenitude” apare
ce aqui mais uma vez.99 A Igreja é “seu pleroma” (Ef 1.23), isto é, (a área ou 
domínio) enchida por ele.100 Deparamos com exatamente a mesma idéia em 
Colossenses 2.10, onde, depois das palavras “porquanto nele habita toda a 
plenitude da Divindade”, é dito da Igreja: “Também, nele, estais aperfeiço
ados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade”, etc.; semelhantemente, 
em Efésios 3.19, diz-se que o objetivo da habitação de Cristo na Igreja é: 
“para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus”. Por fim, também 
deve-se mencionar com relação a isso, a passagem de Efésios 4.7ss, onde, 
depois da declaração da plenitude do poder de Cristo, diz-se que ele conce
deu à Igreja diversos dons (apóstolos, profetas, etc.), para que ela chegue à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.

Enquanto, por um lado, é dito sobre Cristo que ele enche todas as 
coisas (com sua poderosa presença) (Ef 1.23; 4.10), ainda assim a Igreja 
pode ser chamada de seu pleroma num sentido específico, como o domínio 
que foi enchido e a ser preenchido cada vez mais por ele (Ef 1.23; 3.19; 
4.13; Cl 2.10). Assim, ao que parece, existe aqui uma distinção entre encher 
e encher que coincide com a diferença entre a posição de Cristo como cabe
ça de “todas as coisas” e como cabeça da Igreja. Se a primeira expressão 
refere-se ao seu poder e ao fato de conter em si todas as coisas, a segunda 
diz respeito, principalmente, à apropriação para a Igreja e por ela dos bene
fícios e dons de Cristo resultantes. Isso é visto mais claramente em Efésios 
4.7-16, onde a posição de Cristo, como autoridade sobre todas as coisas, é 
imediatamente seguida daquilo que Cristo deseja dar à Igreja para seu cres
cimento espiritual e maturidade. Assim, Efésios 5.18 menciona encher-se 
do Espírito Santo (cf. Ef 3.16-19; Cl 1.19). Sem dúvida, trata-se portanto de 
uma realidade pneumática que deve, porém, ser entendida no contexto e à 
luz do poder absolutamente abrangente de Cristo. A visão desse poder -  que 
é o efeito dessa ligação contínua da dupla posição de cabeça de Cristo -  tem 
a intenção de evitar que a Igreja seja intimidada por qualquer outro poder,



como se não possuísse, em Cristo, tudo o que é necessário para seu aperfei
çoamento e, por outro lado pretende estimular a Igreja a buscar sua plenitu
de na plenitude de seu cabeça. Essa plenitude e suficiência completa de 
Cristo devem conduzi-la à maturidade, levá-la a tirar dele tudo o que é ne
cessário para seu crescimento, de modo que, em sua fé e conhecimento de 
Cristo, ela não fique encalhada ao longo do caminho e não seja agitada de 
um lado para o outro por todo vento de doutrina e pela astúcia do erro hu
mano (Ef 4.14; cf. Cl 2.18,19), mas esteja firmemente arraigada e alicerçada 
(Ef 3.17; Cl 2.7ss).

Apesar de, particularmente em Colossenses, essa combinação do 
pleroma da Igreja (tanto como dom quanto como ordem e objetivo) com o 
pleroma de Cristo dever ser considerada no contexto da heresia que era um 
empecilho para a estabilidade e o crescimento da Igreja, fica claro que tam
bém são desdobradas dentro dessa combinação as perspectivas amplas para 
a vida da Igreja em geral.101 Por um lado, é nessa crescente plenitude da 
Igreja, derivada de Cristo, que se revelam o poder absolutamente inclusivo 
e transcendente de Cristo, bem como sua graça (Ef 2.7), o que é um anúncio 
(e um desafio!) particularmente aos principados e potestades nos lugares 
celestiais (Ef 3.10). Nesse sentido, tal plenitude da Igreja é uma profecia e 
representação da obra redentora de Cristo que inclui os céus e a terra. Por 
outro lado, encontra-se nessa plenitude de Cristo, da qual a Igreja tem per
missão para participar, uma indicação de qual é o seu lugar e seu desenvol
vimento dentro do mundo. Em sua própria existência e em sua relação com 
o mundo, ela deve apresentar-se como a Igreja daquele que é o cabeça de 
todas as coisas. Deve portanto, também no que se refere à sua própria exis
tência e conduta, ver tudo o que está nos céus e na terra do ponto de vista da 
soberania absolutamente inclusiva de seu cabeça. Deve livrar-se dos “rudi
mentos do mundo” (Cl 2.8, 20), isto é, da visão de mundo e do padrão de 
conduta que não pertencem a Cristo, mas sim ao mundo não-redimido102 e 
que conduzem todos os que vivem de acordo com esse padrão a uma posi
ção de sujeição servil. E no distinguir e rejeitar essas coisas que se encontra 
a maturidade da Igreja e quanto mais ela vive pela plenitude de Cristo, em 
vez de fazê-lo de acordo com esses princípios, mais ela aumentará em seu 
crescimento espiritual e em sua plenitude (Cl 2.7, 8, 20ss; 3.1 ss; Ef 4.13,14).

Quando Paulo considera a existência da Igreja no mundo que a cerca 
do ponto de vista da posição original de Cristo, confirmado em sua morte e 
ressurreição como o Princípio no universo, então vê-se, mais uma vez, que 
continua sendo vigente o tema principal de toda a sua doutrina de salvação, 
o qual pode ser expresso como o “já” e o “ainda não” . Isso também fica 
claro em Efésios e Colossenses.103 Por um lado, em nenhuma outra parte a 
vitória de Cristo sobre as potestades é proclamada mais clara e triunfante
mente do que aqui. Deus despojou os principados e as potestades em Cristo, 
fez deles um exemplo público e atrelou-os à sua carruagem de triunfo (Cl



2.15; cf. Ef 1.20ss; 4.8ss). Por meio dele, Deus reconciliou, pacificou e 
sujeitou consigo mesmo e a si mesmo todas as coisas104 (Cl 1.20). Por outro 
lado, continua a ser válido para a Igreja que ela deve lutar não contra o 
sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, 
nas regiões celestes (Ef 6.12).105 Por mais que as potestades tenham sido 
vencidas em Cristo, ainda não se tornaram inofensivas. No entanto, a fim de 
poder lutar adequadamente contra elas, a Igreja recebeu de Deus uma arma
dura, tão ricamente equipada a ponto de poder continuar a resistir (Ef 6.13ss). 
É nesse sentido que a Igreja, desde já, pode representar e demonstrar a ple
nitude de Cristo; no fato de que tanto em seu dom, quanto em sua ordem, 
como seu corpo, ela compartilha da posição e do poder de Cristo, seu cabe
ça, que a tudo enche em todas as coisas (Ef 1.23) e no fato de que no exer
cício, pela fé, desse compartilhamento, ela pode alcançar seu crescimento e 
edificação espirituais. Será preciso tratar em mais detalhes das facetas des
sa edificação num capítulo separado.

63. A Igreja como o Povo de Deus e como o Corpo de 
Cristo

Ao nos perguntarmos, por fim, qual é a relação entre as duas grandes con
cepções de Igreja que encontramos em Paulo, a saber, de povo de Deus e de 
corpo de Cristo, pode-se dizer, em geral, que a concepção da Igreja como 
corpo de Cristo expressa, de modo especial e mais pleno de significado, o 
caráter peculiar e a novidade do povo escatológico de Deus revelando-se na 
Igreja.106 Ao fazê-lo, deve-se distinguir os seguintes pontos.

(1) A idéia essencial da qualificação da Igreja como corpo de Cristo 
encontra-se no fato de que o povo de Deus tem sua unidade e existência 
comum em Cristo. Essa unidade baseia-se na concepção de “os muitos” (ou 
“todos”) como pertencendo e sendo representados por ou em um só. Aqui 
existe uma ligação muito próxima entre o povo de Deus e o corpo de Cristo, 
visto que, como povo de Deus, ele é incluído e representado em figuras 
primordiais como Abraão, Isaque e Jacó, bem como na figura mediatorial107 
de Moisés (cf. Rm4.1; 9.7ss; ICo 10.2 [“com respeito a Moisés”]) e, assim, 
demonstra uma clara prefiguração da unidade corporativa da Igreja em Cristo. 
Ambas as concepções aproximam-se mais em Gálatas 3.16, 27-29, onde é 
mencionado, primeiramente, Cristo como o descendente de Abraão e, en
tão, diz-se de todos que estão em Cristo que, juntos, formam um só (uma só 
pessoa, corpo). Apesar de não ser mencionada aqui a idéia de corpo, certa
mente ela está presente em termos materiais.108 Assim, “corpo de Cristo” 
expressa a unidade de todos que, em Cristo, são o povo de Deus e a verda
deira descendência de Abraão. Paulo confere a essa unidade coiporativa do



povo de Deus um escopo universal não apenas ao reconhecer os gentios 
crentes como descendência de Abraão, mas também ao voltar para antes de 
Abraão, falando de Adão e qualificando Cristo como o segundo Adão e a 
Igreja como o “novo homem” (humanidade), “nova criatura” (G1 6.15; Ef 
2.15; 4.13). A idéia corporativa de todos em um é, portanto, a mesma. E é 
nessa linha de pensamento que Cristo, como Princípio, Primogênito, segun
do Adão, Soter, etc., pode ser chamado de cabeça da Igreja e, assim, cabeça 
do corpo.

(2) A existência em comum dos crentes em Cristo como seu corpo, 
entendida dessa maneira, conduz à uma imagem mais nítida e rica da Igreja, 
que pode ser compreendida tomando por base seu significado como povo 
escatológico de Deus. Se este último refere-se, especificamente, à origem 
da Igreja, sua eleição por Deus, seu curso no decorrer da História, seu modo 
de existência é denotado como corpo de Cristo, seu ser concreto, sua subs
tância interior no que se refere tanto aos relacionamentos dentro dela, como 
à sua relação com Cristo.

Com respeito às relações internas, a Igreja pode e deve aprender a com
preender sua unidade e diversidade, seus limites e sua universalidade, a partir 
do fato de que é o corpo de Cristo. É nesse sentido, portanto, que o conceito 
de corpo de Cristo exerce sua função na parênese de Paulo. Tendo em vista 
que todos os crentes juntos são um só corpo em Cristo, a divisão de Cristo é 
conflitante com seu ser, porquanto Cristo não está dividido (ICo 1.13).

Assim, também, não se pode restringir essa unidade à esfera do que 
é invisível e oculto. Não apenas a palavra “corpo” não denota um modo 
invisível, mas sim visível de existência, como também, tomando por base 
o fato de serem um em Cristo, Paulo conclui que é necessário haver a 
manifestação exterior da unidade como corpo (cf. ICo 1.13; 12.12ss;Rm 
12.4, 5; E f 4.15, 16, 25; Cl 3.14, 15). Juntamente com a existência como 
corpo foram concedidas a diversidade, amplitude, diferença nos dons, 
habilidades e ordenanças. Paulo enfatiza essa diversidade dentro e em 
virtude da existência da Igreja com o corpo em contraste com o interesse 
próprio, sectarianismo e intolerância espiritual, tanto quanto dá ênfase à 
unidade. Ao mesmo tempo, ficam implícitos na unidade da Igreja ancora
da em Cristo, sua universalidade e catolicidade; porquanto, em Cristo, 
não há nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem 
liberto. Por esse motivo, todos eles formam, juntos, um só corpo e dentro 
do corpo de Cristo toda discriminação é excluída; assim como, por outro 
lado, os limites do corpo da Igreja encontram-se nessa unidade em Cristo. 
Não se pode fazer dos membros de Cristo, membros de uma meretriz (ICo 
6.16), não se pode, ao mesmo tempo, participar do corpo e do sangue de 
Cristo e daquilo que foi sacrificado a ídolos, pois o único pão constitui um 
só corpo, inclusiva e exclusivamente (ICo 10.16-22) e não há comunhão 
entre luz e trevas (2Co 6.14ss). De várias maneiras e por meio da riqueza



de imagens e modos de expressão, Paulo instrui a Igreja visando às rela
ções internas e sua manifestação no mundo, a ver-se como corpo de Cris
to, sendo cada crente membro desse corpo.

(3) A base real que sustenta toda a concepção de povo de Deus como 
corpo de Cristo, porém, encontra-se na unidade da Igreja com o próprio 
Cristo. Como já foi suficientemente explicado, essa unidade não é simples
mente ou antes de tudo de ordem espiritual, mas vai além disso. Também 
não se pode dizer que a qualificação “corpo de Cristo” expressa exclusiva 
ou especialmente o aspecto pneumático dessa unidade. A Igreja é corpo de 
Cristo não apenas em virtude de Cristo nela habitar espiritualmente, mas 
também porque ele é o Soter do corpo, comprou sua Igreja para si e esta 
sempre foi incluída nele. Portanto, não se pode representar essa questão de 
modo tal que, no fundo houvesse um certo espiritualismo ligado à idéia de 
corpus Christi e que, o contrapeso disso se encontrasse na concepção histó
rica do povo de Deus.109 Mais uma vez, fica evidente, de modo indireto, o 
quanto é importante se se escolhe o mundo judaico ou o helenista como 
contexto para “corpo” (Cristo).110

Nada disso altera o fato de que a qualificação “corpo de Cristo” (de 
acordo com o caso) também tem um significado pneumático na medida em 
que se refere à comunhão entre a Igreja e o Cristo exaltado. Essa comunhão 
é o que está em questão especialmente nos pronunciamentos sobre o “cor
po” em Efésios e Colossenses, apesar de, nessas passagens, também ficar 
aparente a prioridade lógica de “corpo” com respeito ao Espírito Santo.111 O 
mesmo aplica-se à designação de Cristo como cabeça. Ao mesmo tempo -  
conforme vimos - ,  essa concepção de cabeça-corpo cria uma ligação entre 
a Igreja e “todas as coisas” no sentido de que Cristo, como cabeça da Igreja, 
também é cabeça sobre todas as coisas e de que, desse modo, a Igreja é o 
pleroma, a área de todo o poder de Cristo que enche e governa todas as 
coisas em tudo.112

Sem dúvida, portanto, a designação “corpo de Cristo”, como defini
ção cristológica mais detalhada do povo de Deus, contém uma riqueza de 
novos pontos de vista e possibilidades de expressão para esclarecer plena
mente o lugar e o significado da Igreja como povo de Deus do Novo Testa
mento. Contudo, deve-se ter cuidado para não cair, por exemplo, em 
distinções e contrastes incorretos, como se ocorresse aqui uma certa transi
ção do pensamento histórico-redentor para o pneumático ou algo do gêne
ro. A idéia fundamental do corpo de Cristo é que tudo o que a Igreja é como 
povo de Deus no Novo Testamento, ela o é  em Cristo e que seu modo histó
rico de existência e manifestação no mundo também devem estar de acordo 
com essa realidade. “Corpo de Cristo” é a concentração cristológica do “povo 
de Deus”, assim como fica implícito, na posição de cabeça de Cristo, que a 
unidade histórico-redentora e pneumática do povo de Deus baseia-se em 
Cristo e efetua-se na comunhão com ele.
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o pleroma de C risto /’ (p. 344). Ao que parece, portanto, não ocorre nenhuma 
identificação “ôntica”. A igreja-corpo de Cristo pode ser considerada “uma 
realidade distinta do corpo físico” (loc. cit.). Contudo, ainda assim a palavra 
“corpo” refere-se, em ambos os casos, ao corpo pessoal (glorificado) de Cris
to, mas não no sentido literal, não-metafórico em que se fala de “corpo de 
Cristo”.

23. Para isso ver, por exemplo, W. D. Jonker, Mistieke Liggaam, e J. Havet, 
Littérature et Théologie Paulinienne, 1960.

24. Para a maneira com que se procura combinar a exegese mais recente com as 
doutrinas mais antigas da igreja, é interessante e característico o esforço que J. 
Havet {ibid., pp. 213ss) faz para permanecer em concordância com a idéia 
coletiva de corpus Christi na encíclica mencionada acima.

25. Cf. especialmente Meuzelaar, Der Leib des Messias, pp. 16ss, 171 ss.
26. Ver os estudos detalhados como, por exemplo, em Wikenhauser, Die Kirche, 

pp. 130-143; ver também Meuzelaar, ibid., pp. 149ss. Com referência a isso, 
certamente a imagem mais conhecida é, em suas várias manifestações, a fábu
la de Menenius Agrippa (sobre a função do estado como “estômago” com res
peito às outras “partes do corpo” da sociedade). Surge aqui uma questão, nessa 
literatura, quanto ao “corpo” já  ter o sentido metafórico de “organismo”, co



munidade, etc. De acordo com alguns, isso não pode ser visto no sõma grego 
(ao contrário do corpus no latim) (cf., por exemplo, Wikenhauser, p. 225). 
Quanto a isso, veio a ser discutida particularmente uma inscrição grega em 
Cirene, na qual é mencionado o sõma', ver T. W. Manson, “A Parallel to a N. T. 
Use of [sõma]", Journal ofTheol. Stuclies, 1935, p. 385. Outros, porém discu
tiram com veemência que, tanto aqui como em outras passagens, sõma tem o 
significado de “comunidade”; cf., por exemplo, Cerfaux, The Church in St. 
Paul, pp. 272ss.

27. Como supõe, por exemplo, Schlier em relação a Romanos e 1 Coríntios, em 
contradição com as epístolas da prisão, onde, supostamente, surge uma con
cepção inteiramente distinta de Igreja como corpo (Christus imd die Kirche im 
Epheserbrief, 1930, pp. 39ss). Por outro lado, Meuzelaar, por exemplo, opta 
por entender todo o uso paulino do termo (inclusive em Colossenses e Efésios) 
exclusivamente como uma referência a esses relacionamentos mútuos dos cren
tes (Der Leib des Messias, pp. 168ss).

28. Para Matter trata-se de um genitivo de origem ou de autoria (originis ou 
auctoris); assim como Deus criou o corpo humano de uma determinada forma, 
também a Igreja é obra da criação de Cristo e, portanto, seu corpo (que veio a 
existir com ele). Matter também considera a expressão resumida de 1 Coríntios 
12 .12- “assim também com respeito a Cristo” -  no sentido de “assim também 
Cristo o faz” (De Kerk ais Lichaam van Christus, pp. 19-22).

29. Na opinião, por exemplo, de Cerfaux (ver acima, pp. 413-414).
30. O mérito de haver demonstrado esse fato claramente pertence à obra de 

Robinson, The Body, apesar de algumas objeções que podem ser feitas à sua 
exegese.

31. A tradução hoi polloi contrasta com to de kath ’ heis. A intenção de hoi polloi é 
expressar o coletivo: todos nós. Não diz, porém, hoi pantes, que de fato é, 
materialmente, a mesma coisa (cf. G1 3.28), mas é circunscrita, aqui, com a 
expressão característica hoi polloi. Para mais, ver o texto.

32. Cf. Seção 10.
33. Isso é mostrado claramente na obra de Percy, Der Leib Christi.
34. Para essa idéia mais antiga (conforme é defendida por H. J. Holtzmann, T. 

Schmidt, A. Wikenhauser), ver a refutação detalhada de Percy, Der Leib Christi, 
lOss (ver também acima, pp. 41 lss).

35. Ver acima, Seção 19.
36. Cf. acima, Seção 38.
37. De acordo, por exemplo, com Wikenhauser, Die Kirche, p. 102; também 

Lietzmann, Cor., p. 63 (ver, por outro lado, o comentário de retificação de 
Kiimmel na p. 197).

38. De acordo com Matter, De Kerk, p. 20.
39. De acordo, corretamente, com Percy, Der Leib Christi, p. 16.
40. De acordo, por exemplo, com Wikenhauser, Die Kirche, pp. 101, 102, 116ss; 

Grosheide, 1 Cor., p. 330; e (infelizmente!) a tradução da Sociedade Bíblica 
Holandesa e a RSV.



41. Cf. acima. Seção 38.
42. De acordo, por exemplo, com Lietzmann-Kümmel, Grosheide (“não do batis

mo..., mas de receber o Espírito no batismo”), Percy, Wikenhauser.
43. Ver mais abaixo, p. 470.
44. De acordo, por exemplo, com Schlatter, Kãsemann, Wendland, Goppelt (TDNT, 

VI, p. 160; cf. p. 147, n. 17, 18).
45. Cf. a declaração de Robinson citada acima. Semelhantemente, a conclusão de

Percy (Der Leib Christi, p. 44). E, especialmente, os exegetas católicos (cf. 
Cerfaux, The Church in St. Paul, pp. 276ss e, principalmente, Benoit, Revue 
Biblic/ue, 1956, p. 14). Benoit escreve o seguinte sobre 1 Coríntios 10.16, 17: 
“A palavra sõma só pode ter o mesmo sentido nos versículos 16 e 17. A inferência 
no segundo versículo, partindo do primeiro, é impressionante: ao receber em 
seu corpo, por meio do rito sacramental, o corpo de Cristo, eles ‘são’ todos
juntos, um só corpo, isto é, esse corpo...”.

46. De acordo, por exemplo, com Wikenhauser, Die Kirche, p. 109: “Corpo e san
gue referem-se ao corpo glorificado e ao sangue glorificado do Senhor exalta
do; isso significa, porém, o próprio Cristo celestial... o corpo do Cristo históri
co, que obviamente não é mais um corpo de carne (Cl 1.22), mas sim um corpo 
de glória (Fp 3.21).” Também Bultmann escreve (Theology, I, p .147) que seria 
incorreto perguntar se corpo tem a intenção de referir-se ao “corpo crucificado 
da carne de Jesus” ou ao corpo pneumático do Glorificado. “O corpo-doxci do 
Cristo exaltado é idêntico ao corpo que foi morto na cruz.”

47. De acordo com Robinson: o corpo e o sangue de Jesus significam aqui “o 
próprio ser de Jesus, sua vida e personalidade” (The Body, p. 57).

48. J. Jeremias, The Eucharistic Words o f  Jesus, 2a ed., p. 144 (3a ed., p. 222).
49. Para esta explicação, ver também, por exemplo, E. Gaugler, Das Abendmahl

im N.T., 1943, p. 52; E. P. Groenewald, [KOINÕNIA] (Gemeenskap) by Paulus, 
1932, pp.105-115; minha obra The Coming o f  the Kingdom, p. 427. Também
muito claramente, Matter (Der Kerk, p. 24).

50. Para essa questão em detalhes, ver adiante a Seção 66, item “a”.
51. E importante o fato de que a unidade do corpo da Igreja é inferida do único pão 

(e não de um só corpo). De acordo com a idéia do antigo Oriente, o rito de 
partir o pão determina a comunhão à mesa (cf. Jeremias, The Eucharistic Words 
o f Jesus, 2aed., pp. 153, 154 [3a ed., p. 232] e a literatura lá mencionada). Com 
tudo isso, parece que o curso do raciocínio de Paulo não é determinado pela 
idéia de identificação.

52. Cf. E. Kãsemann, “The Pauline Doctrine of the Lord’s Supper”, Essays on New 
Testament Themes, p. 110: “Paulo, por sua vez, concorda com essa concepção 
[a saber, a do significado tradicional de “corpo”], mas no versículo 17 dá a ela 
uma nova característica.”

53. Cf. acima, Seções 37 e 38.
54. Poiêsas ta amphotera hen.
55. Hina tons duo ktisê eis hena kainon anthrõpon.
56. Apokatallaxê tous amphoterous en heni sõmati.



57. En heni sõmati, por exemplo, é entendida por Dibelius-Greeven com referên
cia à Igreja; cf. a tradução da Sociedade Bíblica Holandesa: “Tot een Lichaam 
verbonden” . Percy entende pela expressão o corpo histórico de Cristo na cruz 
e faz referência a Romanos 7.4; Colossenses 1.2 (Der Leib Christi, pp. 39, 42; 
Probleme, p. 109). Tendo em vista o pronunciamento paralelo em Colossenses 
1.22 e as palavras que vêm sem seguida em Efésios 2.6 (“dia tou staurou”), 
não há mais nada que precise ser dito sobre esse ponto de vista.

58. Pode-se observar como a idéia do próprio corpo histórico de Cristo e a idéia da 
Igreja como corpo de Cristo aproximam-se uma da outra nessa passagem. Con
tudo, também fica claro que não se pode identificar uma com a outra. Porquan
to o novo homem (um só corpo) não é idêntico ao corpo histórico de Cristo, 
mas sim “criado” por ele como uma nova unidade.

59. Acima, p. 418.
60. Não se tem certeza absoluta do significado dos versículos 31-33 e eles são 

interpretados de maneiras bastante diferentes. A nosso ver, Paulo cita Gênesis 
2.24 no versículo 31 a fim de expressar, com as palavras das Escrituras, a idéia 
de uma só carne, da qual foi feita menção freqüente no que antecede essa pas
sagem, tendo em vista tanto o casamento como a unidade de Cristo. Este ser 
uma só carne (um só corpo) é um grande mistério. Paulo, porém -  independen
temente de como outros falam sobre isso, egõ de -  fala dessa unidade pensan
do, em parte, em Cristo e na Igreja e entende essa unidade à luz daquela rela
ção, como fez continuamente no que antecede essa passagem. Assim, o versículo 
32 não oferece nenhum sentido alegórico para Gênesis 2.24 (como se, nesse 
caso, se falasse da Igreja), mas aponta para a compreensão do mistério, que 
duas partes podem ser uma só carne, para a relação de Cristo com a Igreja. 
Porquanto isso ocupa o apóstolo em toda essa perícope, tanto quanto a unidade 
do casamento. A conclusão, no versículo 33, introduzida com plên  (“não 
obstante, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mes
mo...” ), diz então que -  independentemente de como se deseje compreender o 
que vem a seguir -  os maridos crentes devem amar suas esposas como a si 
mesmos (para esse uso de plên, ver Bl.-Debr., Par. 449, 2).

61. Cf., por exemplo, Percy, Der Leib Christi, pp. 52ss.
62. Com certeza, deve-se rejeitar a idéia de quepan to sõrtia, expressa não a igreja, 

mas “o todo” ; ver mais em minha obra Col, p. 195.
63. Para a literatura, ver a discussão completa dessa questão em J. H. Roberts, Die 

Opbou vau die Kerk volgens die Efese-brief, 1963, pp. 94, 95.
64. Cf. I. J. Du Plessis, Christus as H oofvan Kerken Kosrnos, 1962, p. 81; Roberts, 

ibid., p. 96. Contudo, ver também P. Benoit, Revue Biblique, 1956, p. 27, que, 
para a opinião contrária, refere-se a Platão, Hipócrates e Galeno. No entanto, 
parece muito duvidoso que Paulo possa ser considerado dependente dessas 
idéias bastante específicas.

65. Ver Benoit, ibid., 24ss; contudo, ver também a nota seguinte.
66. Benoit parte desse significado geral de “cabeça” (ibid., pp. 25ss), que então ele 

procura combinar com a idéia do vínculo orgânico-fisiológico entre a cabeça e



o corpo (p. 27). A isso ele chama de “adaptação muito apropriada” , mas chega, 
desse modo, a uma combinação de duas idéias diferentes de cabeça que, a 
nosso ver, são muito difíceis de combinar entre si, uma do mundo semita e 
outra do mundo grego (pp. 25, 27). Assim também J. Dupont, Gnosis, 1949, 
pp. 450ss.

67. Ver acima, Seção 13.
68. Especialmente em sua obra Christus und die Kerche im Epheserbrief, 1930.
69. Leib und Lein Christi, 1933.
70. Die Kierche, pp. 239, 240.
71. Ver também o artigo de Schlier, TDNT, III, pp. 673ss, s. v. kephalê.
72. Para a chamada doutrina do “Redentor redimido” ver acima, pp. 26, 32ss.
73. Cf. especialmente H. M. Schenke, Der Gott ‘M ens’ in der Gnosis, Ein religions

geschichtlicher Beitrag zur Diskussion über die paulinische Anschauung von 
der Kirche als Leib Christi, 1962. Ele examinou todos os materiais novamente 
e conclui: “Assim, é necessário deixar para trás a teoria deveras interessante de 
Schlier e Käsemann” (155).

74. Roberts também indica esse fato corretamente (Die Opbou, p. 96): “A interpre
tação gnóstica [de Schlier]... não conduz, porém, a uma imagem muito mais 
concebível da idéia, porquanto aqui o corpo humano comum e suas relações só 
é trocado pela forma de Anthropos com seu corpo gigante... Esse Anthropos é 
[ainda de acordo com a interpretação de Schlier objetada por Roberts], na ver
dade, o corpo completo e ao mesmo tempo (como Redentor) pode ser distin
guido como o cabeça que junta as partes do corpo para si, uma vez que se trata 
aqui do mito da unidade de Deus com a alma.” Ainda sem levar em considera
ção, portanto, o caráter irreconciliável fundamental do mito gnóstico na pro
clamação da salvação em Paulo, essa primeira idéia não pode servir, de forma 
alguma, como a chave interpretativa para a concepção paulina. Outros, como 
Schweizer, por exemplo, negam que o conceito de corpo ocorra no gnosticismo 
como um "corpo gigante” que contém em si todas as almas redimidas (“Die 
Kierche, TLZ, 1961, cols, 162ss).

75. Ver Percy, Der Leib Christi, pp. 39ss; também de sua autoria, Probleme, p. 
112; Hanson, The Unity o fth e  Church, pp. 113ss; Cerfaux, The Church in St. 
Paul, pp. 370ss; Benoit, Revue Biblique, 1956, pp. 17ss; Meuzelaar, Der Leib 
des Messias, pp. 8ss; I. J. Du Pleiss, Christus as Hoofvan Kerk en Kosmos, pp. 
7ss; Schweizer, “Die Kirche”, TLZ, 1961.

76. Paul and Rabbinic Judaism, 1955.
77. Ibid., p. 57. ■
78. Schweizer resume isso em seu valioso artigo “Die Kirche als Leib Christi in 

den paulinischen Antilegomena”, TLZ, 1961, col. 255.
79. Publicações como as que são citadas a seguir movem-se nessa direção -  publi

cações estas que, de outro modo, oferecem uma interpretação repleta de nuanças 
do uso feito por Paulo do conceito de cabeça: L. S. Thornton, “The Body of 
Christ in the New Testament”, em Apostolic M inistr\\ 3ä ed.; 1957, objetiva
mente, 68ss; S. F. B. Bedale, “The Meaning of [kephale} in the Pauline Epistles”,



Journal ofTheol. Studies, 1954, pp. 211 ss; Meuzelaar, Der Leib des Messias, 
pp. 117ss; I. J. Du Pleiss, Christus as H oof pp. 22ss; Roberts, Die Opbou, pp. 
96ss.

80. E. P. Groenewald também escreve sobre isso em “Die Ekklesia in die Neuwe 
Testament”, em Ned, Geref Teologiese Tydskrif, 1962, p. 393, com uma refe
rência, entre outras passagens, a Romanos 7.24. Contudo, a idéia de que com 
sõma tou thanatou Paulo quer dizer o corpo do qual Adão é o cabeça exige 
mais provas semasiológicas.

81. Parece-nos muito fraca e motivada apenas com base em Efésios 5.28 (para essa 
concepção, ver Wikenhauser, Die Kirche, p. 231) a idéia de que, entrementes, 
a concepção de Igreja como “Leib Christi” tem origem na concepção de “Weib 
Christi”, e no fato de que a esposa em Efésios 5 é equiparada ao corpo do 
marido, conforme é defendido por Dom Casei. Com toda certeza, essa passa
gem contém uma importante indicação quanto à direção na qual, e o cenário no 
qual, a solução da questão terminológica deve ser .buscada.

82. Cf. os materiais escassos em Schweizer, “Die Kirche”, TLZ, 1961, col. 245, n. 14.
83. De acordo com Meuzelaar, Der Leib des Messias, p. 121.
84. Cf. acima, Seção 18.
85. Para a heresia em Colosso, ver mais detalhes em minha dissertação em Col., 

pp. 198-202; cf. pp. 105ss.
86. Para esse assunto ver particularmente F. Mussner, Christus, das Ali und die 

Kirche, 1955; I. J. Du Pleiss, Christus as H oofvan Kerk en Kosmos. Também, 
M. A. Wagenführer, Die Bedetung Christi fü r  Welt und Kirche, 1941; P. Benoit, 
“Corps, tête et plérôme dan les Épitres de la captivité”, Revue Biblique, 1956, 
pp. 5-44.

87. Essa terminologia não vem do próprio Paulo, uma vez que, com relação a isso, 
ele não fala de kosmos, mas de ta panta: todas as coisas, o todo ou o universo.

88. Para o significado desses poderes, ver minha obra, Col., pp. 141 ss; I. J. Du 
Plessis, Christus as Hoof, pp. 53ss; W. Caird, Pricipalities and Powers, A Study 
in Pauline Theology, 1956; G. H. C. Macgregor, “Principalities and Powers”, 
NTS, 1956, pp. 19ss.

89. Cf. acima, Seção 13.
90. E difícil responder se isso também começou ou não com o conceito de “pleni

tude” . Apesar de todas as especulações sobre a heresia em Colossos, sabemos 
muito pouco sobre a mesma. É igualmente incerta a relação que alguns deseja
ram fazer entre essa heresia e a idéia de pleroma no gnosticismo posterior; ver 
também o ensaio de G. Münderlein, “Die Erwãhlung durch das Pleroma”, NTS, 
1962, pp. 246ss.

91. Pelo menos, caso se considere pan to plêrõma como sujeito de eudokêsen e 
katoikêsai, o que é muito provável, tendo em vista a existência da mesma com
binação de plêrõma e katoikei em Colossenses 2.9; ver mais em minha obra 
Col., p. 146. Outros desejam entender plêrõma em 1.19 não como sendo de 
Deus, mas do universo enchido por Deus, o qual Deus fez habitar em Cristo; 
cf., por exemplo, a tradução e explicação de Benoit em La Sainte Bible, 1949,



pp. 55, 56. Alguns também optam por estender essa tradução a Colossenses 
2.9, onde por pan to plêrõma tês theotêtos entende-se, então, aquele que é 
enchido pela virtude divina (“aquele que é enchido de virtude divina, a esfera 
toda em que a virtude é exercida, habita em Cristo”). Trata-se, portanto, do 
universo. Essa é a opinião de J. Dupont, Gnosis, 1949, p. 475. Contudo, isso 
conduz a uma tradução difícil e baseia-se na idéia estóica panteísta de que o 
universo pode ser chamado de plenitude, pleroma da divindade, algo distinto 
da idéia de que Deus enche o universo. Devemos, portanto, como fica aparente 
de modo mais claro em Colossenses 2.9, considerar pan to plêrõma, em pri
meiro lugar, como a própria plenitude de Deus, no mesmo sentido do caráter 
abrangente da relação de Deus com o mundo e seu poder sobre ele. Em 1.19 
Münderlein vê o Espírito Santo e entende o aoristo eudokêsen como sendo 
relativo ao batismo de Cristo (NTS, 1962, pp. 270, 272). Em 2.9 Cristo seria 
então definido como “encarnação do Espírito de Deus... e verdadeiramente em 
sua posição soberana” (p. 273). A nosso ver, trata-se de uma forma de onipo
tência e, portanto, a referência ao batismo de Cristo não parece encaixar-se aqui.

92. O contexto dessa expressão foi procurado em várias partes: na literatura 
sincrética, caracterizada como gnóstica, do Umwelt helenista (Schlier, Dibelius), 
nos escritos estóicos (Dupont, Benoit) e, por outro lado, na literatura rabínica 
(Meuzelaar, Münderlein). A dificuldade é que a literatura na qual plêrõma apa
rece como denotação da divindade (como nos escritos herméticos e nos Odes 
de Salomão) é a mais distante de Paulo em termos de conteúdo, e que nos 
escritos estóicos é conhecida a idéia de preenchimento de toda as coisas pela 
divindade, mas que estes não falam desse conceito em seu sentido absoluto de 
Pleroma. O mesmo aplica-se ao Antigo Testamento e aos escritos rabínicos, 
apesar de nestes, obviamente, não se entender esse preenchimento de todas as 
coisas por Deus como um princípio panteísta, como acontece com os estóicos. 
E muito difícil, portanto, apresentar qualquer coisa que sirva de apoio para a 
exegese de plêrõma (ver Delling, TDNT, VI, pp. 302ss, í.v. plêrõma). Para 
todos os materiais, ver as exposições detalhadas de Dupont, Gnosis, pp. 419
493 (“Plenitude Cosmique”).

93. Cf. Münderlein, NTS, 1962, p. 275: “Esse conceito não pode significar a ‘es
sência daquilo que constitui Deus’... mas designa Deus... como Senhor ativo e 
todo-poderoso sobre a criação e a História.”

94. As palavras en autõ eudokêsen... katoikêsai foram, aparentemente, tomadas 
emprestadas do Salmo 67.17 (Septuaginta). Isso também serve de argumento a 
favor da tradução intransitiva de katoikêsai.

95. O significado de sõmatikõs é entendido de várias maneiras. Ver a discussão de 
sete interpretações diferentes em minha obra Col., pp. 17ss.

96. Septuaginta: mêouchi ton ouranon kai tên gênplêrõ? legei Kyrios. Ver Delling, 
TDNT, VI, p. 288 e, principalmente, Münderlein, NTS, 1962, pp. 266, 270.

97. Ta panta en pasin plêroumenou. Entendemos, ta panta, portanto, no sentido 
com que é usado em 4.10 (também com plêroõl). En pasin: em todos os aspec
tos; o que significa que Cristo afirma a plenitude de seu poder em toda a parte,



em relação a todas as coisas e a toda criatura. Também pode-se entender en 
pasin  de modo instrumental (= dia pantõn: “Com todos os poderes que dele 
fluem, Cristo governa sobre e em meio a todas as forças que tornaram-se sujei
tas a ele” ; Delling, TDNT, VI, p. 292). Outros acreditam que ta panta en pasin 
deve ser entendido como a Igreja e usam para isso Colossenses 3.11: “porém 
Cristo é tudo e em todos” (Masson, VEpitre de Saint Paul aux Colossiens, p. 
156). Contudo, depois de to plêrõma, que também deve ser entendido com 
relação a Igreja (ver abaixo) isso parece, de certa forma, tautológico.

98. Sobre as “quatro dimensões”, ver a discussão completa em Dupont, Gnosis, 
pp. 476-489.

99. Percy, Probleme, pp. 384ss e Delling, TDNT, IV, p. 304, contrários a isso, 
enfatizam corretamente que o termo plêrõma em Efésios e Colossenses não é 
usado inteiramente com o mesmo sentido, mas sim com uma considerável di
ferenciação.

100. A idéia de que plêrõma deve ser entendido aqui como uma “inteireza” (no 
sentido de que Cristo encontraria uma certa inteireza na Igreja como seu cor
po; isso de acordo com intérpretes gregos; cf. K. Staab, Pauluskommentare 
aus der griechischen Kirche, 1933, p. 320; dos escritos posteriores, por exem
plo, Dibelius, Col., p. 65; P. Ewald, Die Briefe des Paulus an die Epheser, 2- 
ed., 1910, p. 104) foi refutada conclusivamente por Percy, entre outros (Der 
Leib Christi, pp. 50ss); Probleme, p. 384).

101. Ver, por exemplo, H. Berkhof, De katholiciteit der Kerk, 1962, pp. 6 Iss.; I. J. 
Du Pleiss, Christus as Hoof, pp. 116ss.

102. Cf. acima, p. 156.
103. De acordo com Bultmann, revela-se aqui uma diferença entre Efésios e 

Colossenses e as epístolas de Paulo que ele aceita como sendo autênticas. Ele 
a descreve da seguinte maneira: “Enquanto, de acordo com Paulo, a vitória de 
Cristo sobre as potestades cósmicas ainda deve ser esperada como um aconte
cimento do final vindouro dos tempos ... numa outra perspectiva, a vitória já  
foi alcançada” (History and Escathology, p. 55). Assim, mostra-se nessas epís
tolas a “historização” e “neutralização” da escatologia em seu progresso. 
Contudo, também nas (outras) epístolas de Paulo, o ponto de partida da 
parênese encontra-se na vitória de Cristo que já  foi obtida sobre as potestades 
(cf., por exemplo, Rm 8.37, 38). Fica evidente, a partir do que segue (ver 
acima no texto), o quanto o ponto de vista do “ainda não” tem uma participa
ção em Efésios e Colossenses

104. Para essa exegese de “reconciliar” , ver minha obra, Col., pp. 147ss, entre 
outras, em oposição à visão de Michaelis, Versöhnung des Alls, 1950, pp. 
27ss, que também deseja ver aqui uma restauração da paz com Deus no senti
do pessoal da palavra. Contrário a isso, ver Percy, Probleme, p. 95 e Benoit, 
La Sainte Bible, p. 31.

105. Para esse uso peculiar da expressão en tois epouraniois em comparação com 
ouranos, ver H. Odeberg, The Vieyv o f the Universe in the Epistle to the 
Ephesians, pp. 4ss.



106. Cf. C. F. Müller, Gottes Gerechtigkei und Gottes Volk, pp. 102ss.
107. Cf. Gálatas 3.19, 20.
108. De acordo com Müller, Gottes Gerechtigkeit, p. 103 e Schlier, G al, p. 130.
109. Müller, ibid ., p. 104. Com a expressão “no fundo” Müller quer dizer “com 

base em sua origem gnóstica”.
110. Cf. acima, pp. 428ss.
111. Cf. acima, pp. 422ss.
112. Quer escolha-se incluir ou não o conceito de “catolicidade” (da igreja), essa 

ligação da Igreja com “todas as coisas” determinada em Cristo, como Berkkhof 
deseja fazer (De katholiciteit der Kerk, p. 59), a nosso ver, não é uma questão 
de exegese, mas sim de uso histórico-dogmático. Não pode haver dúvida so
bre a questão em si.



O  B atismo  e a  C eia d o  S e n h o r

64. Diferentes Definições de Batismo
Nos capítulos anteriores, chama-nos a atenção repetidamente o significado 
que Paulo atribui ao batismo (e também, mesmo que com menos freqüên
cia, à Ceia do Senhor) como meio de apropriação da salvação dada à Igreja 
em Cristo. Foi o caso, particularmente, no capítulo’ sobre a nova vida e o 
morrer e ressuscitar com Cristo e sobre a vida pelo Espírito. Por diversas 
vezes, o batismo entrou na discussão como um modo no qual, e meio pelo 
qual, a Igreja participa no acontecimento redentor que ocorreu de uma vez 
por todas em Cristo e recebe sua participação no dom do Espírito. Pode-se 
dizer o mesmo a respeito do que ficou aparente no capítulo anterior sobre o 
significado do corpo de Cristo. Aplica-se a esse corpo, também, que a in
corporação nele e a participação na comunhão pneumática com Cristo ocor
rem por meio do batismo,2 assim como essa comunhão com Cristo e o fato 
de a Igreja ser um só corpo, juntos, são renovados e confirmados pela Ceia 
do Senhor.3

Essa é a área que deve ser explorada de maneira um pouco mais pro
funda e mais deliberada no que se refere ao significado do batismo e da 
Ceia do Senhor como meio de salvação. Ao fazê-lo, também podemos em
pregar o que já  foi descoberto e procuraremos, o máximo possível, evitar 
repetições. Ainda assim, não podemos nos restringir ao que já  foi tratado, 
pois o significado do batismo e da Ceia do Senhor apareceu, então, apenas 
de forma indireta e incompleta. Este é particularmente o caso com relação



ao batismo, pois nas epístolas de Paulo é atribuída a ele uma variedade 
maior de sentidos do que ficou aparente nos capítulos anteriores. De mais a 
mais, além das passagens em que Paulo menciona explicitamente o batis
mo, há outras em que isso não acontece, mas nas quais, ainda assim, tem-se 
bons motivos para investigar se o apóstolo não tem a intenção de, implicita
mente, referir-se ao batismo. De certo modo, a situação é mais simples com 
respeito à Ceia do Senhor, pois as passagens que podem ser citadas quanto 
a ela restringem-se, basicamente, às duas perícopes conhecidas de 1 Coríntios 
10 e 11. Portanto, do ponto de vista metodológico, uma discussão sobre a 
Ceia do Senhor apresenta muito menos dificuldades. Por esse motivo, pro
curaremos em primeiro lugar formar uma imagem sumária dos pronuncia
mentos que se referem ao batismo a fim de, depois disso e tendo como base 
uma análise mais detalhada de 1 Coríntios 10 e 11, tratar separadamente do 
significado da Ceia do Senhor.

Ao considerar as declarações de Paulo, será preciso estarmos cientes 
de que, em parte alguma, o apóstolo faz um “estudo” detalhado do signifi
cado do batismo, mas sim, que repetidamente ele pressupõe haver uma com
preensão do mesmo.4 Seus pronunciamentos sobre o batismo, portanto, com 
freqüência têm o caráter de um apelo ao que a Igreja sabe, ou deveria saber, 
com respeito a isso e uma explicação mais detalhada do que deve ocorrer a 
partir do batismo para sua consciência de fé e conduta. Ainda assim, nessas 
referências ao batismo, também fica implícito um importante elemento dou
trinário e, portanto, procurou-se chegar a uma doutrina “paulina” de batismo.5

Quando examinamos as declarações relacionadas ao batismo em mais 
detalhes, fica aparente que Paulo denota o significado redentor do batismo 
de várias maneiras, nas quais, como é de se supor,6 ele usa agora formula
ções mais tradicionais e, então, faz descrições que devem ser interpretadas 
a partir das estruturas fundamentais características de sua pregação.

(a) A tipificação do batismo como um banho de purificação pertence, 
sem dúvida, às definições mais tradicionais. Pode ser encontrada mais cla
ramente em 1 Coríntios 6.11 e Efésios 5.26:

... mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em
o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus (ICo 6.11).

...tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra (Ef 5.26).

Não há dúvida de que as expressões “lavar” e “lavagem de água” 
referem-se ao batismo. Em ambas, encontramos o batismo -  em concordân
cia com a proclamação cristã7 primitiva como um todo -  sendo caracteriza
do como o símbolo e o meio de salvação pela lavagem e purificação do 
pecado, que é descrita em 1 Coríntios 6.11 tanto em termos éticos quanto 
legais. O fato de a lavagem com água ser acompanhada pela “palavra” que



vem de Deus para aquele que é batizado, é acrescentado expressamente em 
Efésios 5.26 e está relacionado às bases do batismo cristão. Devemos vol
tar ao que se segue ao relacionamento entre ambos, bem como ao de batisto 
e fé. Entretanto, pode-se tomar por certo que a fé já  é pressuposta em tudo 
isso, considerando-se os termos usados: “vós vos lavastes” e a ligação 
indissolúvel entre fé e justificação.8 Também é preciso mencionar a alu
são à expressão batismal em 1 Coríntios 6. 11 -  “em nome” (por mais 
difícil que seja interpretá-la9) -  bem como a relação entre o batismo e o 
Espírito Santo (ver abaixo) e, também, a indicação clara em Efésios 5.26 
de que Cristo é o autor da purificação que ocorre no batismo e que o 
batismo funciona como instrumento.

Além disso, o batismo é mencionado como um “lavar” em Tito 3.5: 
“Ele [Deus] nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espí
rito Santo.”

Nesse pronunciamento, o batismo é, mais uma vez, qualificado como 
um banho de purificação e também, como uma purificação que deve -  como 
fica evidente a partir das palavras que vêm imediatamente antes dessas -  ser 
entendida no contexto da atividade salvadora e escatológica de Deus (“se
gundo” sua misericórdia, etc.) e que representa a renovação completa de 
vida do homem que resulta dessa atividade. Nesse sentido, aqui, mais uma 
vez, a menção do Espírito Santo10 deve ser compreendida da seguinte manei
ra: a lavagem de água do batismo representa o novo nascimento11 como a 
transição de um modo de existência dominado e qualificado pelo pecado para 
aquele que deriva seu caráter do Espírito como dom escatológico de salvação.

(b) Tudo isso nos leva, naturalmente, em segundo lugar, àqueles pro
nunciamentos nos quais o batismo é simplesmente qualificado como o ba
tismo do Espírito. Aqui, mais uma vez, Paulo está de acordo com o ponto de 
vista cristão primitivo sobre o batismo (cf. Mc 1.8; At 2.38; Jo 3.5, et a i). 
Nas epístolas de Paulo, esse tema batismal é mencionado diretamente em 1 
Coríntios 12.13 em quer há menção de um batismo em um (ou no\ ou com\ 
não pelon) Espírito. Conforme foi observado anteriormente, em toda a es
trutura paulina (e cristã primitiva) de proclamação, deve-se atribuir um sig
nificado escatológico a essa dádiva do Espírito Santo. O Espírito da promessa 
(Ef 5.13) é “derramado” por Deus de acordo com essa promessa sobre os 
últimos dias (J1 2.28; At 2.4, 17; Rm 5.5; Tt 3.6) e, portanto, pode ser com
preendido como “primícias” e “penhor”, a saber, da herança futura (cf. Ef 
1.14; Tt 3.6, 7; 2Co 1.22; Rm 8.16, 23). Assim, a ligação entre batismo e 
Espírito não consiste especificamente num derramamento incidental de dons 
incomuns do Espírito, mas sim na transição do batizado para uma nova vida 
que se manifestou com Cristo, na qual não apenas a culpa e o pecado são 
lavados, mas certamente, prevalece ainda o novo domínio do Espírito San
to. De acordo com Paulo, o batismo também é não apenas um sacramento



preparatório -  como no caso de João Batista -  mas um sacramento de 
concretização. Isso fica evidente de modo particular por meio da relação 
entre o batismo e o Espírito Santo.

Fica, ainda, a questão -  uma pergunta para a qual já  foram dadas 
várias respostas -  se Paulo faz alusão ao batismo nas passagens nas quais 
ele fala sobre ser selado com o Espírito Santo:

Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que 
também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração (2Co 
1.21, 22).

Em quem [Cristo] também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com 
o Santo Espírito da promessa; o qual é o penhor da nossa herança até o 
resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória (Ef 1.13, 14).

E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redenção (Ef 4.30).

Para muitos comentaristas, está categoricamente determinado que, 
com essa idéia de ser selado pelo Espírito Santo, a intenção de Paulo é falar 
do batismo, assim como logo no início da Igreja Cristã (juntamente com a 
circuncisão; Rm 4.11?) ele foi qualificado explicitamente como um selo 
(cf. 2 Ciem 7, 6; 8, 6/ Herm. Sim. VIII, 6, 13; IX, 16, 3ss; 17,4). Os comen
taristas juntam essa concepção à idéia que supostamente está por trás da 
expressão batismal: “batizar no nome de...”, isto é, que o batizado é “sela
do” pelo batismo como propriedade de Cristo e colocado sob sua proteção. 
Esse ato de ser selado com um nome (como sinal de propriedade e prote
ção) coincidiria, então, com o dom do Espírito conferido no batismo.13 Pela 
qualificação de “selo”, o batismo seria, então, entendido como um ato 
escatológico no qual o batizado passa a ser propriedade daquele em cujo 
nome ocorre o ato batismal. Pela dádiva do Espírito como penhor, a ação 
judicial que fica desse modo entendida, seria completada.14 De acordo com 
alguns estudiosos, a expressão “que nos selou” também se refere ao batis
mo, quer pretenda-se com isso a unção com o Espírito Santo ou a unção que 
é dada depois do ato batismal, conforme o que chegou até nós da Igreja 
primitiva.l3Outros, porém, são muito mais reservados em seu julgamento e 
consideram, no mínimo incerto, que este ato de “selar” seja uma alusão 
direta ao batismo.16

A nosso ver, com o termo “selar”, deve-se pensar diretamente no dom 
do Espírito Santo (cf. Lc 4.18; At 10.38; Uo 2.20, 27). O mesmo fica apa
rente quando o termo é usado em Efésios 1.13; 4.30. Nessas passagens, não 
é caracterizado em primeiro lugar o batismo, mas sim o dom do Espírito. O 
ponto de partida para o termo “selar” não está, portanto, na apropriação



sacramental ou no “colocar um selo” em nome de Cristo (porque quem é 
batizado é transferido para o nome dele), mas sim, nas evidências que o 
próprio dom do Espírito produz naquele que o recebeu. Desse modo, o que 
recebeu o dom do Espírito recebe o selo de que pertence a Deus, assim 
como o dom do Espírito pode ser considerado primícias e penhor da herança.

Nada disso altera o fato de que, tendo em vista a relação entre o Espí
rito e o batismo, aquilo que se aplica ao Espírito pode ser facilmente trans
ferido para o batismo. E de que essas declarações paulinas sobre ser selado 
pelo Espírito podem estar na origem de denotações “técnicas” posteriores 
do batismo como um “selo” .'7 Em nossa opinião, não é possível comprovar 
que esses pronunciamentos em si já  deixam transparecer essa denotação de 
batismo. Em todo caso, os termos “selo” ou “selar”, em Paulo, não tem 
ainda o significado geral que o uso eclesiástico e confessional atribuíram 
com ele ao batismo; para o apóstolo, denota especialmente o poder de selar 
do Espírito, quer este seja ou não entendido dentro do contexto do batismo.

(c) As descrições de batismo mais características de Paulo não são, 
porém, as que se referem à purificação do pecado e ao dom Espírito, mas 
sim as que denotam o batismo como a entrada numa ordem de vida repre
sentada por Cristo e, ao mesmo tempo, como a admissão no corpo de Cris
to. Essa é a concepção de batismo com a qual deparamos repetidamente nos 
capítulos anteriores e que agora requer uma discussão mais detalhada.

Não se trata aqui apenas de declarações que falam sobre ser “batiza
do na morte de~Cristo” ou “sepultado com ele na morte pelo batismo” (Rm 
6.3, 4; cf. Cl 2.11, 12). Essas expressões devem ser consideradas uma apli
cação bastante característica, porém específica de uma idéia mais geral, ou 
seja, de que o batismo une a pessoa a Cristo e à ordem de vida representada 
por ele. E essa união com Cristo, pelo batismo, que Paulo tem em mente 
quando em Gálatas 3.27 descreve o batismo como “revestir-se” de Cristo” : 
“...porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 
Dessarte, não poder haver judeu nem grego”, etc. Numa relação próxima 
com esse pronunciamento encontra-se o de Colossenses 3.9-11: “...uma vez 
que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do 
novo homem... no qual não pode haver grego nem judeu...”, etc.

Aqui, mais uma vez e sem dúvida alguma, faz-se alusão ao batismo. 
Já foi possível determinar que esse velho homem e novo homem não devem 
ser entendidos, antes de tudo, como a conversão do crente como indivíduo, 
mas sim como o modo comum de existência dos “muitos” em Adão e em 
Cristo, respectivamente.18 A pessoa reveste-se desse “novo homem” pelo 
batismo que pode ser chamado então de “revestir-se de Cristo”. Apesar da 
derivação dessa expressão e da idéia de “revestir-se”, concluída a partir 
dela ser incerta,19 o significado essencial desses pronunciamentos não pode 
ser questionado: o batismo leva a pessoa a participar em Cristo, aquele que



como o descendente de Abraão e “segundo homem”, representa e contém 
dentro de si todos que pertencem a ele. Nesse mesmo sentido, pode-se falar 
de ser “batizado em seu corpo” .20

Também se pode entender, a partir desse ponto de vista, as descrições 
muito discutidas de batismo em Romanos 6 e Colossenses 2:

Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus 
fomos batizados na sua morte? (Rm 6.3)

Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo... (Rm 6.4).

Nele [ou seja, em Cristo] também fostes circuncidados... tendo sido sepul
tados juntamente com ele, no batismo, no qual21 igualmente fostes 
ressuscitados mediante a fé... (Cl 2.11, 12).

O que nos interessa agora nesses pronunciamentos, os quais discuti
mos anteriormente em outro contexto,22 é a relação peculiar que Paulo faz 
entre o batismo e o morrer e ser sepultado e ressuscitado com Cristo, de 
modo que o batismo pode ser qualificado como um batismo na morte de 
Cristo, etc. A necessidade de afirmar-se que existe aqui a influência das 
religiões de mistério,23 nas quais os iniciados eram colocados numa relação 
especial com divindade cultual que morre e volta à vida, e apesar dos efei
tos que ainda permanecem em função dessa concepção em parte da literatu
ra,24 é cada vez mais considerada uma tese improvável e impossível de ser 
demonstrada.25 Porquanto, independentemente do que seja possível dizer 
contra essa suposta analogia em si, não há uma única evidência que possa ser 
mostrada como exemplo de que nesses atos cultuais pagãos ocorria a morte e 
a ressurreição em conjunto com a divindade, de modo que se possa fazer uma 
comparação com o batismo cristão. Deve-se supor, então, que o próprio Pau
lo (ou a Igreja Cristã gentia com a qual acredita-se que ele estava associado), 
atribuiu esse significado ao batismo, apesar de este não ocorrer nas religiões 
de mistério. Contudo, isso não explica exatamente o que se quer esclarecer, 
isto é, como Paulo chegou a essa concepção específica de batismo.26

Uma interpretação inteiramente diferente desta e que é apresentada 
em muitos comentários27 é a interpretação simbólica dessa relação entre o 
batismo e o morrer, ser sepultado e ressuscitar.28 É dito que a base desse 
simbolismo encontra-se na imersão e emersão das águas do batismo, que 
retratam por um lado a morte e, por outro, a ressurreição. No entanto, esse 
simbolismo todo -  conforme já procuramos demonstrar anteriormente em 
outra parte e de maneira um tanto extensa29 -  parece-nos uma ficção. Não 
tem qualquer apoio nas próprias declarações de Paulo.30 No que se refere à 
água do batismo, como fica aparente em todo o Novo Testamento, esse 
significado simbólico consiste no fato de que ela purifica, não que o indiví
duo pode descer às águas e se afogar,31 muito menos ser sepultado nas águas.



Também não existe fundamento algum para a idéia de que a postura daque
le que é batizado poderia sugerir esse simbolismo. Caso ainda fosse possí
vel pensar em morte no momento da imersão (“as águas” cobrindo a cabeça, 
etc.), a única vez que Paulo fala de “ser batizado em sua morte” não pode, 
de fato, oferecer prova suficiente para essa concepção. Ver esse momento 
de imersão especificamente como um símbolo de sepultamento, porém,32 
parece-nos completamente absurdo. Porquanto, não apenas não se é sepul
tado na água, como também é difícil simbolizar o sepultamento ao imergir- 
se a si mesmo em água por um instante. No que se refere à ressurreição, se 
a única passagem em que é dito “no batismo, no qual igualmente fostes 
ressuscitados” (Cl 2.12) tivesse a intenção de denotar a emersão das águas 
como símbolo de ressurreição, certamente teria sido usada a preposição 
“do” (ek) e não “no” (en) (como em morrer e ser sepultado com ele no 
batismo). Quanto mais se entra nessa questão, mais se é levado a concluir 
que a ligação simbólica feita desse modo entre batismo e morte, sepulta
mento e ressurreição de Cristo, independentemente de como é apresentada, 
não encontra qualquer apoio nos textos33 e nem no batismo em si.

Podemos ser ainda mais categóricos em nossa rejeição dessa visão 
simbólica, pois não há necessidade alguma de explicar desse modo a rela
ção existente entre o batismo e a morte, etc., de Cristo. Além disso, essa 
idéia contém em si o risco de tirar a atenção do significado específico que 
Paulo atribui aqui ao batismo. Porquanto, quando ele fala de “ser batizado 
em Cristo” e descreve isso, ainda mais como “ser batizado em sua morte”, 
também está em questão o fato de que o batismo une o batizado com Cristo 
como segundo Adão, como pode ser visto na perícope imediatamente ante
rior que trata de Cristo-Adão; e, assim, o fato daqueles que foram batizados 
nele poderem, agora, saber que fazem parte da morte, sepultamento e res
surreição de Cristo e de que não devem mais viver em pecado, pois foi 
justamente para o pecado que morreram com Cristo. É essa última aplica
ção que Paulo tem em mente no contexto de Romanos 6 (cf. vs. 1, 2). A 
função do batismo, portanto, consiste nisto: ele incorpora ou insere o que 
foi batizado na unidade corporativa (“corpo”) de Cristo com os seus (Rm
6.5). Por isso, as palavras “ser batizado em Cristo” em Romanos 6.3 e 
Gálatas 3.27 não podem ser interpretadas, simplesmente, como uma abre
viação da expressão ser “batizado em nome de Cristo” como com fre
qüência é suposto.34 Na verdade, a expressão reduzida é mais cheia de 
significado, pois é o símbolo da união do batizado com Cristo nesse sen
tido corporativo e assim, com sua morte, seu sepultamento e sua ressur
reição. É esse significado de batismo como incorporação em Cristo que é 
denotado no versículo 5 com a expressão característica: “fomos unidos” 
{symphytoi gegonamen). Os crentes são unidos ou incorporados pelo ba
tismo naquilo que ocorreu com Cristo, o que pode ser aplicado, portanto, 
de modo sui generis35 a sua própria existência.



Esse último ponto pode nos permitir ver, ao mesmo tempo, que esse 
batismo na morte de Cristo -  que também é sepultamento e ressurreição 
com ele no batismo -  tem um significado muito abrangente para Paulo. A 
morte, o sepultamento e a ressurreição mencionados aqui são, sem dúvida 
alguma, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo; ser sepultado 
com ele no batismo, conseqüentemente, significa participar, pelo batismo, 
dessa morte e desse sepulcro. Ser sepultado com ele no batismo significa 
que pelo batismo fomos colocados no sepulcro de Cristo, não que o batismo 
seria o sepulcro no qual, assim como Cristo certa vez morreu, também nós 
agora morremos. Esta última concepção36 que, portanto, vê o batismo como 
uma morte espiritual para o pecado e uma ressurreição espiritual dele; usan
do como analogia e fundamento a morte e a ressurreição de Cristo, deve ser 
firmemente rejeitada. O batismo não é um sepulcro e uma ressurreição -  
mais uma vez há o perigo da interpretação simbólica -  mas sim, o batismo 
nos incoipora , nos faz participar da morte de Cristo no Gólgota e de sua 
ressurreição no jardim. Contudo, isso não altera o fato de que a participação 
nessa morte e nesse sepulcro, tem, não apenas um einmalig histórico-reden- 
tor definitivo, como também um significado prático, a saber, que nessa morte 
de Cristo o poder do pecado foi derrotado para aqueles que agora pertencem 
a Cristo, de modo que aqueles que morreram nele, para o pecado, não po
dem e não devem mais viver em pecado (Rm 6.1, 2). Tudo isso lhes é con
cedido pelo batismo em sua morte.

Os termos despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem 
no batismo têm o mesmo significado. Porquanto, também o velho homem 
foi crucificado com Cristo (Rm 6.6) e esse despojar-se do velho homem no 
batismo significa, acima de tudo, desse modo, a participação nesse aconte
cimento singular. Ao mesmo tempo, não se restringe a isso, mas esse despo
jar-se no batismo significa também desligar-se, de fato, do velho modo de 
existência, um desligamento que ocorre depois do batismo no ato contínuo 
de “fazer morrer a natureza terrena” (Cl 3.5; cf. G1 5.24). O mesmo aplica- 
se ao ato de revestir-se do novo homem. Este pode ser ligado ao batismo 
(cf. Cl 3.10), pois no batismo os crentes são ressuscitados com Cristo no 
sentido único e histórico-redentor da palavra (Cl 2.12). Contudo, esse “re
vestir-se” também é uma escolha, um ato que é exercido continuamente e 
realizado ao longo de toda a vida do crente (cf. Ef 4.24; Rm 13.14). Conse
qüentemente, é para esse estado contínuo de encontrar-se morto para o pe
cado e vivo para Deus, que está voltada toda a admoestação baseada no 
batismo em Romanos 6.1-11 (cf. v. 11). É esse o significado abrangente de 
ter sido “batizado na morte de Cristo”. Desse modo, o batismo não se toma 
uma parábola da morte e ressurreição de Cristo na vida dos crentes, um 
símbolo da conversão. O batismo liga o crente à morte e ressurreição de 
Cristo e “ser crucificado e ressuscitado com Cristo no batismo” não denota 
conversão. Contudo, um não existe sem o outro, pois, ter sido batizado em 
Cristo e inserido em seu corpo, também, é ter sido batizado no seu Espírito



e não significa apenas ter morrido para o pecado, mas também viver e servir 
no novo estado do Espírito (Rm 6.12ss; 7.4).

Essa concepção de batismo como um todo é o que está na raiz do 
pronunciamento de Colossenses 2.11. Nessa passagem, Paulo está envolvi
do numa polêmica contra aqueles que desejam levar a congregação à sub
meter-se à circuncisão. No entanto, isso tomou-se supérfluo, pois nos crentes 
foi efetuada a circuncisão espiritual (“não por intermédio de mãos”), a cir
cuncisão de Cristo.37 Porquanto, pelo batismo,38 eles participam do sepulta- 
mento de Cristo e por meio dele, escaparam do domínio e poder do pecado. 
Mais uma vez, portanto, vê-se a ligação entre o batismo e o sepultamento de 
Cristo: não como se o batismo fosse o símbolo do sepultamento e nem como 
se houvesse uma relação especial entre o batismo e o sepultamento de Cris
to, mas sim, pelo fato de tanto em Romanos 6 quanto em Colossenses 2 o 
apóstolo desejar que seus leitores entendam que não estão mais sujeitos ao 
poder do pecado. No sepultamento de Cristo, o “corpo da carne”, o velho 
homem, foi despojado de uma vez por todas. Ser batizado também significa 
participar verdadeiramente daquilo que outrora ocorreu com Cristo.

Esse significado todo de batismo pretendido na subseção “c”, que 
permite a formulação mais breve possível com as palavras “ser batizado em 
Cristo” (Rm 6.3; G1 3.27) recebe, finalmente, uma explicação bastante 
esclarecedora na analogia impressionante de batismo que Paulo apresenta 
em 1 Coríntios 10.2 dentro de um outro contexto. Porquanto nessa passa
gem ele compara -  como faz com freqüência -  a Igreja do Novo Testamento 
com a Israel antiga e sobre esta última, diz: “tendo sido todos batizados, 
assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.”39 Essa declaração 
também não tem relação alguma com um simbolismo, como se nuvem e 
mar denotassem de uma forma ou de outra uma lavagem na água. Porquan
to a nuvem era uma nuvem resplandecente e Israel atravessou o mar em 
terra seca. Na verdade, nuvem e mar representam o acontecimento redentor 
pelo qual Israel escapou da tirania do Egito. Todos os pais participaram 
desse acontecimento redentor, pois foram batizados “com respeito a Moisés”. 
Aqui, não há dúvida alguma de que se trata de um batismo real. A expressão 
é elaborada na analogia e como um tipo de batismo cristão (Moisés é Cris
to; cf. v. 4: “E a pedra era Cristo”) e denota mais uma vez, os muitos que 
foram colocados debaixo de um só e os muitos que foram salvos em um só 
e por meio dele. Porquanto, assim como Deus batizou e incorporou a Igreja 
em Cristo, também a salvação de Israel encontrava-se no fato de que havia 
recebido Moisés como líder e cabeça e estava contida em Moisés. O fato de 
que para essa realidade, também no caso de Moisés, Paulo emprega a ex
pressão “ser batizado com respeito a” (mesmo que aqui não um batismo de 
fato), demonstra até que ponto a idéia de incorporação constitui o elemento 
predominante da expressão “ser batizado em Cristo (Moisés)”. Contudo, 
assim como para a Igreja ter sido batizado em Cristo significa também ter



sido batizado na morte e ressurreição de Cristo, semelhantemente, os pais 
foram todos batizados em Moisés na nuvem e no mar, isto é, todos partici
param da operação distintiva e salvadora da nuvem e do mar que Deus rea
lizou por eles, por meio do ministério de Moisés. Assim, a analogia é, sem 
dúvida alguma, bastante impressionante, apesar da idéia por trás da mesma, 
no contexto de 1 Coríntios 10ss desenvolver-se de maneira um tanto dife
rente daquela de Romanos 6 (cf. ICo 10.3 com ICo 12.13!). É difícil en
contrar uma explicação mais clara e mais autêntica para o que Paulo quer 
dizer quando, como nos pronunciamentos já discutidos no item “c”, ele 
deseja que o batismo seja compreendido como a incorporação em Cristo e o 
acontecimento redentor divino nele representado.

65. O Batismo como Meio de Salvação

Permanece a questão quanto ao que se pretende dizer quando o batismo é 
definido de várias maneiras como meio pelo qual, ou meio no qual, a salva
ção é conferida ao batizado, independentemente do quanto essa salvação 
seja definida como a purificação do pecado, comunicação do Espírito Santo 
ou incorporação em Cristo ou em seu corpo. Com todas essas qualificações 
adicionais atribuídas ao batismo, está em questão a mesma coisa, a saber, o 
batismo como meio de salvação; ou, em outras palavras: o que acontece no 
batismo ou por meio dele?

Essa questão pode ser colocada com ainda maior precisão quando se 
procura delimitá-la ainda mais por dois lados. Em primeiro lugar, deve-se 
estabelecer a relação entre o que acontece com o batizado no batismo ou por 
meio dele e o que já aconteceu antes do batismo. Porquanto pudemos, ante
riormente, determinar repetidamente que, além da incorporação sacramen
tal em Cristo, existe uma relação predestinacionista (cf. Ef 1.4) e acima de 
tudo histórico-redentora, entre Cristo e seu povo. A questão, portanto, é 
como o aspecto sacramental se relaciona (em particular) com o aspecto his
tórico redentor da participação da Igreja em Cristo (I).

Em segundo lugar, ao determinar o caráter de apropriação do batis
mo, deve-se discutir o significado da fé. Porquanto, ao mesmo tempo em 
que é atribuído ao batismo o significado de mediador da salvação, o mes
mo também pode ser dito sobre a fé. Isso nos leva a refletir mais profun
damente sobre a relação da operação do batismo com a aceitação do 
evangelho pela fé (II).

(I) No que se refere ao primeiro ponto, deve-se observar que nas epís
tolas de Paulo que chegaram até nós, essa relação de haver sido incluído em 
Cristo no sentido histórico-redentor e predestinacionista e a incorporação 
em (no corpo de) Cristo e assim, na sua morte e ressurreição, não é tratada 
nem explicada claramente. Restam-nos portanto, as conclusões que deve-



mos tirar por conta própria, com todos os riscos e dificuldades de tal pro
cedimento. Ao fazê-lo, será preciso que nos guardemos de todo tipo de in
terpretação que se origina em concepções específicas dogmáticas ou 
filosóficos a priori do batismo (e da Ceia do Senhor), mas que não encon
tram absolutamente qualquer apoio nas epístolas de Paulo. Esse é o caso, 
particularmente, de todos os tipos de especulações sobre a relação entre o 
batismo dos crentes e a morte de Cristo que tomam Romanos 6 como seu 
ponto de partida. Na teologia católica mais recente, a chamada teologia de 
mistério tem se ocupado especificamente com essa relação. Seguindo os 
passos de O. Casei, seus representantes falam da morte de Cristo sendo 
concretizada no sacramento, acontecimento no qual diz-se, então, que o 
batizado é tomado pelo mysterio e envolvido por ele. Além disso, enquanto 
Casei pensava, principalmente, numa relação com os cultos de mistério 
helenistas, a concepção atual é que essa representação (Vergegenwärtigung) 
da atividade divina criadora ou redentora na religião vai muito além da reli
gião helenista e que, de fato, é um fenômeno primitivo na vida religiosa do 
homem e que, também, formava especificamente o centro da adoração do 
Antigo Testamento.40 Diz-se agora que era dessa concretização do aconteci
mento redentor singular da morte de Cristo que Paulo estava falando em 
Romanos 6. Não se deve pensar aqui num novo ato redentor de Deus ou de 
Cristo, num sentido de repetição, mas sim, que no batismo estamos tratando 
da forma sacramental sob a qual a crucificação histórica de Cristo parece 
estar presente ou tomar-se-nos acessível, de modo que “podemos, verda
deiramente, experimentar essa morte”.41 Apesar de não haver qualquer in
tenção de diminuir a natureza definitiva da morte de Cristo na cruz,42 ainda 
assim a idéia é, evidentemente, de que o evento da morte de Cristo (e não 
simplesmente seu significado redentor) de uma forma ou de outra se esten
de para o batismo, de modo que nele é possível morrer e ser sepultado com 
o próprio Cristo. Diz-se que essa “forma” sacramental da morte de Cristo 
de uma vez por todas é denotada, então, em Romanos 6.5 por homoioma.

No entanto, o erro fundamental desse ponto de vista é que o batismo 
não é o momento nem o lugar43 de morrer, etc., com Cristo. Se esse fosse o 
caso, Cristo continuaria a morrer, senão de novo, ainda assim in mysterio, 
pois caso a morte, etc., dos crentes junto com Cristo ocorra no batismo e 
não tenha portanto, como afirma (corretamente) Warnach, um significado 
metafórico ou pneumático, de um modo ou de outro Cristo deve, conse
qüentemente, morrer ou continuar morrendo (sacramentalmente ou como 
em um mistério) no batismo.44 Está fora de questão que Paulo teria essa 
intenção ou teria “apontado nessa direção”.45 No batismo, a morte de Cristo 
como evento não é levada a uma renovação no presente e nem representada 
como uma morte na qual os crentes devem “morrer” com ele, mas sim, os 
crentes encontram-se tão envolvidos com o que ocorreu de uma vez por 
todas que pode ser dito dessa morte que também é a morte deles. Em termos 
mais concisos: a morte de Cristo não é prolongada no batismo e trazida aos



crentes, mas sim, os crentes são, no batismo, levados à morte de Cristo, isto 
é, levados a compartilhar daquilo que ocorreu de uma vez por todas.

Outra concepção, num certo sentido oposta à anterior, pode ser en
contrada em alguns exegetas protestantes e é descrita como a hipótese da 
“contemporaneidade”.46 De acordo com essa idéia, a morte histórico-reden- 
tora de Cristo não está (como afirmam Casei, Wamach, e outros) no batis
mo presente, mas sim, aquele que é batizado é feito “contemporâneo” de 
Cristo, de modo que toda a existência do cristão é incluída nesse aconteci
mento redentor. O crente toma-se “contemporâneo” da cruz e da ressurrei
ção de Cristo no sentido de que tem um a participação real nesse 
acontecimento singular com a eliminação de tudo o que o separa desse acon
tecimento em termos espaciais e temporais.

Apesar de essa concepção certamente fazer mais justiça à intenção de 
Paulo na medida em que se concentra em pensar inteiramente no momento 
da morte de Cristo (no Gólgota) e em sua ressurreição, no entanto, dificil
mente pode-se dizer que o batismo exerce a função de remover a distância 
temporal entre a morte de Cristo e o crente. Tratam-se aqui, evidentemente, 
de idéias que foram tiradas de uma outra teologia que não a de Paulo.47 O 
caráter específico do batismo na morte de Cristo não é de que o tempo deixa 
de existir, mas sim de que, pelo batismo, o crente toma-se co-participante 
daquilo que ocorreu com Cristo. O batismo não nos faz morrer novamente 
com Cristo, mas sim, baseia-se no fato de que ele morreu por nós e nós com 
ele, pois ele é o segundo homem, o último Adão que, quando morreu e 
ressuscitou substitutiva e representativamente incluiu e uniu os muitos em 
si. No batismo, ocorre a incorporação nessa relação solidária, no ‘corpo” do 
último Adão, e é por meio dessa incorporação que ele torna-se um batismo 
na morte de Cristo.

Devemos concluir, portanto, que ter morrido e sido sepultado com 
Cristo não acontece no batismo no sentido da teologia de mistério e nem se 
torna um acontecim ento real no batismo no sentido da doutrina da 
contemporaneidade, mas sim, que o morrer com Cristo foi dado com a in
corporação em Cristo e, desse modo, é concedido ao batizado como uma 
realidade conferida pelo batismo como o rito de incorporação. Isso signifi
ca, portanto, que ter morrido de uma vez com Cristo na cruz e ser batizado 
em sua morte não coincidem um com o outro, mas sim constituem dois 
pontos de vista. Ambos referem-se à mesma questão, isto é, à participarão 
do acontecimento redentor singular. Ainda assim, não se pode levá-los a 
coincidir, quer trazendo a morte de Cristo para o batismo como faz a teolo
gia de mistério, quer tornando o batismo contemporâneo com essa morte. 
Existem aqui, claramente, dois enfoques e não um só. De acordo com o 
primeiro, os crentes são considerados “os muitos” que já foram incluídos na 
morte e ressurreição de Um só; de acordo com o segundo enfoque, por meio 
do batismo, os crentes são incorporados nessa relação solidária com Cristo 
e, assim, com sua morte e ressurreição. Não é fácil definir corretamente a



relação entre esses dois pontos de vista. Sem dúvida, o batismo tem o im
portante significado noético de uma confirmação pessoal e segurança da
quilo que ocorreu num sentido corporativo em Cristo. Paulo usa o batismo 
repetidamente como a prova e base cognitiva para a participação da Igreja 
em Cristo. Uma vez que os crentes foram batizados, sabem, ou pelo menos 
devem e podem saber, que morreram, foram sepultados e ressuscitados com 
Cristo (Rm 6.3;48 Cl 2.1249). Nesse sentido, a caracterização posterior do 
batismo como selo que indica o pertencer a Cristo -  uma qualificação que 
Paulo usa para a circuncisão (Rm 4.11) -  certamente não está deslocada.

Por um lado, o significado do batismo não deve ser expresso exclusi
vamente em termos noéticos. O batismo também é o meio pelo qual concre
tiza-se a comunhão com a morte e o sepultamento de Cristo (d ia  tou  
b ap tism a to s ; Rm 6.4), é o lugar onde efetua-se a união (en to baptismati', Cl 
2.12), o meio pelo qual Cristo purifica sua Igreja (katharisas to loutro\ Ef
5.26) e pelo qual Deus a salvou (esosen hem as d ia  loutrow, Tt 3.5), de modo 
que o batismo em si pode ser chamado de lavar regenerador e renovador do 
Espírito Santo (Tt 3.5). Todas essas formulações referem-se claramente ao 
significado do batismo na mediação da redenção; referem-se ao que ocorre 
no batismo e por meio dele e não simplesmente ao que ocorreu antes do 
batismo e do qual esse ato seria apenas a confirmação. Por outro lado, fica 
claro a partir de toda a pregação do apóstolo que, como meio de salvação, o 
batismo não tem um significado exclusivo. Assim, aquilo que é atribuído 
aqui ao batismo, pode, em outras passagens, ser atribuído à fé (ver abaixo). 
Desse modo,-o que é representado nessas passagens como tendo sido con
cedido aos crentes pelo batismo pode, em outros textos, ser atribuído a eles 
pela morte de Cristo como prova do amor de Deus e como reconciliação 
com Deus, realizada por Cristo (Rm 5.8, 10). Não podemos chegar a nenhu
ma outra conclusão senão que o batismo realiza a seu modo aquilo que já 
foi obtido de outro modo e, assim, ocupa seu próprio lugar na totalidade da 
comunicação divina da redenção.

Só é possível visualizar esse modo e lugar quando se considera os 
vários aspectos da concessão divina da salvação. É tão incorreto dizer que a 
inclusão da Igreja em Cristo ocorre somente pelo batismo como também o é 
a idéia de que o batismo, simplesmente, simboliza ou confirma a p osterio ri 
o que já  foi, de fato, realizado. Também não se pode dizer que no batismo 
existe uma concretização da possibilidade que já  estava presente na morte e 
ressurreição de Cristo, ou que o batismo deve ser chamado de efetuação de 
uma inclusão mais potencial em Cristo como o segundo Adão.50 Todas es
sas idéias desviam a atenção daquilo que já  foi confirmado na morte e na 
ressurreição de Cristo, não simplesmente como uma possibilidade, mas sim 
como uma realidade efetuada em Cristo e, por causa disso, com relação a 
todos os que estão incluídos nele. Por outro lado, fica aparente -  e aqui, 
abordamos o “Sitz im Leben” do batismo -  que, aquilo que na eleição de 
Deus e no evento redentor em Cristo já se realizou num sentido corporativo,



não é efetuado separadamente da pregação do evangelho e da decisão pes
soal de fé que corresponde a essa pregação. É no contexto dessa aplicação 
individualizadora daquilo que ocorreu em Cristo que o batismo tem um 
lugar como a promessa divina e concessão da salvação, e como o crente que 
se permite ser revestido da mesma; mas ainda assim, sempre de modo tal 
que essa concessão é a incorporação e admissão num relacionamento soli
dário o qual não é, primeiramente, constituído pelo batismo, mas que tem 
por base o beneplácito de Deus e forma o segredo do significado absoluta
mente abrangente da morte e ressurreição de Cristo.

(II) Essa compreensão do batismo dentro da estrutura da proclama
ção do evangelho e da fé a ele correspondentes, também pode esclarecer a 
relação entre o batismo e a fé. Fica aparente pelo fato de que tudo o que é 
atribuído aos membros da Igreja, em virtude de seu batismo, é igualmente 
representado de maneira clara como fruto da fé o quanto é próxima essa 
ligação entre batismo e fé. Isso se aplica não apenas às epístolas de Paulo, 
mas ao Novo Testamento como um todo.51 No que se refere a Paulo, ele fala 
em Gálatas 2.19ss; 6.14, por exemplo, de ter morrido com Cristo, etc., sem 
qualquer alusão ao batismo e, em Colossenses 2.12, diz-se explicitamente 
que o ser ressuscitado com Cristo no batismo acontece “mediante a fé”. Em 
Tito 3.5 o batismo é o meio pelo qual Deus nos salvou; em Efésios 2.8 é a 
fé; o mesmo aplica-se, por um lado, à relação entre o batismo e o Espírito e, 
por outro, entre a fé e o Espírito (cf. ICo 12.13 com G1 3.2). 1 Coríntios 
6.11 diz que somos justificados pelo batismo, enquanto em quase todo o 
resto de Paulo, a justificação acontece mediante ou com base na fé. Conse
qüentemente, é impensável que em Paulo o batismo possa ser, em qualquer 
sentido, separado da fé. Também a fé não tem um significado meramente 
preparatório em relação ao batismo, no sentido de que somente o batismo 
conduziria à comunhão plena com Cristo;52 nem ainda, por outro lado, pode- 
se considerar o batismo apenas como uma pregação ou promessa visível 
que deve despertar a fé naquele que vai ser batizado ou que partiria do 
pressuposto da existência nele apenas de uma fé preparatória.53 O batismo é 
batismo dos crentes e a lembrança repetida freqüentemente pelo apóstolo 
do momento em que seus leitores submeteram-se ao batismo é, ao mesmo 
tempo, um apelo à sua decisão de fé que precedeu e acompanhou esse ato. 
Em todas essas declarações, a fé é a pressuposição implícita do batismo e, 
por esse motivo, pode-se falar da fé separadamente em relação ao batismo e 
pode-se até mesmo determinar no Novo Testamento “a relativa insignifi
cância do ato [do batismo] em si” .54

Isso não significa, porém, que a fé confere ao batismo o seu poder, 
nem que o batismo possa ser reduzido a um ato de fé ou a uma experiência 
batismal.5'’ Pois, por mais que o batismo derive seu caráter do fato de que é 
administrado aos crentes e de que o ato batismal pode ser descrito em ter
mos dos crentes “submeterem-se ao batismo”, o sujeito que realiza o batis



mo não é a fé, mas sim Deus. Não apenas os pronunciamentos na voz passi
va apontam para isso, aqueles nos quais os crentes são claramente o objeto 
do ato batismal, como também as declarações explícitas: “ele [Deus] nos 
salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo” (Tt
3.5) e “[Cristo] tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela pala
vra” (Ef 5.26). O batismo é o meio nas mãos de Deus, o lugar no qual ele 
fala e atua. Por outro lado, esta última afirmação exclui qualquer sugestão 
de que o batismo seria qualquer coisa em si e que concederia a salvação ex 
opere operato,56 E Deus quem confere ao batismo o seu poder, pela fé da
quele que é batizado. Por esse motivo, também, pode-se apresentar à Igreja 
a imagem admoestatória dos pais que, por certo, foram todos batizados, 
com respeito a Moisés, na nuvem e no mar e todos comeram de um só 
manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, entretanto, Deus 
não se agradou da maioria deles (ICo 10.1 ss). Isso também não torna a 
operação do batismo dependente da condição do recipiente, no sentido de 
que somente a fé pode tomar o batismo eficaz, mas diz que o batismo con
tinua sendo dependente da ação divina, de que Deus não se fez dependente 
do batismo nem entregou seu controle ao batismo, mas sim, que o reservou 
para si mesmo e mantém a relação entre a fé e o batismo.

Se o significado da fé para o batismo pode ser distinguido claramente 
dessa maneira, isto é, do ponto de vista de que Deus é a pessoa que atua no 
batismo, é dessa mesma perspectiva que pode ser mais bem reconhecido o 
significado do batismo com respeito à fé. O batismo não pode acrescentar 
nada ao conteúdo da fé. Tanto o batismo quanto a fé são meios para a apro
priação do conteúdo do evangelho. Contudo, ao mesmo tempo em que a fé, 
de acordo com sua natureza, é um ato humano, o batismo, de acordo com 
sua natureza, é uma atividade de Deus e da parte de Deus. Aquilo que o 
crente toma para si na proclamação do evangelho, Deus promete e concede 
a ele no batismo. Pode-se, portanto, falar apenas em parte de uma ordem 
seqüencial. Porquanto apesar do batismo pressupor a fé, o lugar da fé não é 
apenas anterior ao batismo, mas também nele e depois dele. De acordo com 
sua essência, porém, o batismo é definitivo, pois marca a transição do modo 
de existência do velho homem para o novo. O batismo é um rito de incorpo
ração e, como tal, expressa o caráter corporativo e comunal da salvação 
dada em Cristo. Por esse motivo, não há fé sem batismo e nem batismo sem 
fé. Porquanto a fé responde ao chamado de Deus por meio do evangelho e 
no batismo, Deus toma aquele que foi, desse modo, chamado sob seu domí
nio da graça e concede-lhe uma participação em todas as promessas do evan
gelho. Desse modo, os pronunciamentos de 2 Coríntios 1,20ss -  mesmo 
que nesse caso a denotação formal do batismo seja incerta -  ainda podem 
aplicar-se ao batismo em termos materiais. Tendo em vista que o batismo é 
a incorporação em Cristo, as promessas de Deus que valem em Cristo, tam
bém valem no batismo; pelo batismo Deus nos estabelece em Cristo e o 
batismo tem em si o poder de selar, no sentido de que faz-nos participantes



do selar com o Espírito. Esse estabelecer, selar e conceder do penhor de 
Deus é a palavra que acompanha o batismo como lavagem de água (Ef
5.26). É a salvação por meio da lavagem de regeneração para todo aquele 
que com sua boca confessar que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos (Rm 10.9;57 Tt 3.5).

É preciso dedicar, ainda neste contexto, uma palavra à questão das 
epístolas de Paulo oferecerem ou não apoio para o batismo de crianças. 
Com relação a isso, há muito vem acontecendo extensas discussões mas, 
recentemente, voltou-se a falar do sentido da declaração um tanto obscura 
de 1 Coríntios 7.14. Aqui, diz-se do cônjuge descrente dentro do casamento 
que este é santificado no cônjuge crente ou por meio dele. A questão era se, 
num casamento no qual um dos cônjuges tomou-se cristão, este era obriga
do a deixar a esposa ou marido incrédulo. Paulo nega essa idéia tomando 
por base a “santificação” do incrédulo no convívio com o cônjuge crente. 
Isso significa que a continuação de tal casamento não é objetável como algo 
que estava fora de Cristo. Não é a incredulidade de um, mas sim a fé do 
outro que é determinante para que o todo seja aceitável. Aqui, o termo “san
tificado” deixa implícita a inclusão no relacionamento de uma vida dedicada 
a Deus. Em seguida, Paulo aplica essa realidade aos filhos: “Doutra sorte os 
vossos filhos seriam impuros; porém, agora, são santos.” Surge, aqui, todo 
tipo de problema: “vossos filhos” refere-se aos filhos do casamento misto, 
aos filhos que passaram a fazer parte do Cristianismo junto com seus pais, 
aos filhos nascidos depois dessa conversão ou aos filhos dos crentes em 
gerai? Normalmente, adota-se esta última interpretação, apesar de haver 
aqueles que escolhem uma das outras possibilidades. E possível inferir al
guma coisa com relação ao batismo a partir das palavras “porém, agora, são 
santos”? Já foi possível determinar que os conceitos de “impuro” e “santo” 
também eram usados para os filhos de prosélitos nascidos antes e depois da 
conversão dos pais ao judaísmo. Os primeiros eram batizados (juntamente 
com os pais) como sendo “impuros”, o que não acontecia com os últimos, 
que eram considerados nascidos em “santidade”.58 A partir da correspon
dência com esse uso dos termos, alguns59 desejam concluir que também nas 
Igrejas cristãs mais antigas, os filhos só eram batizados quando os pais se 
convertiam, os que nasciam depois dessa conversão não recebiam o batismo.

Surge, porém, a questão do que era feito com esses filhos que nasci
am depois. Não era mais requerido deles que se batizassem? Tendo em vista 
o significado que Paulo relaciona ao batismo com meio de salvação, dificil
mente pode-se conceber essa idéia. Contudo, se eram batizados apenas mais 
tarde, depois de terem feito uma confissão de fé, no tempo entre seu nasci
mento e o batismo (como adultos), essas crianças encontravam-se em des
vantagem quando comparadas com os filhos nascidos antes da conversão, 
posição esta extremamente implausível? Apesar de “impuro” e “santo” 
corresponderem, desse modo, ao uso pré-cristão, dificilmente será possível 
tirar conclusões a partir da prática batismal pré-cristã (de prosélitos). Não



se pode esquecer que o batismo de prosélitos era uma cerimônia adicional 
(além da circuncisão) e, assim, não se tratava do verdadeiro ou único ritual 
de incorporação. Permanece a questão quanto a poder-se concluir o batismo 
de todas as crianças pelas palavras “porém, agora, são santos”. Tendo em 
vista o fato de que no mesmo contexto também é dito sobre o cônjuge des
crente dentro do casamento que ele é “santificado”, a qualificação “santo” 
parece ser, em si, uma base muito fraca para essa conclusão. Porquanto o 
cônjuge descrente, apesar de “santificado”, não era batizado. Em nossa opi
nião, será preciso determinar que em 1 Coríntios 7.14 não se tem em vista o 
batismo e que não se pode chegar a quaisquer conclusões confiáveis toman
do por base somente a terminologia aqui empregada. Existe, de fato, uma 
indicação da “santidade” dos filhos em 1 Coríntios 7.14, caso essa passa
gem seja relacionada aos chamados textos “domésticos”, pela qual fica apa
rente que na conversão dos pais, sua “casa” também era batizada, isto é, sua 
família. A partir disso, pode-se concluir que, com relação aos filhos (dife
rentemente do que com relação à esposa ou ao marido incrédulo), essa “san
tidade” também era expressa e, em parte, era firmada no batismo. Paulo fala 
explicitamente desse batismo da “casa” em 1 Coríntios 1.16 (cf. 16.15). 
Isso aponta, portanto, para o batismo infantil e dificilmente estaria restrito 
aos filhos que eram nascidos enquanto ainda encontravam-se “no paganis
mo” (ver acima). Em concordância com essa idéia, em suas epístolas Paulo 
tratou dos filhos como sendo parte da Igreja e pertencendo ao Senhor (Ef 
6.1; Cl 3.20). O fato de os filhos serem “santos” significa, desse modo, que, 
juntamente com seus pais e pertencendo a eles, eram incorporados à Igreja 
pelo batismo e, assim, participavam dos dons de Cristo e do governo liber
tador de seu Espírito. Isso não quer dizer, evidentemente que, para eles, a fé 
seria então supérflua -  tal concepção iria pressupor uma operação mágica 
do batismo desligada do próprio Deus -  mas sim, que o caminho da fé 
encontra-se aberto a eles de maneira mais clara e é exigida deles, mais enfa
ticamente a obediência de fé. Por certo, o critério ou “ponto de contato” 
humano para o batismo infantil, diferentemente do caso de adultos, não está 
na fé pessoal daquele que é batizado, mas no fato de que os filhos perten
cem aos pais e à relação solidária neles presente. A “união”60 ocorre, aqui, 
com base no vínculo que une os filhos aos seus pais “naturais” e “cristãos”, 
de acordo com a regra de Romanos 11.16. Tendo em vista a maneira com 
que Paulo e todas as Escrituras falam desse relacionamento entre pais e 
filhos, é justo afirmar6' que a ausência de uma menção explícita ao batismo 
infantil, no Novo Testamento, deve ser explicado por seu caráter “óbvio” e 
não pelo fato da prática ainda não existir. Por outro lado, fica igualmente 
claro que os pronunciamentos de Paulo sobre o batismo pressupõe a fé con
fessada antes do batismo e não partem de uma situação para a qual o batis
mo infantil é característico. Isso não significa que esses pronunciamentos 
não mais se aplicariam a essa situação, mas sim que, a fim de não perder a 
perspectiva correta da doutrina paulina (e do Novo Testamento) sobre o 
batismo, deve-se determinar que a fé é o fator co-formativo do batismo.52



66. O Significado Redentor da Ceia do Senhor

Paulo escreve sobre a Ceia do Senhor em duas passagens próximas uma da 
outra, isto é, em 1 Coríntios 10.14-22 e 1 Coríntios 11.17-34. Ambas as 
perícopes têm um significado parenético e advertem sobre os abusos em 
Corinto. Em 1 Coríntios 10, a Ceia é apresentada em relação à liberdade que 
alguns se permitiam de continuar a participar de refeições sacrificiais pa
gãs. Paulo declara que isso é irreconciliável com a Ceia do Senhor e ao 
fazê-lo, apresenta uma explicação mais completa do que vem a ser a Ceia. 
Em 1 Coríntios 11, a ocasião é ainda mais direta: a Ceia era celebrada com 
uma vergonhosa falta de comunhão cristã. Cada um começava a tomar sua 
ceia antecipadamente63 (v. 21), isto é, a comer do alimento que havia trazi
do, de modo que os ricos se banqueteavam com aquilo que tinham consigo 
e aos menos abastados restava apenas ficar olhando. Não é determinante se 
essa falta de solidariedade estava ligada a uma concepção sacramental, de 
acordo com a qual, tudo o que importava na Ceia era o comer e beber dos 
elementos e não o compartilhar da refeição.64 Paulo diz que esses abusos 
vergonhosos são incompatíveis65 com a Ceia do Senhor e pergunta se os 
coríntios não têm respeito pela igreja. Em seguida, ele contrasta o que 
ocorria na congregação de Corinto com a Ceia, como esta era pretendida e 
havia sido estabelecida pelo próprio Senhor, como fica aparente pelas pa
lavras de instituição.

Tendo em vista a linha de pensamento paralela nessas duas perícopes, 
desejamos procurar chegar a um tratamento sintético dos dados apresenta
dos nessas passagens. Tomamos como ponto de partida as palavras da insti
tuição recitadas por Paulo em 1 Coríntios 11. A terminologia tradicional 
solene que ele emprega nesse caso não apenas indica que ele se associa a 
uma versão existente das palavras de instituição, como também marca esses 
termos como sendo de tradição apostólica e revestidos de autoridade -  con
forme as palavras (recebidas) “do Senhor” destacam deliberadamente -  tra
zem algum esclarecimento sobre o caráter de revelação66 dessa tradição. 
Também as palavras “na noite em que foi traído” não devem ser entendidas 
como uma simples lembrança histórica, mas dão ao conteúdo da mensagem 
o caráter de validade e santidade irrepreensíveis.67 O caráter de revelação 
assim compreendido das palavras de instituição aqui registradas é confir
mado por uma comparação com os sinópticos. Um exame detalhado da di
ferença e da concordância está fora dos limites de nossas intenções.68 No 
todo, pode-se determinar que não apenas no sentido, mas também nas pala
vras usadas, existe um alto grau de concordância entre Paulo e os sinóticos, 
tanto no que se refere a Marcos (e Mateus) e particularmente no texto mais 
longo de Lucas.69 Um exame mais detalhado dos conteúdos leva aos se
guintes pontos de vista (nos quais, repetidamente, é considerada a passa
gem de 1 Coríntios 10.14ss).



(a) A Ceia do Senhor Como uma Refeição Sacrificial

Na discussão detalhada que dedicamos em outra obra70 às palavras de 
instituição dos sinóticos, concluímos que o significado dessas palavras e 
das ações de Jesus, que as acompanham, só podem ser vistos sob uma pers
pectiva correta, caso mantenha-se em mente, de maneira clara, o caráter 
peculiar da refeição na noite em que Jesus foi traído, o caráter de uma refei
ção sacrificial. Não apenas o ritual todo da refeição aponta para isso, sendo 
que se pode reconhecer nela muitos dos aspectos da refeição pascal, como 
também é somente desse modo que se pode entender corretamente o signi
ficado das palavras cruciais que falam do corpo e do sangue de Jesus. Os 
termos “corpo” e “sangue” não se referem, de um modo geral, ao “próprio 
Jesus” ou à sua “personalidade”,71 mas como foi demonstrado particular
mente por J. Jeremias,72 devem ser entendidos como terminologia de sacri
fício. Falam do corpo de Cristo sendo entregue à morte e seu sangue sendo 
derramado sacrificialmente, como indica o fato de que o sangue de Cristo é 
relacionado à nova aliança, o que faz lembrar, por um lado, a execução da 
aliança no Sinai, que também foi acompanhada de derramamento de sangue 
sacrificial e, por outro lado, a profecia da nova aliança no livro do profeta 
Jeremias (capítulo 31). Dentro da estrutura dessa terminologia sacrificial o 
comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, torna-se agora perfeitamente 
claro. Trata-se do comer e beber do sacrifício na refeição sacrificial. Cristo 
não aparece na Ceia como o sacerdote que oferece seu sacrifício a Deus, 
mas sim como o Anfitrião que entrega ao seu povo o sacrifício que viria a 
oferecer ou que ofereceu por eles. Assim, o que é válido de um modo geral 
para a refeição sacrificial, pode ser dito particularmente da Ceia: não pode 
ser entendida como um ato sacrificial ou uma continuação do que ocorre 
literalmente no altar de sacrifício. A participação na refeição sacrificial não 
é uma participação ativa no ato sacrificial, mas sim, a apropriação que ocor
re por meio da refeição do ato sacrificial, ao comer e beber da victima (aqui
lo que foi sacrificado).73

A intenção de Paulo de que a Ceia seja entendida dessa maneira fica 
evidente não apenas pela repetição das palavras de instituição e o modo 
com que ele o faz (referência explícita à noite em que Jesus foi “traído”,74 a 
alteração de “este é meu corpo” com as palavras “por vós” e a ligação direta 
que ele faz nos vs. 26 e 27 entre o pão e o cálice e a “morte do Senhor”)75, 
mas também encontra uma confirmação muito impressionante e convin
cente na maneira como ele apela para a Ceia em 1 Coríntios 10.76 Porquan
to, aqui, ele coloca o comer e beber da Ceia em contraste com a participação 
em refeições sacrificiais pagãs e então, no versículo 18, com a finalidade de 
oferecer mais esclarecimento, fala também da refeição sacrificial judaica 
(“Considerai o Israel segundo a carne”, etc.). A idéia fundamental não é 
apenas mostrar, de um modo geral, que não se pode estar envolvido ao 
mesmo tempo com ídolos e demônios e com Cristo, mas sim, muito especi-



ficamente, o seguinte: esse comer e beber, tanto numa mesa quanto na ou
tra, é irreconciliável pois em ambas se está participando de uma refeição 
sacrificial, significando assim comunhão com os demônios e com o Senhor, 
respectivamente.

Na passagem de 10.6, na qual o apóstolo aponta para o exemplo de 
advertência de Israel, mais especificamente para sua idolatria ao bezerro de 
ouro, ele faz alusão particularmente à refeição sacrificial relacionada a ela: 
“o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.” Já 
nessa ocasião a refeição sacrificial pagã era a antítese de comer e beber do 
“manjar espiritual e da fonte espiritual” (vs. 3, 4). É o mesmo caso em 
relação a comer aquilo que havia sido oferecido a ídolos em Corinto. Não 
como se um ídolo fosse alguma coisa, mas sim, certamente, pelo fato de que 
qualquer um que se assenta à mesa de uma refeição sacrificial idólatra, en
tra no âmbito dos demônios. Paulo fala disso como tomar-se “associado aos 
demônios” (koinonous ton daimonion ginesthei) assim como, no mesmo 
contexto, fala do “cálice dos demônios” e da “mesa dos demônios” (suprida 
com alimentos do altar) (vs. 20, 21). Isso significa que na refeição sacrificial 
pagã, a pessoa assenta-se à mesa com demônios, come e bebe na mesa em 
que eles são anfitriões77 e assim, expõe-se a mais do que a tentação humana.™

Para maior esclarecimento, Paulo aponta então para as refeições 
sacrificiais judaicas: “não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifí
cios são participantes do altar?”79 Mais uma vez, a idéia geral aqui é de que 
quem participa da refeição sacrificial entra em comunhão com o próprio 
Deus.80 A questão, porém, é a maneira especial com que isso acontece, a 
saber, ao comer aquilo que foi colocado no altar (cf. ICo 9.13; Mt 23.19ss) 
e, desse modo, ter comunhão com aquilo que ocorreu no altar. A base da 
refeição encontra-se no sacrifício; por causa de seu caráter expiatório, o 
sacrifício abre caminho para o comer e beber com um coração que se alegra 
no favor de Deus.81 Isso é representado pelo comer da oferta do altar.

Diante de tudo isso, não pode restar qualquer concepção equivocada 
com respeito à descrição da Ceia como “comunhão no sangue e no corpo de 
Cristo” . Trata-se da comunhão efetuada por meio do cálice e do pão, com o 
sacrifício do corpo e do sangue que Cristo entregou em sua morte, assim 
como aqueles que em Israel comiam os sacrifício tinham comunhão com o 
altar. E o comer e beber, que pressupõe esse sacrifício, no livramento e na 
alegria que Cristo obteve para seu povo. Por esse motivo, a Ceia pode ser 
colocada como o oposto de tornarem-se “associados aos demônios” e o 
“cálice” e a “mesa do Senhor” podem contrastar com o cálice e a mesa dos 
demônios. Porquanto à essa mesa, Cristo é o Anfitrião que torna seu povo 
participante de seu sacrifício. A “mesa do Senhor” reúne as idéias de sacri
fício e de refeição. A expressão faz lembrar Malaquias 1.7, 12, em que tem 
o sentido de altar. Aqui, porém, denota o lugar onde se come do altar, isto é, 
onde ocorre a participação no significado redentor do sacrifício de Cristo ao 
entregar sua vida (corpo e sangue).



No que acabou de ser dito, foi apresentada de modo extremamente 
autêntico, uma interpretação das palavras de instituição: “este é o meu cor
po que é dado por vós” e da maneira como deve ser entendida a praesentía 
realis de Cristo na Ceia. O termo “é” situa no pão e no cálice o vínculo com 
a entrega própria de Cristo, liga o significado de seu sacrifício ao comer do 
pão e beber do cálice. A realidade de tudo isso é definida pelo contexto no 
qual o pão e o cálice funcionam nesse caso, a saber, como elementos da 
refeição sacrificial, ou como Paulo coloca em 1 Coríntios 10, da mesa do 
Senhor. As dádivas representam o sacrifício, não numa operação mágica 
desligada do Senhor, mas pelo fato de que ele próprio, como Senhor de sua 
mesa, oferece aos seus companheiros de mesa uma parte de seu corpo en
tregue por eles e de seu sangue derramado por eles. O pão e o cálice como 
comunhão no corpo e no sangue de Cristo, são, portanto, não um meio de 
salvação no sentido de que efetuam a presença de Cristo, mas justamente o 
contrário, a presença de Cristo como Senhor de sua mesa, efetua por meio 
do pão e do vinho, a comunhão com seu corpo e seu sangue, a participação 
em seu sacrifício. “Comunhão no corpo e no sangue de Cristo” não signifi
ca outra coisa, portanto, senão a participação de seu povo da morte de Cris
to. No entanto, pelo fato de essa comunhão realizar-se ao redor da mesa do 
Senhor, a Ceia não é apenas uma relação com o que outrora ocorreu e foi 
realizado em favor da Igreja na cruz, mas também é o entrar em comunhão 
com o Senhor vivo. Por esse motivo, Paulo adverte aqueles que, ao partici
parem de refeições sacrificiais pagãs, estão tornando-se “associados aos 
demônios” . De acordo com Paulo, isso não seria nada menos do que provo
car ou desafiar o Senhor (cf. Dt 32.21), que faz dos membros da Igreja seus 
companheiros de mesa e não permite que estes venham a ser, ao mesmo 
tempo, companheiros de mesa dos demônios.

É dentro da visão de Ceia entendida dessa maneira, isto é, como uma 
refeição sacrificial, que devemos entender também a advertência em 1 
Coríntios 11.27ss quanto ao comer e beber “indignamente”, ser “réu do 
corpo do sangue do Senhor” e não “discernir o corpo”. Quer escolha-se 
entender essas expressões como “terminologia sacro-judicial”82 específica 
ou como qualificações que tem o selo do próprio Paulo, trata-se mais uma 
vez de trazer juízo ao comer e beber do corpo e sangue de Cristo, uma vez 
que permitem que a igreja participe do sacrifício de Cristo à mesa do Senhor.83

(b) Comida e Bebida Espirituais

Nesse contexto, ainda merece atenção separada a maneira como são 
descritos em 1 Coríntios 10.1-3 o privilégio e a desobediência de Israel no 
deserto do ponto de vista e com a terminologia dos sacramentos do Novo 
Testamento. Já deparamos com esse fenômeno ao discutir o batismo 
(“batizados com respeito a Moisés”, etc.); aqui, ao tratar da Ceia do Senhor, 
os versículos 3 e 4 devem ser destacados: “Todos eles comeram de um só



manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de 
uma pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.”

Há motivos de sobra para se pensar que as palavras “manjar e fonte 
espiritual” foram emprestadas da terminologia da Ceia. Não apenas, no 
versículo anterior, Paulo qualifica o significado redentor da nuvem e do 
mar como o “batismo” da antiga Israel, como também, conforme vimos, faz 
um contraste entre esse comer e beber do alimento e da bebida espirituais e 
o comer e beber na refeição sacrificial idólatra no deserto. Diz, então, que 
tudo isso tem o significado de exemplos (v. 11) e isto lhe serve de base 
(“Portanto, meus amados...” [v. 14]) para a argumentação de que sentar-se à 
mesa de refeição sacrificial pagã não pode ser conciliado com a mesa do 
Senhor. Assim, a situação do Antigo Testamento tem a clara intenção de 
servir de exemplo (e advertência) para o Novo Testamento e, a fim de ex
pressar isso, da maneira mais irrefutável possível, Paulo descreve a dádiva 
do Antigo Testamento com terminologia do Novo Testamento.

Se supomos, justificadamente, portanto, que a expressão “comida e 
bebida espirituais” é a terminologia da Ceia84 (quer já em uso ou criada 
dessa maneira por Paulo), então, no que se refere à situação do Novo Testa
mento, não é preciso dizer mais nada a não ser que essa comida e bebida 
(maná do céu e água da pedra) possuíam um caráter “espiritual”, isto é, 
divino e miraculoso85 e não há qualquer necessidade de se associar a isso a 
conclusão de que, de acordo com Paulo, juntamente com o maná e a água da 
pedra, Israel recebeu o dom do Espírito Santo.86 Contudo, a pedra é chama
da explicitamente de “Cristo”. O que Israel recebeu para comer e beber não 
foi meramente comida e bebida triviais, mas foi considerado dentro do am
plo contexto da obra divina de redenção em Cristo. Sob essa luz, o livra
mento em Moisés pelo mar pode ser chamado de batismo de Israel e o envio 
de maná e água da pedra, a Ceia de Israel e o comer e beber da comida e 
bebida espirituais, Cristo (cf. Jo 6.31 ss, 35, 51 ss onde Jesus também se 
autodenomina pão da vida e define melhor a expressão como sendo sua 
carne e sangue, dos quais deve-se comer e beber).

Essa analogia histórico-redentora, por outro lado, também traz escla
recimento quanto à Ceia do Novo Testamento. Assim como Israel foi 
conduzida por Moisés para fora do Egito e mais tarde preservada no deserto 
pelo poder miraculoso de Deus, também, para a Igreja, não apenas seu li
vramento definitivo encontra-se na morte de Cristo como também seu ali
mento e bebida constantes. Como comunhão no corpo e no sangue de Cristo 
entregues na morte, a Ceia do Senhor também é comida e bebida espiritual. 
A dádiva sacrificial torna-se comida espiritual, o fato de receber o pão e o 
vinho das mãos do Senhor é transformado em libertação e regozijo. Desse 
modo, essa comida e bebida também podem ser chamadas de “espirituais” 
ou pneumáticas, não apenas porque vêm dos céus, mas porque nos levam a 
viver da entrega própria de Cristo e, assim, nos conferem o seu Espírito



(Rm 5.5). Também e justamente pelo fato de ser uma refeição sacrificial, a 
Ceia é um meio de salvação no que se refere a todos os dons de Cristo e 
como comida e bebida espirituais (diferente do batismo),87 tem um signifi
cado que é repetido sempre, e de novo, e acompanha toda a vida cristã. Há, 
portanto, motivos de sobra para entender o pronunciamento de 1 Coríntios 
12.13b: “E a todos nos foi dado beber de um só Espírito”, depois da referên
cia ao batismo em 13a, como sendo em relação à Ceia do Senhor. Por mais 
que a Ceia seja comunhão com o corpo e sangue do Senhor, isto é, com sua 
entrega própria na cruz, ela também leva a Igreja a compartilhar do dom do 
Espírito do Senhor exaltado. Aqui, não se pode separar um do outro. Por
quanto, aquele que a si mesmo se entregou pelos seus como sacrifício 
expiatório, também é o Senhor de sua própria mesa que, na comunhão de 
seu corpo e sangue declara-se à sua Igreja como Senhor vivo, ou seja, Se
nhor que é o Espírito (2Co 3.17).

(c) A Anamnese

Mais adiante, a ordem de anamnese nas palavras de instituição: “fazei 
isto em memória de mim”, encontra-se numa relação muito íntima com o 
caráter da Ceia como refeição sacrificial. Outros, por certo, buscam a ori
gem dessa anamnesis na observação homônima do aniversário dos mortos 
no mundo helenista.88 Em primeiro lugar, porém, de um ponto de vista pu
ramente fenomenológico, a anamnese pretendida na Ceia é algo diferente e 
vai além da lembrança de alguém que faleceu.89 No que se refere à termino
logia, há muito mais o que se dizer em favor de uma ligação com o elemen
to de anamnese no ritual dos dias de festa judaicos, especialmente na refeição 
pascal,90 por ocasião da qual, afinal de contas, a Ceia foi instituída.91 Nessa 
passagem, a Ceia do Senhor é qualificada como uma refeição histórico- 
redentora comemorativa. Não se trata aqui, apenas da comemoração do que 
ocorreu no passado, mas igualmente de seu significado redentor permanen
te e presente. A submissão de Cristo é agora, como foi o Êxodo de Israel do 
Egito, o fato novo e definitivo de redenção que, no comer o pão e beber o 
vinho, a Igreja pode sempre e de novo92 aceitar como tal das mãos de Deus.93

Pode-se observar a partir do versículo 26: “porque, todas as vezes 
que comerdes este pão... anunciais a morte do Senhor, até que ele venha”, 
qual é o outro significado dessa anamnese. Esse versículo não se refere 
mais à tradição da Ceia, mas serve para confirmar a admoestação anterior.94 
Em concordância com a ordem de anamnese, o comer e beber na Ceia tem 
como ponto de partida a morte de Cristo e o povo de Corinto deve continuar 
ciente disso. Daí o indicativo: “anunciais” . Com estas palavras, o caráter da 
anamnese é mais bem descrito.95 Não se trata simplesmente de uma lem
brança subjetiva, mas da manifestação ativa da continuidade e do significa
do presente da morte de Cristo. O termo “anunciais” tem, deste modo, um 
significado profético e declarativo. Sempre que a Igreja observa a Ceia,



realiza-se a partir dela a pregação96 do significado redentor da morte de 
Cristo. Esse caráter proclamacional da Ceia tem um significado permanen
te; é a proclamação “até que ele venha” . Conforme foi instituída por Cristo 
na noite em que foi traído, a Ceia mantém seu poder até a manifestação de 
Cristo em glória. Trata-se, aqui, não simplesmente do termini a quo e ad 
quem como informação cronológica, mas também do caráter redentor da 
Ceia que teve início com sua morte e mantém-se até sua volta. Abrange o 
tempo entre os grandes tempos redentores, é o elo de ligação entre a última 
ceia de Jesus e o comer e beber glorificado no reino de Deus (Mc 14.25; Mt 
26.29; Lc 22.16). Caracteriza não apenas a Ceia, mas também o tempo no 
qual ela deve ser celebrada e o lugar ocupado dentro dela pela congregação. 
Tudo está voltado não só para o passado, como também para o futuro. E a 
proclamação de que na morte de Cristo, efetivou-se a nova e eterna aliança 
da graça, mesmo que num sentido provisional e ainda não consumado. E 
para essa consumação que a Igreja está rumando, fundamentada na morte 
de Cristo e da qual, a cada celebração da Ceia, está por assim dizer, se 
aproximando, pois a certeza dessa consumação foi dada à Igreja na morte 
do Senhor.

(d) A Ceia do Senhor e a Igreja

Um aspecto separado do significado redentor da Ceia do Senhor -  
considerado por alguns97 como o mais típico da doutrina paulina da Ceia -  
é a relação próxima estabelecida por Paulo entre a Ceia e a Igreja. Em par
ticular, é ressaltada a marcante transição em 1 Coríntios 10.16, 17 onde as 
palavras: “O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo?” são 
seguidas de: “Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um 
só corpo; porque todos participamos do único pão.”

No capítulo anterior98 mencionamos a identificação -  em nossa opi
nião inadmissível -  da Igreja como corpo de Cristo com o corpo de Cristo 
apresentado na Ceia. Também foi discutida nessa ocasião a função desse 
pronunciamento ao longo da argumentação de 1 Coríntios 10.14ss. Nesse 
contexto, deve-se dar uma atenção particular ao lado positivo da questão, a 
saber, à relação próxima que Paulo estabelece entre a Ceia e a Igreja como 
corpo de Cristo e, então, mais especificamente, entre a unidade das duas.

Em toda a doutrina paulina (e do Novo Testamento) da Ceia do Se
nhor, a relação geral entre a Ceia e a Igreja não é algo incomum, mas sim, 
uma relação óbvia. Os abusos que cercavam a Ceia em Corinto são, portan
to, colocados não apenas em termos de tomarem o crente “réu do corpo e do 
sangue do Senhor” (ICo 11.27), mas também de “menosprezar a Igreja” (v. 
22). Além disso, o cálice é chamado de “nova aliança no meu sangue” . 
Assim como na aliança feita no Sinai o derramamento de sangue foi de 
significado fundamental (Êx 24.8), também o novo relacionamento entre



Deus e o seu povo, prometido em profecia, baseia-se no sacrifício de Cristo 
no qual a Igreja recebe uma parte na Ceia. Desse modo, na Ceia, as bases da 
Igreja são expostas. A Ceia não é um assunto pessoal entre o crente indivi
dual e Cristo. E a refeição da aliança, a refeição congregacional par excelence. 
Aponta para o sacrifício realizado por Cristo, para a reconciliação que ocor
reu em seu sangue, como única base para essa comunhão entre Deus e seu 
povo e para a unidade da Igreja. E somente no comer do corpo compreendi
do desse modo e no beber desse cálice que representa o poder conciliatório 
de seu sangue que a Igreja torna-se uma só. Nesse sentido, portanto, a Ceia 
é a base e o critério para a unidade da Igreja como o novo povo de Deus.

Quando, nas palavras de 1 Coríntios 10, citadas acima, Paulo infere a 
unidade da Igreja com corpo de Cristo a partir da participação no pão, trata- 
se fundamentalmente da mesma questão. Sem dúvida, o apóstolo se expres
sa aqui de um modo que lhe é característico e sua concepção especial da 
unidade dos “muitos” em um só, está por trás das palavras “nós, embora 
muitos, somos um só corpo”. Contudo o vínculo e, juntamente com ele, a 
base para essa unidade são indicados aqui na Ceia. Esse vínculo não está no 
fato de que a Igreja, de modo misterioso, come do corpo físico de Cristo ou 
recebe uma participação em sua natureza divina-humana e, assim, ela pró
pria torna-se corpo de Cristo." É o partilhar do único pão, do único dom e 
bênção da refeição que constitui a unidade.100 Isso significa, aqui, a partici
pação da oferta, comunhão no corpo de Cristo que foi entregue à morte. 
Fica perfeitamente claro, diante de tudo o que discutimos sobre o batismo 
como rito de incorporação, que essa unidade do corpo não se concretiza 
primeiramente na Ceia.101 Contudo, no ato comunal de comer o pão, a uni
dade dos “muitos” em Cristo é constituída, manifestada e experimentada 
repetidamente, uma unidade que ajunta a diversidade dentro de um só cor
po, que mantém os “fortes” e “fracos” juntos e que é exclusiva com respeito 
àqueles que se unem a ídolos. A observação contínua da Ceia é o meio 
incomparável de revelar a unidade da Israel espiritual e do corpo de Cristo 
em sua única e mais profunda base: a comunhão no corpo e no sangue de 
Cristo. Contém dentro de si, ao mesmo tempo, o critério imperativo para 
guardar a Igreja, como em Corinto, de todo tipo de unidade estranha ou falsa.

(e) A Ceia do Senhor e o Batismo

Tudo isso nos leva à questão da relação existente entre a Ceia do 
Senhor e o batismo como meio de salvação. Fica evidente, pelo modo como 
Paulo sempre e de novo ocupa-se desses dois elementos, tanto no mesmo 
contexto de pensamento (ICo 10.2, 3; 12.13), mas especialmente pelo sig
nificado específico que ele atribui a ambos, dentro da estrutura de sua con
cepção da Igreja como corpo de Cristo, o quanto o batismo e a Ceia do 
Senhor estão ligados um ao outro. Mesmo com toda sua unidade fundamen
tal, porém, surge uma distinção modal.



Tanto o batismo como a Ceia do Senhor, de acordo com sua natureza 
de meio de salvação em conjunto com a pregação,102 estabelecem um conta
to com a morte de Cristo -  batismo é batismo em sua morte, a Ceia é comu
nhão com o corpo e o sangue de Cristo. Como tal, a unidade da Igreja como 
corpo de Cristo liga-se a ambos, batismo como admissão e incorporação 
dentro do corpo e ceia como a unidade do corpo recebida e manifestada de 
modo repetido e renovado ao se comer um único pão. Ficam implícitas aqui 
as funções distintas do batismo e da Ceia do Senhor como meio de salvação 
e, também, com respeito ao corpo de Cristo. O batismo incorpora e repre
senta a transição de “mortos para o pecado” para “vivos para Deus” (Rm
6.11) e do velho para o novo homem; é, portanto, definitivo como meio de 
incorporação da salvação e incapaz de repetição. A Ceia é a proclamação 
contínua do significado redentor da morte de Cristo; é a comida espiritual e 
a bebida espiritual para o tempo entre os tempos, como o maná e a água da 
pedra depois do êxodo do Egito e antes da entrada em Canaã; em sua repe
tição constante, abrange a vida no mundo presente, até que ele venha. Re
presenta tanto o “já” como o “ainda não” ; já  é celebrada com pão e vinho no 
Novo Testamento como refeição sacrificial concretizada, mas também deve 
ser celebrada tanto em memória como em expectativa, em cuidado inces
sante pela comunhão permanente com Cristo, para a santidade do povo de 
Deus e abstenção da idolatria (ICo 10.14). O batismo, portanto, abre o ca
minho que a Igreja deve percorrer com a Ceia; incorpora na comunhão para 
que a Igreja possa celebrar a Ceia, como a comunhão da nova aliança, do 
corpo de Cristo, sob o domínio de seu Espírito. Contudo, os dois têm a 
mesma origem, proclamam a mesma morte e permitem a participação em 
seu significado redentor. Por esse motivo, também existe a mesma fé, o 
mesmo “discernimento do corpo” . Paulo fala desse discernimento particu
larmente com referência à Ceia do Senhor, pois, nele, deve ser confirmada e 
autenticada a genuinidade da transição efetuada pelo batismo.

67. O Significado Crítico da Ceia do Senhor.
O Auto-Exame

O teor parenético de ambas as perícopes em 1 Coríntios, nos quais Paulo 
fala da Ceia do Senhor, envolve o fato de que juntamente com o conteúdo 
redentor da Ceia, é colocado enfaticamente em primeiro plano o seu signi
ficado crítico. Isso também ocorre -  seria difícil esperar qualquer outra coi
sa na mesma epístola para a mesma congregação -  nessas duas perícopes de 
uma forma que é, em muitos aspectos, a mesma, de modo que podemos 
novamente, combinar as duas discussões. Mais uma vez, começamos com a 
perícope de 1 Coríntios 11 como sendo o que trata mais diretamente da 
observação da Ceia.



Depois de haver indicado o significado da Ceia do Senhor conforme 
a instituição de Cristo da maneira que foi indicada acima, Paulo conclui que 
todos que comem do pão e bebem do cálice do Senhor “indignamente”, 
serão réus do corpo e do sangue do Senhor. A palavra “indignamente” difi
cilmente reproduz o verdadeiro sentido. Porquanto, se deve excluir toda 
idéia de que por mérito ou direito legal a pessoa teria que, ou seria capaz de, 
tornar-se “digna” de comer o pão. A idéia, na verdade, é de comer e beber de 
modo inadequado ou impróprio, de modo que não condiz e não está em 
concordância com o ato em si. Trata-se de uma questão de respeito pelo 
verdadeiro caráter daquilo que é chamado aqui de pão e cálice do Senhor, 
isto é, pela santidade da comunhão de sua mesa (cf. ICo 10.21). No versículo 
29 isso é expresso de maneira ligeiramente diferente como “sem discernir o 
corpo”, ou seja, sem reconhecer a oferta em seu caráter de separação e san
tidade e sem reconhecer o próprio sacrifício de Cristo.103 Quer decida-se ver 
nessas palavras um reflexo da terminologia sacra legal contra a profanação 
(e escolha-se ligar o castigo mencionado no versículo 30 com a erradicação 
do povo),104 ou não, fica aparente aqui quão próxima é a ligação entre o pão 
e o cálice de um lado e, do outro, o corpo e o sangue do Senhor. Essa relação 
não se baseia -  podemos dizer, agora: obviamente -  na constituição física 
dos elementos da Ceia, mas surge da natureza da comunhão da Ceia como 
refeição sacrificial. Assim, os elementos são o pão e o cálice do Senhor, isto 
é, em virtude de sua instituição e do relacionamento vivo, no qual, Cristo 
como Senhor de sua mesa, encontra-se com relação aos seus dons. Portan
to, qualquer um que não respeite a santidade da comunhão nessa mesa, será 
réu do corpo e do sangue de Cristo, isto é, pecará contra o sacrifício feito 
por ele (cf. Hb 10.29; 6.6).105 Por esse motivo, essa pessoa106 bebe e come 
juízo para si; porquanto, ao comer e beber ela entra na presença santa da
quele que cuja entrega de si mesmo à morte ela evidentemente não respeita 
e que não é apenas o Salvador, mas também o Kyrios que julga (cf. vs. 31, 
32). Por mais que tudo esteja concentrado no pão e no cálice, no corpo e no 
sangue, isso não significa que se trata apenas de coisas e relacionamentos 
materiais. Quem entra em comunhão com o objeto, também entra em co
munhão com a pessoa. Porquanto o Crucificado é Aquele que vive e quem, 
estando àm esa do Senhor, não respeita o sacrifício do Crucificado, está sob 
o julgamento do Senhor exaltado. Estamos tratando aqui da mesma idéia 
com a qual deparamos acima107 em 1 Coríntios 10, de que a comunhão com 
o corpo e o sangue do Senhor significa que: entra-se na esfera santa de vida 
e poder de Cristo e, portanto, que qualquer um que deseje conciliar a mesa 
do Senhor com a mesa dos demônios deve se perguntar se não deseja desa
fiar o Senhor e considerar-se mais forte do que ele.

Assim, de maneira alguma o uso da Ceia comunica automaticamente 
aos membros da Igreja a salvação dada em Cristo e o dom do Espírito San
to108 e, por outro lado, não é vão ou vazio para aqueles que participam dela 
de modo apóstata ou “indignamente” . O destino de Israel no deserto, mes



mo tendo todos eles sido batizados com respeito a Moisés e tendo todos 
recebido o mesmo alimento e bebida espirituais, é um exemplo (uma adver
tência) tanto para um quanto para o outro. A origem desse poder julgador da 
Ceia não está, porém, numa “potência” mágica ou espiritual dos elementos 
do pão e do vinho. Não há outro dom no sacramento além daquele que é 
concedido pelo Doador, nem tampouco os elementos em si são para a bên
ção ou julgamento. Contudo, é na presença viva de Cristo, de acordo com o 
arranjo determinado em suas próprias palavras de instituição, que efetua 
nos elementos a comunhão com o sacrifício realizado por ele e que pode 
transformar as dádivas da Ceia em julgamento e a bênção em maldição.

Isso não significa, obviamente, que a natureza e o conteúdo do sacra
mento são duplos e que tanto a salvação quanto o julgamento pertencem a 
ele de maneira igualmente essencial. Os manducatio indignorum e o julga
mento ao qual eles se expõem não suspendem o caráter da graça do sacra
mento. Cristo como a pedra, a refeição sacrificial- da antiga Israel e a Ceia 
do Senhor não devem, em sua essência e intenção, ser entendidos de outra 
forma senão com base na atividade salvadora de Deus em Cristo sem a qual 
eles não existiriam. Por esse motivo, também há uma diferenciação no jul
gamento que alguém pode atrair para si na Ceia do Senhor. Seu propósito 
não é sempre nem imediatamente a condenação. Paulo aponta para o julga
mento de Cristo dentro da congregação de Corinto quando fala do grande 
número de casos de doenças e morte que ocorreram ali (v. 30). Esses julga
mentos, porém, não servem de condenação para o mundo, mas têm justa
mente a intenção de advertir sobre isso (v. 32). Servem, agora, como 
pedagogia da graça (paideumetha\ ICo 11.32) de Deus que não quer des
truir a Igreja, mas sim trazê-la de volta do caminho errado. Aqui, mais uma 
vez, a bênção e a maldição não são dadas automaticamente com os elemen
tos e nem se encontram unidas neles de maneira igualmente essencial, mas 
é o próprio Senhor vivo que, também na comida e na bebida de sua mesa, 
trata a Igreja de acordo com sua vontade redentora e cheia de graça.

A conclusão para a Igreja é de que todos devem examinar-se a si 
mesmos e, assim, (isto é, depois de haverem se examinado) comer do pão e 
beber do cálice (ICo 11.28); O conteúdo desse auto-exame é mais esclare
cido pelo jogo de palavras no versículo 31 (cf. v. 29): “Porque, se nos jul
gássemos a nós m esm os,109 não seríamos julgados.” Trata-se aqui de um 
auto-exame antes de comer e beber. A intenção não é de que cada um faça 
uma investigação para determinar se irá ou não comer e beber, mas de que 
ele não o faça antes de examinar a si mesmo E um auto-exame para evitar o 
comer e beber “indignamente” e para remover aquilo que impede a obser
vação da Ceia. Em outras palavras, é um auto-exame que deve levar ao 
comer e beber corretamente: “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e 
assim coma...” O mesmo pode ser encontrado no versículo 31. Aqui tam
bém, o apóstolo não adverte quanto à Ceia propriamente dita, mas sobre a



falta de autocrítica ao participar da Ceia. Discernir o corpo de Cristo, isto é, 
reconhecê-lo em seu significado santo e salvador, também significa discernir 
a si mesmo, isto é, passar pelo julgamento e pela crítica que estão em con
formidade com a santidade do corpo de Cristo. Não devemos pensar, aqui, 
numa avaliação própria que mesmo num grau mínimo poderia obscurecer o 
caráter repleto de graça daquilo que é concedido na Ceia, mas sim, numa 
introspecção que é digna do caráter santo e divino dessa graça.

A conclusão com a qual Paulo encerra essa perícope nos versículos 
33 e 34 não é, portanto, negativa, mas sim positiva no sentido de que não 
impede a Igreja de participar da Ceia do Senhor, mas sim estimula a obser
vação da Ceia como tendo sido ordenada por Cristo e sendo digna de Deus.
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proclamação in action”, etc.; ver também Wagner, ibid., pp. 286ss.

29. Rom., pp. 132ss.
30. Dodd, por exemplo, também reconhece que “Paulo de fato não apresenta a 

sugestão de simbolismo”, apesar de acrescentar que: “ela encontra-se próxima 
à superfície” (Romans, p. 87).

31. Lietzmann fala explicitamente de uma morte simbólica por afogamento no 
batismo {Rom., p. 65).

32. Como Wagner coloca, falando como se a questão fosse perfeitamente clara: “O 
batismo é a imagem do sepultamento” ; ver Beasley-Murray, Baptism in the 
New Testament, p. 133: “O simbolismo da imersão como representação do 
sepultamento é notável.” Porém, o que levaria alguém apensar em tal sepulta
mento no momento da imersão?

33. A única coisa que poderia oferecer apoio seria talvez a concepção de que 
homoiõma tou thanatou (tês anastaseõs) autou, em Romanos 6.5, seja o mes
mo que batismo. No entanto, essa idéia deve ser considerada incorreta, como 
já descobrimos acima (pp. 20); cf. as argumentações convincentes de Bornkamm 
contra isso (Early Christian Experience, pp. 77, 78); Wagner, Pauline Baptism, 
pp. 238ss; Beasley-Murray, ibid., pp. 134ss; ver também minha o b r a p .  
129 e a literatura mais antiga ali mencionada.

34. Ver também acima, p. 235.
35. Por isso: symphytoi to homoiõmati tou thanatou autou, etc.; ver acima, p. 236.
36. Para essa concepção que, mais uma vez é apresentada de várias maneiras ver, 

por exemplo, o estudo feito em Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, 
pp. 131 ss.

37. Para essa exegese, ver mais em minha obra Col., pp. 179, 180.
38. Num certo sentido, portanto, o batismo passa a ocupar o lugar da circuncisão, 

contudo, ainda assim, não o faz no sentido de que, aqui, um ato sacramental 
substitui o outro. A circuncisão na carne foi substituída pela circuncisão do 
coração. Nessa circuncisão, no despojamento do velho modo de existência, o 
batismo concede uma participação, pois concede uma participação no sepulta
mento de Cristo.

39. Eis ton Mõüsên ebaptisanto en tê nephelé kai en tê thalassê.
40. Cf. Warnach, “Taufe und Christusgeschehen nah Römer 6” , in Archiv.für 

Liturgiewiss, 1954, pp. 329ss.
41. Ibid., pp. 305, 306. Essa “forma” sacramental do acontecimento redentor de 

uma vez por todas seria, então, denotada pelo homoiõma de Romanos 6.5 (ibid., 
p. 297), entre outros, lançando mão de Kuss em sua contínua polêmica com o 
(também católico romano) Schnackenburg, que não aceita de forma alguma 
esta “representação cultual e de mistério do ato da salvação”, em Paulo, e é da 
opinião de que esta “parece ser excluída pela linha de pensamento de Romanos 
6” (Münchener Theologische Zeitschrift, 1955, p. 51; ver sua obra Baptism in 
the Thought o f St. Paulo: A Study in Pauline Theology, p. 132). Em Theologie



uncl Glauben, pp. 310ss, Kuss acredita, por outro lado, que a tese de um 
Gegernwãrtigsetzung, ou uma representação, do acontecimento redentor no 
batismo “pode ser negada somente com grande dificuldade” , apesar de caute
losamente acrescentar a isso com referência à natureza e a maneira desse 
Gegernwãrtigsetzung que “faltam, particularmente os detalhes e sua determi
nação, se necessária, deve continuar sendo um trabalho para a teologia 
especulativa” ( loc. cit.). Também Warnach, que defende essa idéia com grande 
vigor, reconhece que Paulo não mostrou “como a presença cultual deve ser 
explicada mais plenam ente; contudo a meu ver, pela escolha do termo 
[homoiõma], que não pode ser imposto, ela ainda apontou para a direção na 
qual deve-se procurar a solução do problema” (ibid ., p. 321). A partir disso 
pode-se concluir quão vagos são os limites entre a exegese e a especulação. 
Em oposição a essa concepção de homoiõma, que foi adotada por alguns pro
testantes, como por exemplo por J. Schneider, Baptism and Church in the New 
Testament, p. 32, ver também Wagner, Pauline Baptism, pp. 206, 207; para 
uma discussão detalhada da literatura relevante mais antiga, ver também M. 
Barth, Die Taufe ein Sakramenfl, 1951, pp. 187ss.

42. Cf. as formulações de Warnach, in Archiv. fiir Liturgiewiss., 1954, p. 324.
43. O “O /t” (ibid., p. 291).
44. Cf. Beasley-Muray, Baptism in the New Testament, p. 132.
45. Não há fundamento algum para considerar que homoiõma denota essa idéia. 

Ele não fala de alguma “forma” ou outra na qual Cristo morre no batismo, mas 
dos crentes recebendo uma participação sui generis na morte e na ressurreição 
de Cristo. Ver acima, p. 236.

46. A idéia de “contemporaneidade” foi apresentada particularmente por W. Traugott 
Hahn, Das Misterben und Mitauferstehen mit Chrístus bei Paulus, 1937. Tam
bém é comum depararmos com essa terminologia em outros lugares (tornando 
a morte de Cristo “contemporânea”, “a remoção da distância temporal entre a 
morte de Jesus e o batismo dos crentes”) (cf., por exemplo, Percy, Leib Christi, 
p. 28; Wagner, Pauline Baptism, 292 e a literatura ali citada).

47. Cf. Schnackenburg, Baptism in St. Paul, pp,149ss; G. C. Berkouwer, The 
Sacraments, traduzido para o inglês em 1969, pp. 118ss.

48. E agnoeite.
49. Syntaphentes autõ en tõ baptismati: causal.
50. Para formulações parecidas ver, por exemplo, Warnach, que diz que a “solida

riedade anterior com Cristo como o novo Adão... simplesmente cria a possibi
lidade fundamental de participar na obra de salvação de Cristo” (Archiv. fiir  
Liturgiewiss, 1954, p. 315, cf. p. 317); e, em geral, todos que acreditam que o 
batismo é o verdadeiro lugar ou momento da morte e ressurreição com Cristo.

51. Cf. a extensa investigação dos pronunciamentos relevantes, in Beasley-Murray, 
Baptism in the New Testament, pp. 272ss.

52. Cf. W. Mundle, Der Glaunensbegriff bei Paulus, 1932, pp. 123ss.
53. Cullmann parece pensar dentro dessa linha (Baptism in the New Testament, 

pp. 49ss).



54. Oepke, TDNT, I, p. 540.
55. Cf. Bulimann. Theology, I, p.540.
56. Para a questão do (talvez incorretamente chamado) “batismo vicário” em 1 

Coríntios 15.29, ver p. 22, acima.
57. Cf. Bultmann, Theology, I, p. 312, de acordo com o qual dificilmente pode-se 

questionar que Romanos 10.9 “é uma referência à confissão feita no batismo” .
58. Ver os materiais em J. Jeremias, Infant Baptism in the First Four Centuries, 

traduzido para o inglês em 1960, p. 46.
59. Jeremias, et al.
60. O symphytoi genesthai de Romanos 6.5.
61. Cf. G. de Ru, De kinderdoop, pp. 258ss.
62. Para a discussão exegética do batismo infantil, além da literatura mencionada 

acima (n.5), ver os escritos de O. Cullmann, Baptism in the New Testament', J. 
Jeremias, Hat die Urkiche die Kindertaufe geübt?, 2a ed., 1949; P. H. Menoud, 
Le baptême des enfants dans l ’Eglise ancienne, 1948; T. Preiss, “Die Kindertaufe 
und das Neue Testament”, TLZ, 1948, pp. 651-660; J. Murray, Christian 
Baptism, 1952; J. Jeremias, Infant Baptism in the First Four Centuries', K. 
Aland, Did the Early Christian Church Baptize Infants?, traduzido para o in
glês em 1963; ver também a discussão detalhada em Beasley-Murray, Baptism 
in the New Testament, pp. 306ss; e agora, particularmente, em G. de Ru, Der 
kinderdoop en her Nieuwe Testament.

63. Muitos acreditam que se trata aqui de uma refeição de agape que acompanhava 
a Ceia em si, conforme a prática conhecida do período pós-apostólico 
(Tertuliano, Apol. 39). Contudo, não há unanimidade em relação a isso. Quan
to à relação entre a refeição agape e a Ceia, cf., por exemplo, B. Reicke, 
Diakonie, Festfreude und Zelos, 1951, pp. 32ss, 252ss; ver também Bijbels 
Woorclenboek (Romen, Roermond, Maseik), 1954, s.v. Agape.

64. Cf. Schweizer, RGG, 3a ed., I, 1957, eol. 11, j.v. Abendmahl, G. Bornkamm, 
“The Lord’s Supper and Church in Paul”, Early Christian Experience, pp. 123ss.

65. Ouk estin kyriakon deipnom phagein (v. 20). Alguns traduzem como: “não é 
possível [deste modo] tomar a ceia do Senhor”. Outros: “[isto] não é tomar a 
Ceia do Senhor”.

66. Também, de acordo com Käsemann, “The Pauline Doctrine of the Lord’s 
Supper”, Essays on New Testament Themes, p. 120. Para essa terminologia da 
tradição (parelabon e pciredõka. ver também O. Cullmann, “The Tradition”, in 
The Early Church, pp. 55-99 e minha obra The Authority o f the New Testament 
Scriptures, p. 19.

67. Cf. Käsemann, ibid., p. 121.
68. Encontramos os seguintes elementos apenas no relato transmitido por Paulo: 

(a) as palavras introdutórias solenes: “o Senhor Jesus, na noite em que foi 
traído, tomou o pão”, etc... que não devem ser entendidas apenas como infor
mação cronológica, mas (tendo em vista a alusão a Is 53; cf. Rm 4.25), como 
uma expressão litúrgica do significado redentor da entrega de Cristo; (b) o 
absoluto: to hyper hymõn depois de sõma; os textos de corroboração acrescen



taram vários particípios (klõmenon, Thryptomenon, didomenon) afim  de esca
par da construção desarmônica -  ver, porém, a versão de Lucas; (c) a menção 
do cálice que, em vez de “este é o meu sangue” (da aliança), traz “este cálice é 
a nova aliança no meu sangue”; (d) a ordem dupla para a anamnesis. Para 
análises comparativas dos relatos da Ceia, ver o estudo de E. Schweizer, RGG , 
3a ed., I, col.l2ss; e anteriormente em TLZ, 1954, col. 579ss; cf. também H. 
Lessig, Die Abendmahlsprobleme im Lichte der neutest. Forschung seit 1900, 
1953, pp. 52ss.

69. Sobre isso em mais detalhes ver, de minha autoria, The Coming ofthe Kingdom, 
pp. 407ss.

70. Ibid., pp. 406ss.
71. Ver também acima, pp. 419ss.
72. J. Jeremias, The Eucharistic Words o f  Jesus, 3- ed., pp. 222, 237.
73. De acordo com Sverre Aalen, “Das Abendmahl als Opfermahl im Neuen 

Testament”, [CHARIS KAI SOPHIA] (Festschrift fü r  K. H. Rengstoif), 1964, 
pp. 128-152, especialmente p. 143.

74. Cf. acima, n. 68.
75. Por esse motivo, deve-se rejeitar a idéia de que a incongruência de terminolo

gia entre as palavras sobre o pão e o cálice envolve um significado diferente 
desses dois termos, isto é, de acordo com alguns o primeiro concederia a par
ticipação no Senhor crucificado e o segundo no Senhor exaltado (como 
Käsemann, Essays on New Testament Themes, pp. 130ss); de acordo com ou
tros (justamente o contrário!), o primeiro (“este é o meu corpo”) deve ser en
tendido como o exaltado (“este sou eu mesmo”) e o segundo, por outro lado, 
refere-se à morte de Cristo (como Schweizer, RGG, 3- ed., I, col. 14). Não 
apenas tudo isso é forçado como também não consegue dar o devido valor ao 
significado específico da terminologia (sacrificial) empregada aqui.

76. O mérito permanente do artigo de Sverre Aalen é, a meu ver, o fato de ter 
demonstrado essa realidade com uma grande quantidade de materiais compa
rativos (especialmente do mundo judaico).

77. Cf. Aalen, [CHARIS KAI SOPHIA], p. 133.
78. Cf. acima, pp. 303, 304.
79. Foi determinada a tradução “altar” (thysiastêrion, como altar do verdadeiro

Deus sempre em contraste com o altar pagão, bõmos); cf., por exemplo, Behm, 
TDNT, III, p. 182 "

80. Cf., por exemplo, Groenewald: “na esfera do poder divino” ([KOINÕNIA] 
[Gemeenskap] by Paulus, 1932, pp. 115, 16); cf. também Hauck, TDNT, III, p. 
805.

81. Sobre isso em detalhes, cf. Aalen, [CHARIS KAI SOPHIA], pp. 133-141.
82. De acordo com Aalen, ibid., pp. 143ss; ver G. Borkamm, “On the Understanding 

of Worship”, Early Christian Experience, pp. 174ss.
83. Ver mais abaixo. Seção 67.
84. De acordo, por exemplo, com Käsemann, Essays on New Testament Themes, 

pp. 113ss; também Goppelt, TDNT, VI, p. 146, entre outros, com uma referên



cia a Did. 10.3, em que é falado d e pneumatikên trophên kaipoton  com relação 
à Ceia. Outros repudiam essa concepção (como, por exemplo, Schweizer, RGG, 
I, col. 589; Grosheide, 1 Cor., p. 261).

85. Ver Grosheide, ibid., p. 261; Schweizer, TDNT, VI, p. 437 (“que vem direta
mente da esfera de Deus e concede poder divino”).

86. De acordo com Käsemann, Essays on New Testament Themes, p. 113. Por 
outro lado, ver Goppelt, TDNT, VI, p. 147, n.17 e Schweizer, TDNT, VI, p. 
437, n. 705.

87. Ver abaixo, p. 473.
88. Para os materiais ver, por exemplo, Lietzmann, Cor., p. 273; Jeremias, The 

Eucharistic Words o f Jesus, 2aed., pp. 159, 160 (3a ed., pp. 238ss); B. Reicke, 
Diakonie, pp. 257ss.

89. Cf. também Käsemann (Essays on New Testament Themes, pp. 120, 121); e 
Schweizer, RGG, 3a ed., I, col. 10. Caso busque-se a origem dessa qualificação 
na lembrança helenista dos mortos, deve-se questionar também a autenticida
de da ordem de anamnese do próprio Jesus. Os argumentos de B. Reicke para, 
ainda assim, atribuí-la a Jesus não são convincentes. Por outro lado, o fato de 
Paulo relacionar a anamnese especificamente à morte de Cristo (v. 26) não 
precisa servir de argumento em favor dessa concepção, como Reicke aparente
mente supõe {ibid., p. 257). Há explicações suficientes para isso na menção 
repetida de seu corpo e sangue (ver acima).

90. Cf. Jeremias, The Eucharistic Words o f Jesus, 2a. ed., p. 161 (3a. ed., pp. 244ss); 
ver também Douglas Jones “[Anamnêsis] in the New Testament”, The Journal 
ofTheological Studies, VI, 1955, pp. 188s. Jones também aponta para a corres
pondência entre katangellete e higgid: “a recitação da morte de Jesus como ato 
de redenção corresponde exatamente à recitação do Êxodo no Haggada de Pás
coa” (p. 189); a mesma idéia é encontrada em W. D. Davies, Paul and Rabbinic 
Judaism, 2a ed., 1955, p. 252.

91. Ver, de minha autoria, The Coming o f the Kingdom, Seção 41, pp. 418-432.
92. A idéia de que, por hosakis ean pinête (v. 25) seja possível inferir que o vinho 

nem sempre foi usado na Ceia e que, portanto, hosakis é uma indicação de 
celebração somente com pão (cf. Jeremias, The Eucharistic Words o f Jesus, 
2a. ed., p. 29, n .l; 3a. ed.; p. 52, n.3, seguindo Schlatter), é frustrada pela 
repetição de hosakis no versículo 26 onde também acompanha os termos esthiête 
e pinête.

93. Parece inaceitável nesse contexto em que tudo se refere ao significado redentor 
da Ceia para a Igreja (ver também Êx 12.14; 13.9; Dt 16.3; SI 111.4; Jub 49.15) 
que se tenha em mente não a congregação, mas sim Deus como sujeito da 
anamnese (“que Deus possa me fazer lembrar... ao realizar a consumação”), 
como acredita Jeremias (ibid., 2- ed., p. 163, 165; 3a. ed., pp. 252, 254) (cf. 
também Ex 12.14; 13.9; Dt 16.3; SI 111.4; Jub 49.15). Em oposição a essa 
idéia, ver Douglas Jones in The Journal ofTheological Studies, VI, p. 190, e 
W. C. van Unnik, “Kanttekeningen bij een nieuwe verklarig van de Anamnese- 
woorden”, Nederl. Theol. Tijdschr., 1950, p. 6.



Para o desenvolvimento do elemento de anamnésia em escritores da antigüida
de como Hipólito e Justino ver, por exemplo, N. A. Dahl, “Anamnese” , Studie 
Theologica, I, 1958, p. 83 -  sendo que esse desenvolvimento não pode ser 
projetado retroativamente aos textos paulinos. Dahl descreve a anamnese como 
“uma comemoração ... da morte de Jesus e de sua ressurreição quando a histó
ria da salvação volta a fazer-se presente pela comemoração sacramental” {ibid., 
p. 83). Muita coisa depende de como se escolhe compreender esse “volta a 
fazer-se presente”.

94. Pelo menos isso é o mais provável; ver, por exemplo, Grosheide, 1 Cor., p. 311.
95. Não é preciso, portanto, ver em anamnesis e katangellein duas facetas distintas 

da Ceia. Na realidade, a anamnesis consiste na katangellein. Fica aparente 
com isso, também, que a analogia com as refeições helenistas de lembrança 
dos m ortos d e fin itivam en te  não está p resen te ; ver tam bém  L essig , 
Abendniahlsprobleme, p. 224.

96. Existe uma diferença de opiniões quanto a essa proclamação significar “o ato 
em si”, o drõmenon de comer e beber (de acordo, por exemplo, com Lietzmann) 
ou ser especificamente a palavra explicativa que o acompanha (de acordo, por 
exemplo, com Schniewind, TDNT, I, p. 72). Esta última é relacionada, então, 
com a recitação do Haggadá de Páscoa durante a refeição pascal; ver também 
Kãsemann, Essays on New Testament Themes, pp. 120, 121, e Jones em The 
Journal o f  Theological Studies, pp. 188, 189. A nosso ver, uma coisa não ex
clui, necessariamente, a outra. Enquanto kcitangelle dá a entender uma procla
mação com palavras, a estrutura da frase do versículo 26, bem como a repeti
ção de tonto poieite nos versículos 24 e 25, certamente parecem incluir o co
mer e beber nessa proclamação. O desenvolvimento -  que dramatizou cada 
vez mais a Ceia, na qual o sacrifício de Cristo na cruz foi simbolicamente 
repetido nas ações com o pão e o vinho ou concretizou-se novamente no pre
sente in mysterio (cf. também, Lessig, Abendmahlsprobleme, p. 226) -  não 
encontra qualquer apoio na concepção de katangellei mencionada acima e, 
reciprocamente, não pode ser usado como uma objeção contra ela.

97. Ver, por exemplo, G. Bornkamm, “Lord’s Supper and Church in Paul” , in Early 
Christian Experience, pp. 123ss.; Kãsemann, Essays on New Testament Themes, 
p. 110.

98. Ver acima, pp. 418ss.
99. Ver acima, Seção 60.
100. Cf. Jeremias, The Eucharistic Words o f Jesus, 2a. ed., pp. 153, 154 (3a ed., p. 232).
101. Cf. acima, Seção 64, item c.
102. Cf. acima, pp. 460ss.
103. Aqui, mais uma vez, alguns desejam entender que por “o corpo” trata-se da 

Igreja; como é o caso, por exemplo, de B. Reicke, Diakonie, pp. 253, 254; 
Lietzmann-Kiimme!, Cor., p. 186; H. M. Matter, De kerk ais Lichaam van 
Christus, 1962, p. 29. Contudo, tendo em vista os termos anteriores “corpo e 
sangue” (v. 27) e considerando toda a terminologia que está voltada para a 
refeição sacrificial, isso é extremamente improvável.



104. Cf. Aalen, [CHARIS KAI SOPHIA], pp. 144ss.
105. Para esse e outros paralelos, ver C. F. D. Moule, “The Judgement Theme in 

the Sacraments”, in The Background o f the N. T. (Studies in Honour ofC . H. 
Dodd), p. 471.

106. Kàsemann afirma incorretamente (Essays on New Testament Themes, pp. 
126ss) que krima heauto esthiei deve aplicar-se a todo comungante, pois to
dos têm de encarar o julgamento do Juiz do mundo presente na Ceia do Se
nhor. Mas trata-se aqui apenas daqueles que comem e bebem “sem discernir o 
corpo”. A ausência do termo anaxiõs, no versículo 29 nos melhores manuscri
tos não indica muita coisa, pois a frase toda é determinada por mê diakrinõn 
to sõma. Em oposição à idéia de Kàsemann, ver Ktimmel em Lietzmann- 
Kümmel, Cor, p. 186 e Schweizer, TLZ, 1954, col. 589, n.81.

107. Ver p. 468.
108. Por causa da falta de informações claras, é difícil decidir até que ponto essa 

concepção da Ceia como um meio automático de salvação de poder indefectível 
era corrente (conforme supõe Kãsemann, por exemplo, que revoca nesse caso 
o phannakon athanasias [Essays on New Testament Themes, pp. 116, 117; cf. 
Bornkamm, loc. cit.]).

109. Diekrinõmen, a mesma palavra que aparece no versículo 29; no versículo 31 
ela tem um sentido de auto-exame crítico e se refere à (própria) imperfeição; 
no versículo 29 ela significa: apreciar justamente, julgar de acordo com seu 
significado único e se refere à santidade (do corpo de Cristo).



A  E d if ic a ç ã o  d a  Ig r e ja

*

68. A Igreja como Edifício
Além do que já  foi tratado nos capítulos anteriores sobre a natureza da Igre
ja  do Novo Testamento, as epístolas de Paulo também são ricas em conteú
do referente à prática e à organização da Igreja. Pode-se, talvez, sintetizar 
isso melhor no conceito de edificação da Igreja que aparece com tanta fre
qüência em Paulo. Ele pressupõe, por um lado, que a Igreja do Novo Testa
mento não alcançou imediatamente seu objetivo final e a perfeição; e, por 
outro, que nesse sentido é o objeto permanente do cuidado de Deus sobre 
ela e que foi chamada ao progresso, extensão e consolidação -  em resumo, 
à sua auto-edificação. Outro conceito paralelo a este e que poderia ser em
pregado para o mesmo fim é o de crescimento ou aumento da Igreja. Os 
dois conceitos, como veremos em mais detalhes, sempre andaram juntos e de 
maneira muito próxima, os dois têm um claro contexto histórico-redentor e 
cada um representa um ponto de vista separado. No entanto, a imagem de 
edificação é predominante, de modo que faremos dela nosso ponto de partida.

A idéia de edificação baseia-se no conceito que aparece com freqüên
cia no Novo Testamento, no qual a Igreja é a “casa”, o “santuário”, o “edi
fício” de Deus, como acontece com o conceito de crescimento na representação 
da igreja como “lavoura”, “campo”, etc. Assim como “corpo de Cristo”, esses 
conceitos formam uma definição mais detalhada da Igreja como povo de Deus 
e fazem-nos ver que não é possível dar a uma das suas várias “imagens” um 
significado exclusivo e tomá-la absoluta à custa das outras.



Em primeiro lugar, o que diz respeito à representação da Igreja como 
“casa”, “santuário” ou “edifício” é sua extensa base no Antigo Testamento, 
fato que tem sido demonstrado com freqüência.1 Quando aplicado à verda
deira Israel escatológica, esse conjunto de imagens partia principalmente 
da promessa profética da restauração, pela graça, do povo que havia sido 
entregue ao exílio, da reconstrução de suas casas e muros destruídos, da 
reedificação de suas cidades e do templo.2 O conceito de edificação, portan
to, torna-se um símbolo do tratamento bondoso de Deus para com o rema
nescente de seu povo e é encontrado com esse sentido na expectativa do 
judaísmo posterior com relação ao futuro.3 Nesse sentido histórico-redentor 
e escatológico, o conceito é aplicado também à Igreja cristã em todo o Novo 
Testamento e, especialmente, em Paulo.

Com isso, a Igreja pode ser representada de um modo geral como um 
edifício e, particularmente, como o santuário de Deus. De acordo com 1 
Pedro 2.5, a adoração passou a acontecer na “casa espiritual” que é a Igreja 
edificada com “pedras vivas” e que tomou o lugar do templo do Antigo 
Testamento. O mesmo pensamento está por trás da qualificação de Paulo da 
Igreja como templo de Deus (ICo 3.16, 17; 2Co 6.16; Ef 2.21), assim como 
ele fala da nova vida como a adoração espiritual, na qual os crentes devem 
dedicar-se a Deus como sacrifício vivo (Rm 12.1; cf. 15.16).

A idéia de habitação de Deus encontra-se ligada de maneira próxima 
a esse conceito e esclarece, igualmente, a natureza da Igreja. Aqui também, 
fica claro o contexto do Antigo Testamento, de Deus habitando no meio de 
seu povo em seu templo (cf. 2Co 6.16). Agora, essa habitação é descrita em 
mais detalhes como uma habitação do Espírito de Cristo (Rm 8.9-11; ICo 
3.16; Ef 2.21; 2Tm 1.14). Mais uma vez, a seqüência de idéias é de que, 
pelo fato de pertencer a Cristo, a Igreja é o santuário de Deus no qual habita 
o Espírito de Cristo, o que também pode ser descrito, portanto, como a 
habitação de Cristo em seus corações (Ef 3.17; cf. Rm 8.10).

Juntamente com esse conceito -  talvez ligado de maneira próxima a 
ele -  repete-se sempre e de novo a idéia de “casa” ou “edifício” divino -  
sem fazer, no entanto, alusão direta ao santuário. A Igreja é o edifício de 
Deus (ICo 3.9), a sua casa, coluna e baluarte da verdade (ITm  3.15); os 
crentes são da família de Deus (Ef 2.19; cf. G1 6.10) e os apóstolos e 
presbíteros são despenseiros de Deus (lC o4 .1 ;T t 1.7; Ef 3.2; Cl 1.25; ITm 
1,4ss). Em concordância com isso, encontramos em Paulo toda uma série 
de imagens e expressões que são tomadas emprestadas da construção de 
uma casa e nas quais a concepção não é sempre a mesma. Em 1 Coríntios 
3.10 Paulo se autodenomina o construtor que lança o fundamento sobre o 
qual outros edificam (cf. Rm 15.20). No mesmo contexto, Cristo é chamado 
de fundamento (ICo 3.11; cf. Cl 2.7) e é mencionada a qualidade diferente 
da estrutura nele edificada (“ouro”, “prata”, etc.), ficando evidente, portan
to, que não é a Igreja em si, mas o trabalho dedicado a ela por outros prega



dores ou obreiros que se tem em mente. Em outra passagem, os apóstolos e 
profetas são chamados de fundamento (Ef 2.20) e a Igreja em si, especial
mente nas seções parenéticas, é representada como aquela que realiza a 
edificação (por exemplo, Ef 4.16). Esta última idéia é aplicada com relação 
a várias coisas, a partir de diversos pontos de vista, e está entre as caracte
rísticas mais típicas da pregação de Paulo (ver abaixo). A “terminologia de 
edificação” mais inclusiva aplicada à Igreja encontra-se em Efésios 2.19
22. Nessa passagem, diz-se dos cristãos gentios que não são mais estrangei
ros e peregrinos, mas sim, concidadão e membros da família de Deus. Aqui, 
a idéia da igreja como casa ou família de Deus está intimamente ligada, 
portanto, à cidadania espiritual da verdadeira Israel, o povo histórico-re- 
dentor de Deus (cf. v. 12). Essa família é agora inteiramente determinada 
por Cristo e sua obra de redenção. Está fundamentada nos apóstolos e pro
fetas designados por ele para esse fim; o próprio Cristo é a base de sustenta
ção, a pedra angular4 de todo o edifício (cf. Is 28.16 [Septuaginta]; SI 118.22). 
De acordo com Efésios 2.21, nele, todo edifício5 bem ajustado, cresce para 
santuário dedicado ao Senhor e nele também os gentios são edificados para 
habitação de Deus no Espírito. Portanto, pertencer ao edifício também tor
na-se algo dinâmico. O santuário é o ponto de partida, mas também o obje
tivo. Todos os que estão em Cristo, juntos, são edificados nesse edifício a fim 
de, desse modo, pertencerem à casa na qual Deus habita com seu Espírito.6

Tudo isso pode nos permitir ver também o quão intimamente estão 
ligados os conceitos de Igreja como corpo de Cristo e de casa ou habitação 
de Deus. Por vezes, essas imagens correm juntas.7 As mesmas palavras que 
expressam a coerência interior do corpo de Cristo aplicam-se também à 
consolidação da casa de Deus (cf. Ef 4.16 e 2.21). Diz-se da casa de Deus 
que ela cresce, como um organismo vivo (Ef 2.21), e do corpo, que ele é 
edificado, como um edifício (Ef 4.12, 16). Uma terceira idéia mesclada 
com essas é a de Igreja como lavoura de Deus. No Antigo Testamento, os 
termos “edificar” e “plantar” andam juntos (e, respectivamente, “destruir” e 
“arrancar”) (cf. Jr 24.6). A igreja do Novo Testamento também é, ao mesmo 
tempo, lavoura e edifício de Deus (ICo 3.9); “plantar” e “regar”, assim 
como lançar o fundamento e edificar, são tarefas dos apóstolos e seus com
panheiros de trabalho (ICo 3.6ss). Assim, receber uma participação nos 
privilégios do povo de Deus pode ser chamado de ser enxertado na oliveira 
(Rm 11.17ss). Ser incorporado na Igreja é, portanto, estar “arraigado” em 
Cristo, que por sua vez é um sinônimo de “alicerçado” e requer ser ainda 
mais “edificado” (Ef 3.17; Cl 2.7). Essas imagens e representações são 
entretecidas de várias maneiras, de modo que se pode até perguntar se o 
crescimento da Igreja como edifício e corpo é norteado pela idéia de corpo 
ou de lavoura (cf. ICo 3.6; 2Co 9.10 com Ef 4.15, 16; Cl 2.19). Também é 
dito dos próprios crentes que eles crescem no conhecimento de Deus (Cl
1.10; cf. 2Co 10.15). Com tudo isso, fica evidente, portanto, o quanto, para 
Paulo, o conceito originário do Antigo Testamento de Igreja como povo de



Deus, casa de Deus, santuário de Deus e lavoura de Deus tornou-se comple
tamente vinculado à idéia característica de seu próprio universo de pensa
mento da Igreja como corpo de Cristo, de modo que aquilo que vale para 
um também pode ser dito do outro e aquilo que iremos estudar ainda mais 
na pregação de Paulo sobre a Igreja pode ser tratado como uma unidade.

Em resumo,8 pode-se dizer o seguinte sobre a edificação da Igreja de 
acordo com o que Paulo fala sobre ela em suas epístolas:

(a) Em concordância com o seu caráter histórico-redentor, essa 
edificação deve ser vista, antes de tudo, como a obra contínua de Deus em 
seu povo (Rm 14.19, 20), aqueles que são seu santuário e habitação. Essa 
obra contínua e de consumação consiste tanto em trazer para dentro os que 
estão do lado de fora (cf. Rm 15.20ss), como no fortalecimento e aperfeiço
amento de todos os que, em Cristo, pertencem agora à Igreja (1 Co 14.3; lTs
5.11, et a i).

(b) Essa edificação acontece em Cristo, o fundamento que outrora foi 
lançado (ICo 3.10, 11) e sobre os apóstolos e profetas ordenados por ele 
para esse fim (Ef 2.20, 21; cf. Rm 15.20). Tem, deste modo, a característica 
de confirmação e consolidação contínuas nesse fundamento (Cl 2.7), medi
ante as quais a Igreja recebe um caráter próprio, progride em relação à ma
turidade e é guardada e purificada de todas as doutrinas e poderes estranhos 
à ela e que obscurecem seu caráter e a lançam em confusão (cf. Ef 4.12-14; 
Cl 2.6-8).

(c) Para que haja essa edificação, Deus concede à Igreja diversos 
dons e poderes que coloca à sua disposição, bem como vários tipos de mi
nistérios que devem fazer avançar sua edificação (Ef 4.1 lss; 2Co 10.8; 13.10; 
cf. Rm 12.3, 6ss; ICo 12.4ss; 28ss). A reunião da Igreja serve, particular
mente, para essa edificação (ICo 14.26); está mais intimamente ligada à 
proclamação da Palavra de Deus (ICo 14.3; Rm 15.20) e voltada para a 
manifestação corporativa correta dela no mundo.

(d) O apóstolo dedica atenção especial também à edificação mútua 
da Igreja, na qual trata-se, em primeiro lugar, de um relacionamento correto 
comunitário e individual, da inserção do indivíduo no todo e a forma como 
funciona dentro dele, mas na qual cada um deve colocar o bem da Igreja 
acima de suas próprias preferências e habilidades (cf. ICo 8.1; Rm 14.15, 
19; 12.3ss).

Vários desses aspectos gerais merecem consideração adicional.

69. Edificação Extensiva e Intensiva

A natureza da edificação descrita como a obra redentora contínua e conclu
siva de Deus em sua Igreja é tal que diz respeito tanto ao aumento quanto à 
consolidação interna; pode-se falar de aumento e manutenção dos elemen



tos missionário extensivo e confirmatório intensivo dessa edificação que, 
na obra de Deus são um só.

O fato de a perspectiva missionária extensiva, que está tão intima
mente ligada ao contexto histórico-redentor da edificação divina, estar pre
sente com freqüência no conceito de edificação do Novo Testamento9 também 
fica aparente uma única vez no uso que Paulo faz desse ponto de vista (Rm 
15.20). A extensão e o progresso da Igreja, num sentido qualitativo bem 
como geográfico, é, dentro de sua linha de pensamento, uma das caracterís
ticas e condições essenciais da Igreja de Cristo no tempo entre a ascensão 
de Cristo e sua manifestação futura. Toda a sua própria obra missionária, 
que o levou de um lugar para o outro, de Jerusalém para o Ilírico, do Ilírico 
para a Roma e Espanha (Rm 15.19ss) é prova disso. Assim, ele vê o pro
gresso da Igreja no mundo da mesma forma: como resultado do evangelho 
que está produzindo fruto e crescendo em todo ele (Cl 1.6; cf. v. 23).10 Indo 
além dessa idéia, não se pode falar de uma “teologia” missionária inteira 
em Paulo. O tema principal de seu pensamento missionário é o avanço da 
proclamação do evangelho a todas as nações (Rm 1.16; 3.22ss; 15.9ss); 
com isso, é dada em princípio a catolicidade da Igreja (Gl 3.28; Cl 3.11; 
ICo 12.13); não há limites espaciais determinados para a proclamação do 
evangelho e para a Igreja; tudo opera para o pleroma, para a plenitude pre
tendida por Deus tanto para os judeus quanto para os gentios (Rm 11.12, 
25), uma perspectiva com a qual, para Paulo, também coincide o fim da 
História (Rm 11.25, 26).

Essa visão grandiosa do significado do evangelho em sua abrangência 
mundial e da expansão da Igreja leva o apóstolo, ainda, a envolver, de vári
as maneiras, a Igreja que já foi salva nessa obra missionária e a desperta-la 
para uma atitude missionária." A Igreja entra nessa atividade e regozija-se 
quando pessoas de outros lugares se convertem (lTs 1.9; 2Ts 1.4). Paulo 
repetidamente pede que ela interceda por ele e seu trabalho missionário 
(2Ts 3.1; Ef 6.18; Cl 4.3). Essa intercessão é uma luta juntamente com o 
apóstolo (Rm 15.30; Cl 4.12). Também é pedido da Igreja assistência práti
ca. Tendo em vista o seu trabalho, Paulo, com freqüência, apela para a ajuda 
da Igreja, sendo que, nesses casos, um termo específico12 é empregado re
petidamente e que podemos traduzir como “encaminhar” (cf. ICo 16.6, 11; 
2Co 1.16; Rm 15.24; Tt 3.13).

Tudo isso não significa simplesmente uma prestação eventual de au
xílio em que a Igreja demonstra sua simpatia pela obra do apóstolo; antes, 
nisso é refletido seu próprio modo de existência como uma Igreja missionária.

A postura missionária consiste, por um lado, mais diretamente na 
santificação da vida da Igreja. Ela deve estar atenta para o que é elogiável, 
aceitável e bom perante os homens (Rm 12.17); sua moderação deve ser 
conhecida de todos os homens (Fp 4.5); deve portar-se com sabedoria para 
com os que são de fora e não perder as oportunidades. Sua palavra deve ser



agradável, temperada com sal (Cl 4.6). Os membros devem cuidar do que é 
deles e trabalhar com as próprias mãos, de modo que se portem com digni
dade para com os de fora e não venham a precisar de nada (dos outros) ( ITs
4.11, 12). Devem ser solícitos na prática de boas obras, pois estas são exce
lentes e proveitosas aos homens (Tt 3.8). Toda a vida da Igreja deve ser tal 
que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que 
dizer a nosso respeito (Tt 2.8). Esse tema repete-se ao longo de todas as 
epístolas de Paulo com várias nuanças e elaborações:13 A vida da Igreja 
deve ser uma recomendação de sua fé, deve estar em conformidade com o 
Senhor e ser “digna” dele (Cl 1.10) e do evangelho de Cristo (Fp 1.27). 
Nesse último ponto fica muito claro o elemento missionário.

Juntamente com isso, porém, há um chamado missionário mais dire
to e propositado para a Igreja. Se for examinado o que Paulo diz sobre o 
assunto em suas epístolas, os resultados não parecem ser muito numerosos. 
A Igreja é, de fato, estimulada a imitar os apóstolos e a Cristo (ICo 4.16;
11.1; ITs 1.6). Mais uma vez, essas passagens referem-se, em primeiro lu
gar, à conduta da Igreja, mas certamente têm a intenção consciente e propo
sitada de levar outros à salvação por meio dessa conduta.14 Estímulos mais 
diretos à atividade missionária podem ser encontrados, por exemplo, em 
Colossenses 4.5, 6 (mais uma vez, intimamente ligado à conduta). Em outra 
passagem -  Efésios 6.15 -  Paulo fala da “preparação do evangelho da paz” 
como algo necessário para a Igreja e a chama para juntar-se a ele na luta 
pela fé no evangelho (Fp 1.27). Fica evidente também, a partir de outras 
declarações, que as Igrejas responderam a essa admoestação do apóstolo. 
Passagens como 1 Tessalonicenses 1.7ss, Romanos 1.8 e Filipenses 1.5, 
!2ss mostram claramente que sua conclamação surtiu efeito. As Igrejas 
puseram-se a trabalhar para que a palavra se propagasse rapidamente e ou
tros falassem de sua fé. Cooperaram para o progresso do evangelho de ma
neira calorosa e ativa (koinõnia-, Fp 1.5). Pode-se até pensar que foi dito tão 
pouco em termos claros sobre a posição missionária da Igreja, pois não era 
tão necessário incentivá-la ser ativa quanto era preciso que isso se manifes
tasse da maneira correta, isto é, não apenas em palavras, mas, acima de 
tudo, em boas obras.13 De qualquer modo, dificilmente pode-se questionar 
que era parte da existência da Igreja testemunhar do evangelho em palavras 
e atos, direta ou indiretamente, tomando por base as epístolas, ao longo das 
quais várias passagens corroboram com essa realidade . Os motivos mais 
profundos para isso, assim como para a obra do próprio apóstolo, encon
tram-se na consciência de que a Igreja está incluída na obra divina de 
abrangência absoluta em Jesus Cristo. O objetivo final não é a Igreja em si, 
nem seu número de membros e prestígio, mas sim, a revelação da plena 
salvação escatológica em Cristo, da qual a Igreja é o pleroma, isto é, a por
tadora da glória de Cristo (Ef 1.23; 4.13, 16).

Aquilo que é dito, repetidamente, nas epístolas de Paulo sobre a con
firmação interior e a edificação da Igreja deve ser entendido numa relação



muito próxima com o que foi dito acima. Tomando por base as grandes 
perspectivas histórico-redentoras da pregação de Paulo, dificilmente pode 
haver dúvidas quanto a qualquer prioridade ou preponderância do que, de 
fato, é chamado de “preservação” ou “crescimento” da Igreja; assim como 
também não se pode apresentar como um dilema se a natureza e destino da 
Igreja encontram-se em seu chamado missionário ou em sua consolidação 
interna.16 Como povo de Deus e corpo de Cristo, o objetivo e o destino da 
Igreja encontram-se em seu pleroma, tanto no sentido extensivo quanto no 
intensivo da palavra. Por esse motivo, Paulo pode, num dado momento, 
expressar o fato de que o propósito da dispensação divina da redenção para 
a Igreja encontra-se na vinda da plenitude dos gentios bem como dos judeus 
(Rm 11.25-32); tudo isso, para a glória de Deus, porque dele, por meio dele 
e para ele são todas as coisas. Contudo, o apóstolo também pode dizer que 
todos os dons de Cristo para a sua Igreja servem para edificar o seu corpo, 
sendo que descreve o destino da Igreja da seguinte maneira: “até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4.13). 
Assim, todo o processo de edificação está voltado para a “plenitude” da 
varonilidade e maturidade da igreja.17

Se observarmos mais de perto o que Paulo entende por essa edificação, 
crescimento e varonilidade internos da Igreja, então, além do que já foi dito 
em outro contexto sobre a “perfeição” 18 e a “plenitude”19 da Igreja, deve-se 
indicar ainda o seguinte:

(a) A edificação da Igreja, trata-se, antes de tudo de seu estabeleci
mento em Cristo, da certeza de que ela pode e deve, cada vez mais, lançar 
mão da realidade de que Cristo é seu fundamento e fonte de vida. Paulo fala 
de estar arraigado e alicerçado em Cristo como um fato consumado. Cristo 
é a pedra angular (ICo 3.11; Ef 2.20), a Igreja encontra-se de uma vez por 
todas alicerçada (te them eliõm enoi) e arraigada (errizõm enoi) nele (Ef 3.17; 
Cl 2.6, 7), e com base nisso a edificação deve prosseguir, então, como uma 
realidade presente.20 Esse estar arraigado e alicerçado consiste em ter “rece
bido” a Cristo, um term inus technicus  para a aceitação da tradição apostóli
ca revestida de autoridade com referência a Cristo (ICo 11.23; 15.1, 3; G1 
1.9; Fp 4.9; Cl 2.6; lTs 2.13; 4.1; 2Ts 3.6). Agora, é de suma importância 
para a edificação da Igreja que, uma vez tendo “recebido” e “aprendido” a 
Cristo (Cl 2.6; Ef 4.20, 21), ela deve andar e habitar nele. Paulo não se 
cansa de enfatizar esse caráter de compromisso da “tradição” no sentido 
autoritário e apostólico21 do termo, até mesmo nas palavras pelas quais a 
Igreja a recebeu (ICo 15.1, 2). Só assim ela estará a salvo da instabilidade, 
de ser lançada de um lado para o outro e levada ao redor por todo vento de 
doutrina e pela artimanha dos homens, pela a astúcia com a qual a induzem 
à falsa doutrina (Ef 4.14). Ele coloca essa tradição “segundo Cristo” em 
contraste com “a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo” 
e o ser enredado com a filosofia humana (Cl 2.7, 8). Essa preocupação de



que a Igreja mantenha-se arraigada e alicerçada em Cristo, dentro da tradi
ção santa e apostólica (Ef 3.5) da doutrina, é encontrada em todas as epísto
las de Paulo e não só nas epístolas pastorais, apesar de que, nestas, o contraste 
entre as crescentes heresias e a admoestação a permanecer na “sã” doutrina 
ocupam o primeiro plano (cf., por exemplo, lTm 1.10; 6.3; 2Tm 1.13; 4.3; 
Tt 1.9, 13; 2.1, 2), e a expressão “o que te foi confiado” (parathêkê, 
depositum) assume o lugar de “tradição” (paradosis), tendo porém o mes
mo sentido (lTm  6.20; ver 2Tm 1.12, 14; 2.2).

(b) O estar enraizado e alicerçado em Cristo, como Igreja que o “re
cebeu” e “aprendeu”, não significa, entretanto, uma condição estática, mas 
é justamente o fundamento para uma edificação progressiva a partir dessa 
raiz. Também não se deve pensar, nesse caso, apenas ou primeiramente numa 
extensão quantitativa, mas sim, numa edificação e num crescimento quali
tativos. A questão aqui é permanecer imaturo e sem atingir a maioridade 
(.nêpios, nêpiazõ', cf. ICo 3.1; G1 4.3; Ef 4.14) ou, em contraste com isso, 
progredir rumo à perfeição, à varonilidade. Trata-se da apropriação da ple
nitude de Cristo. Apesar de Paulo distinguir, assim, entre ser menor de ida
de e ser adulto em Cristo (cf. 1 Co 3.1, 2; 2.6; Ef 4.14), com isso ele não 
deseja introduzir uma classificação dentro da Igreja, mas sim, opõe-se à 
imaturidade de alguns.22 A Igreja toda deve viver na abundância e plenitude 
de Cristo a fim de que, juntamente com todos os santos, possa compreender 
quais são as dimensões (do que ocorreu e foi concedido em Cristo); deve 
aprender a conhecer esse amor que excede todo o entendimento e, desse 
modo, ser tomada de toda a plenitude de Deus (Ef 3.18, 19).

Como fica repetidamente aparente, em particular em Efésios e 
Colossenses, trata-se aqui de um despertar total da consciência, do conhe
cimento e da percepção do significado de Cristo em sua abrangência ab
soluta. Visa-se não apenas a um conhecimento puramente teórico ou 
especulativo, mas a uma consciência cada vez mais profunda e a uma 
percepção cada vez mais clara com referência a todas as implicações da 
salvação dada em Cristo.23

(c) Isso é acompanhado de mais um aspecto dessa edificação: a uni
dade e o amor mútuos, aspecto este que serve tanto como prova de maturi
dade quanto de conhecimento. Porquanto, a verdade deve ser praticada no 
amor e é só desse modo que ocorre o crescimento (Ef 4.15), assim como os 
corações dos crentes devem ser vinculados em amor, numa única convicção 
do entendimento (Cl 2.2). Logo, a edificação da Igreja consiste no fato de 
que todos podem chegai à unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus e, assim, alcançar a perfeita varonilidade (Ef 4.13). Por um lado, isso 
significa, portanto, crescimento e edificação comuns para uma perfeição 
ainda maior. Por outro lado, justamente nos textos sobre a edificação, a 
admoestação de Paulo dirige-se à preservação da concordância mútua, do 
relacionamento correto em comunidade e como indivíduos. Conseqüente



mente, é aqui que se aplicam suas advertências contra o individualismo 
espiritual e a autocondescendência.24 Por isso, ele também acautela quanto 
a um conhecimento que não está voltado para o todo e não aceita colocar-se 
a serviço dos outros; esse conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica 
(1 Co 8.1). Portanto, são justamente aqueles que chegaram a uma percepção 
e maturidade espirituais mais profundas que devem suportar os que ainda 
não chegaram a esse patamar. Porquanto, não devemos buscar agradar-nos 
a nós mesmos, mas ao próximo no que é bom para a edificação (Rm 15.1, 
2). Junto com cada dom espiritual que se manifesta na Igreja, deve-se ques
tionar qual é o seu “valor para a edificação”,23 seu valor para a Igreja (ICo
14.3, 5, 26), de modo que aquele que deseja dons espirituais, deve fazê-lo 
com vistas a essa edificação (1 Co 14.12). Repete-se sempre e de novo que o 
amor é o segredo da edificação (Rm 14.15, 19; ICo 8.1), entre todos os 
dons ele é sobremodo excelente (ICo 13), constitui o vínculo da “perfei
ção” da Igreja (Cl 3.14). Sem dúvida alguma, essa edificação consiste na 
mútua admoestação, encorajamento, advertência e paciência ( ITs 5.11; cf. 
v. 14; ICo 14.3). A edificação contínua da Igreja significa que, não apenas 
em seus membros individuais, mas acima de tudo, em sua unidade como 
corpo de Cristo, ela alcança a perfeição, isto é, revela a plenitude que possui 
em Cristo ao guardar o que recebeu, aumentar o conhecimento da fé e a 
sabedoria e exercitar o amor e a comunhão mútuos.

Além disso, é preciso considerar devidamente os dons que Cristo dese
ja conceder para a edificação de sua Igreja, tanto na diversidade em seu meio 
como na tendência coletiva de buscar a edificação da unidade. Contudo, este 
“capítulo” sobre os dons nas epístolas de Paulo requer um estudo separado.

70. O Equipamento Espiritual da Igreja 
Dom e Ministério (cargo)

Se é possível dizer, portanto, que os pronunciamentos sobre a edificação da 
Igreja são claros em seu teor geral e nos dão uma percepção nítida do senti
do dos apóstolos, nos deparamos com muitas dificuldades quando procura
mos formar uma imagem da estrutura e organização dela, uma vez que, em 
parte, isso fica pressuposto nas epístolas paulinas e, em parte, também apa
rece em vários tipos de instruções e prescrições concretas. De um modo 
geral, trata-se aqui do equipamento espiritual especial da Igreja, o qual é 
necessário para a sua edificação e que, como veremos em mais detalhes, é 
expresso particularmente no conceito de dons e ministérios.

A discussão do problema aqui envolvido também é tão relevante pelo 
fato de que, na história da investigação, pensou-se ser possível apelar espe
cialmente a Paulo para uma concepção bastante específica do caráter e or
ganização da Igreja cristã primitiva. Diz-se que essa concepção foi



consideravelmente determinada pelas operações incidentais e individuais 
do Espírito, consistindo, acima de tudo, em dons proféticos e extáticos e, 
ainda assim, que se manteve completamente “livre” de organizações 
institucionais e oficiais posteriores da igreja. Nessa concepção, tratamos do 
que foi apresentado em grande estilo pelo jurisconsulto Rudolph Sohm, por 
volta de 1900, uma posição que não encontra mais defensores em sua tota
lidade mais que, de qualquer modo, marca sua presença e exerce influência 
em muitos aspectos da literatura do Novo Testamento sobre esse assunto, 
especialmente com relação à interpretação dos textos paulinos.

A tese fundamental de Sohm26 era de que toda a forma de governo 
eclesiástico encontra-se abertamente em conflito com a essência da Igreja. 
Ele tomou como ponto de partida a Igreja como uma realidade absoluta
mente espiritual, o corpo invisível de Cristo, a Igreja cuja cidadania está no 
céu, que é unida apenas pela fé comum e pelos dons pneumáticos, que não 
tem uma organização externa nem local e nem de outro tipo, mas está pre
sente como Igreja onde quer que dois ou três estejam presentes em nome de 
Cristo. Essa Igreja recebe sua liderança e seu governo diretamente de Deus, 
pelo Espírito, que toma conhecida a sua vontade à pessoas indicadas para 
esse fim. Ela deve se sujeitar a essa liderança, mas não tem como produzir, 
por si mesma, um governo e nem designar determinadas pessoas para isso. 
Os profetas também dependem do Espírito para fazer seus pronunciamen
tos. Está fora de questão, portanto, qualquer ofício ou ordem legal instituída 
pela Igreja. Tudo depende da influência imediata do Espírito.

Apesar de Sohm apelar principalmente para Paulo, ele pensou ter, 
com o que foi dito acima, delineado toda a estrutura da Igreja cristã primiti
va. Com respeito a isso, sua concepção deparou com grande oposição. Pois, 
como foi demonstrado muito rapidamente por Harnac,27 e mais tarde por 
Holl,28 nos outros livros do Novo Testamento, bem como nas epístolas pas
torais (sobre as quais costumava-se pensar que não podiam ser atribuídas a 
Paulo), também há tantas informações diretas e indiretas que apontam para 
uma organização institucional -  ainda que rudimentar -  da Igreja cristã pri
mitiva que é impossível concluir-se, em todos os casos, uma organização 
pneumática e carismática que há nela. Com base numa análise detalhada de 
dados do Novo Testamento, Harnack, em especial, lançou luz sobre o cará
ter indefensável do espiritualismo extremo de Sohm. Ao fazê-lo, ele argu
mentou que a igreja como entidade sociológica simplesmente requer uma 
formação organizacional que se torna lei eclesiástica tão logo é aplicada aos 
assuntos da Igreja.29 Por outro lado, Harnack opôs-se ao espiritualismo de 
Sohm, mas não o superou em sua essência. Ambos partiram de uma idéia 
específica e liberal de Igreja, na qual a relação individual-religiosa e 
penumática-pessoal entre Cristo e o crente individual, era o ponto de vista 
predominante. Também para Harnack, portanto, o aspecto institucional e 
jurídico da organização eclesiástica era um assunto estranho à essência da



Igreja; ele não aceitava, de forma alguma, aquilo que chamava de deter
minação “religiosa” da lei na Igreja.30 Leis e associações eclesiásticas, car
gos, em resumo, tudo na Igreja que não está firmado no ímpeto livre do 
Espírito, mas possui um caráter institucional, não está ligado à essência 
interior da Igreja, tem um significado administrativo e baseia-se em con
venções. Com base nesse ponto de vista, ele chegou à sua conhecida distin
ção entre ministérios religiosos (ou carismáticos), que se baseavam no ímpeto 
livre do Espírito e não estavam vinculados a uma Igreja local; e ministérios 
administrativos locais.31 Supõe-se que, particularmente em Paulo, o aspecto 
individual-carismático aparece fortemente em primeiro plano e que, só de 
modo gradual, o institucional e o administrativo tomaram o lugar daquilo 
que para ele ainda era pneumático quando o presbitério tomou o lugar da 
glossolalia e profecia. Outros afirmaram, seguindo especialmente os passos 
de Holl, que desde o princípio, Paulo encontrava-se em nítida oposição à 
igreja de Jerusalém. Enquanto o tradicional e o institucional possuíam sig
nificado predominante na Igreja primitiva judaico-cristã, diz-se que Paulo 
colocou muito mais ênfase no discernimento pessoal e pneumático dos cren
tes individuais; com respeito a isso, diz-se que também, para o apóstolo, o 
significado independente da Igreja local passou a ocupar mais espaço no 
primeiro plano e, desse modo foi enfraquecida a importância inicial de Je
rusalém na Igreja cristã primitiva.32

O problema todo, especialmente da maneira como foi apresentado 
por Sohm, passou, contudo, a ser visto sob uma ótica totalmente diferente 
quando uma abordagem mais adequada da idéia de Igreja no Novo Testa
mento tomou o lugar dos pontos de vista espiritualistas e individualistas do 
liberalismo teológico,33 e a concepção histórico-redentora da Igreja, como 
povo de Deus, possibilitou uma melhor compreensão da relação entre a 
natureza e a manifestação da igreja. Só então a antítese de Sohm, entre o 
caráter espiritual da Igreja e a organização eclesiástica institucional, pôde 
ser superada quanto aos seus princípios e não foi mais preciso deter-se na 
solução híbrida de Harnack, que pensou poder juntar a essência espiritual 
da Igreja com uma organização secular estranha a essa essência. Com esse 
desenvolvimento, também ficou aparente a falta de fundamentação para o 
uso constante que pensava-se poder fazer de Paulo para essa concepção.34 
Porquanto, em Paulo, o Espírito não apenas representa a existência invisí
vel e celestial da Igreja, como também é dado a ela, justamente como pe
nhor e primícias, no caráter provisório de sua existência temporal para que 
ela revele-se, então, como povo de Deus, voltado para o futuro e como uma 
comunidade histórica visível do corpo de Cristo. Qualquer dualidade de 
caráter visível e invisível, forma e Espírito, é estranha ao Novo Testamento, 
bem como à concepção paulina de Igreja. Por causa disso, a edificação e 
capacitação da Igreja são indicadas ainda como objetivo e fruto do Espírito, 
não apenas em outras partes do Novo Testamento, como também nas epís
tolas de Paulo e os dons e ministérios devem ser vistos sob essa ótica.



No entanto, esses pontos de vistas gerais não nos liberam da tarefa de 
nos aprofundarmos nos dados concretos presentes nas epístolas de Paulo 
que são relevantes para essa capacitação espiritual e organização da Igreja. 
Ao fazê-lo, deparamos com uma abundância de descrições e distinções que, 
aparentemente, não está baseada em nenhuma ordem fixa sistemática.

Como qualificações gerais e resumidas para tudo o que serve para a 
edificação e capacitação da Igreja, o apóstolo usa principalmente duas pala
vras: dons (charism a ta ; Rm 12.6; ICo 1.7; 12.4, 9, 28, 30, 31; lTm  4.14; 
2Tm 1.6; em um único caso, também chamados de dom ata  [Ef 4.8; cf. v.
11 ], de acordo com a citação de SI 68.19) e ministérios (diakonia\ Rm 11.13; 
12.7; ICo 12.5; 16.15; 2Co4.1; 6.3; 11.8; E f4.12; Cl 4.17; lTm 1.12; 2Tm
4.5, 11). Além dessas, encontramos ainda outras descrições como realiza
ções (energêm ata ; ICo 12.6, 19), serviço (ergon\ Ef 4.12; ITs 5.13; lTm 
3.1; 2Tm 4.5), dispensação (o ikonom ia ; ICo 9.17; Ef 3.2; Cl 1.25 lTm  1.4; 
cf. ICo 4.2; Tt 1.7), serviço (le itourg ia ; 2Co 9.12; Fp 2.17, 30; cf. Rm 
15.16). Nenhuma dessas palavras tem limites cuidadosamente estabeleci
dos e, na maior parte das vezes, elas são usadas num sentido mais amplo e 
não como denotação de dons ou atividades específicas na vida da congrega
ção. Certamente, o que mais impressiona é o fato de essas palavras não 
terem qualquer conotação sacra e que, inversamente, as palavras que são 
usadas na Septuaginta e no helenismo para o ministério sacro no templo ou 
santuário não são empregadas por Paulo, nem no Novo Testamento de um 
modo geral, para qualquer serviço na Igreja cristã.35 Nesse fato encontra-se 
expressa toda a nova maneira como Paulo entende a relação entre Deus e a 
Igreja como seu povo.36

Apesar de cada uma dessas qualificações ter seu próprio significado 
especial, as palavras charisma e diakonia são as que mais caracterizam esse 
equipamento espiritual, a primeira denotando aquilo que Cristo, por seu 
Espírito, concede à Igreja em diversidade e liberdade, a segunda sendo um 
delineamento geral de como isso funciona na Igreja.37 Assim, é especial
mente importante atribuir ao conceito de dons, que pode ser considerado 
extremamente característico para o uso teológico de Paulo,38 o grande con
teúdo que ele possui para o apóstolo. Por certo, em 1 Coríntios 12, ele faz 
uma distinção39 entre “dons”, “serviços” e “realizações” (vs. 4-6) e entende 
“dons” especialmente como os dons de cura (vs. 9, 28, 30); no mesmo con
texto, porém, os dons também significam tudo o que Cristo realiza na Igreja 
para sua edificação e plenitude (v. 31). Em outra passagem, todos os “dons” 
e “serviços” encontram-se sob um mesmo denominador -  charismata (Rm 
12.6), assim como em Efésios 4 a palavra-chave é domata (dons). Esse 
significado geral de charisma é corroborado pelo uso do termo num contex
to menos específico: Romanos 1.11. Paulo expressa a esperança de que, em 
sua visita a Igreja, ele possa repartir “algum dom (charisma) espiritual” 
para o seu fortalecimento, o que tem, claramente, um significado geral. Em



1 Coríntios 7.7, ele diz, com referência à questão do casamento, que “cada 
um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de 
outro,” o que não se refere ao estado civil em si,40 mas certamente expressa 
o fato de que o dom do Espírito pode consistir em ser capaz de abster-se do 
casamento (cf. v. 7a).

Fica evidente, a partir desse uso geral de “dom”, que não se pode 
restringir o conteúdo dessa idéia ao incomum e espetacular, como a realiza
ção de curas, o falar em línguas, o êxtase, etc. Pois, enquanto esses dons 
recebem atenção particular (crítica) em 1 Coríntios 12 -  14, em Romanos 
12 e Efésios 4 eles nem sequer são mencionados. Ao que parece, na Igreja 
de Corinto atribuía-se grande valor a esses dons e, talvez, se pretendesse 
fazer referência a esses fenômenos incomuns com a expressão “dons espiri
tuais” {pneumático) que Paulo usa em 1 Coríntios 12.1 para apresentar toda 
a questão dos dons. O apóstolo começa colocando esses dons espirituais em 
contraste com o paganismo e também no que ocorria em termos de manifes
tações extáticas (de natureza demoníaca; vs. 2, 3). Paulo adverte os coríntios 
sobre essas manifestações, uma vez que os crentes de Corinto pareciam ser 
particularmente suscetíveis aos “dons espirituais” (mas também aos desvi
os destes). De qualquer modo, ele aceita esses poderes miraculosos, êxtases 
e, até mesmo, a glossolalia como dons do Espírito de Cristo. Contudo, ao 
fazê-lo, ele faz uma dupla ressalva: em primeiro lugar, eles devem servir 
para a edificação da Igreja. “São validados não pelos fascinosum  do sobre
natural, mas pela edificação da comunidade.”41 E, em segundo lugar, ele 
explica com grande clareza a diversidade dos dons. O pneumático e o 
carismático não consistem apenas naquilo que é espetacular e incomum ou 
que se refere ao caráter interior da vida religiosa. “Dom” é tudo o que o 
Espírito deseja usar e empregar para equipar e edificar a Igreja, aquilo que 
pode servir de instrução e admoestação e para a ministração mútua, ou até 
mesmo para a sua administração e o seu governo eficiente. A distinção toda 
entre ministérios carismáticos e não-carismáticos na Igreja não pode, por
tanto, ser conciliada com a doutrina paulina sobre os dons.42 Ao discutirmos 
os vários dons será necessário que voltemos aos detalhes. Contudo, o teor 
geral do “capítulo sobre os dons” -  1 Coríntios 12 - ,  é simplesmente a 
rejeição de qualquer distinção hierárquica entre o que deve ser valorizado 
nos dons e ministérios na Igreja como sendo mais ou menos “pneumático” . 
Porquanto, “o Espírito é o mesmo” e “o Senhor é o mesmo” (ICo 12.4, 5) 
quem opera tudo em todos. Existem, obviamente, distinções, e cada dom 
tem sua importância. Os apóstolos, profetas e mestres são relacionados cla
ramente em primeiro lugar na enumeração (“primeiramente”, “em segundo 
lugar”, etc.) (ICo 12.28; cf. Ef 4.11). Paulo também fala dos “melhores 
dons” (ICo 12.31) e coloca a profecia na posição mais elevada (ICo 14.1). 
Contudo, essa distinção é diferente da feita com base no que é mais ou 
menos extático ou espetacular. Porquanto, os apóstolos também são gover



nadores que colocam ordem nos assuntos práticos e que se ocupam com a 
coleta e o cuidado dos pobres (2Co 8ss). Em 1 Coríntios 12.28, a capacida
de de socorrer e a de governar estão entre os dons de cura e de línguas e, em 
Romanos 12.6, esses dois últimos não aparecem. Cada um tem seu próprio 
dom de Deus. Todos estão sob sua vontade soberana (ICo 12.11, 18) e de
vem ser dirigidos “segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um” 
(Rm 12.3; Ef 4.7). Todos devem viver e agir de acordo com a natureza de 
seu dom e não segundo o dom do outro (Rm 12.3, 6ss).

A segunda idéia fundamental, na qual se fala resumidamente43 do 
equipamento da Igreja, é a de ministérios. De acordo com Beyer, é crucial 
para o significado do conceito de ministério o fato de que crentes novos 
aprenderam a considerar e caracterizar como diakonia todas as atividades 
da Igreja importantes para a edificação.44 De um modo geral, portanto, o 
dom atua sobre a Igreja como um ministério e encontra seu destino e crité
rio somente em seu caráter como ministério (cf. 1 Pe 4.11). Com essa desig
nação denota-se o caráter congregacional de todos os dons conferidos por 
Cristo e de todas as atividades possibilitadas por esses dons. Porquanto, 
todos os dons foram colocados a serviço do corpo de Cristo, com o objetivo 
final de servir e glorificar o próprio Deus em Cristo (cf. Ef 4.12; 1 Co 14.26; 
Cl 3.16, 17).

Será preciso mostrar, na seção seguinte, no que consistem esses dife
rentes dons e ministérios. E importante para aquilo que estamos tratando 
agora observar que, assim como é difícil encontrar uma antítese espiritualista 
entre ministérios “carismáticos” e “administrativos”, também não se quer 
encontrar uma distinção, nem em princípio e nem efetiva, entre o dom como 
dádiva ativa e in concreto de Cristo, de um lado, e os ministérios ou cargos 
institucionais ordenados na igreja do outro.45 É ainda mais necessário assu
mir uma posição contrária a isso, pois os intérpretes que estão plenamente 
cientes do caráter indefensável dessa primeira antítese e rejeitam nela o 
espiritualismo de Sohm (e Hamack), ainda assim, com respeito à segunda 
distinção, assumem uma posição intermediária quanto a essa concepção 
unilateral de charisma e diakonia. Mais uma vez, trata-se aqui, particular
mente, da interpretação da concepção paulina. Diz-se que, em princípio, ela 
era incompatível com as concepções institucionais posteriores de cargo e 
ministério na Igreja, de modo que devemos traçar uma distinção nítida entre 
Paulo e a Igreja de Jerusalém, bem como entre Paulo e o desenvolvimento 
posterior, conforme, supostamente, pode ser encontrado em particular nas 
epístolas pastorais e nos escritos de Lucas.46

E nossa convicção que o contraste entre o carismático e o institucional 
é, no fundo, tão falso quanto aquele entre os ministérios carismáticos e não- 
carismáticos dentro da Igreja.47 Sem dúvida, é verdadeiro e tem sua impor
tância o fato de que, nas enumerações em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e 
Efésios 4, não é o aspecto institucional, mas sim o qualitativo desses dons



que aparece em primeiro plano. Não se fala nessas passagens de presbíteros, 
bispos ou diáconos, mas dos dons de liderança, socorro e misericórdia. Isso 
aponta para o fato de que mesmo que alguns dons mencionados sejam de
notações de cargos específicos,48 ainda assim , não é o significado 
institucional-oficial como tal, mas sim o significado material do cargo que é 
colocado em primeiro plano. Contudo, aquele que quer procurar um con
traste entre o institucional e o carismático, está no caminho errado. Entre 
outras coisas, Paulo considera o seu próprio ofício apostólico entre os dons 
que Cristo deu à Igreja (ICo 12.28; Ef 4.11). O ofício apostólico é, sem 
dúvida, distinguido de todos os outros cargos e ministérios no sentido de 
que seus portadores foram chamados diretamente por Cristo e tem uma im
portância absolutamente singular para a Igreja.49 Contudo, ainda assim, fica 
aparente, a partir desse ofício, o quanto não há motivos para se fazer um 
contraste entre cargos e charisma, entre instituição e Espírito e quão equi
vocados são os termos com os quais se trabalha, caso se queira colocar 
aquilo que é de caráter presente, concreto e semelhante ao de um aconteci
mento (Ereignis) como característica distintiva do dom em contraste com o 
caráter contínuo, regular e institucional do cargo.

Além disso, juntamente com o ofício especial do apóstolo, vemos 
nas epístolas de Paulo sinais claros de estabilidade, institucionalidade e or
dem de ministérios e dons específicos na Igreja. Além do que será dito adi
ante em mais detalhes sobre sua diferenciação, na qualificação geral de 
“ministério” já se encontra uma clara tendência estabilizadora. Pensar aqui 
apenas em termos de serviço eventual e concreto não é apenas um conceito 
artificial da realidade, mas também está em conflito com o uso que é feito 
por Paulo, onde “ministério”, mesmo que não tenha ainda o significado 
especial de “diaconato”, pode denotar uma atividade “fixa” definida dentro 
da Igreja, realizada por determinadas pessoas.50 Paulo fala, portanto, não 
apenas do dom de governo (1 Co 12.28), mas também dos “líderes” da Igre
ja (Rm 12.8), aos quais deve-se autoridade e submissão. Nesse contexto, 
pode-se pensar também nas “primícias” (Rm 16.5; ICo 16.15), pessoas que, 
num certo local ou numa região, haviam sido as primeiras a se converterem 
e, conseqüentemente, gozavam uma posição especial de confiança. O fato 
de que tudo isso pode ser dito para indicar somente autoridade moral e não 
“oficial” ou de que, a partir dessas dádivas carismáticas específicas ou posi
ções pessoais de autoridade, surgiram a p o sterio ri51 certas qualificações 
para atuar na liderança, sem dúvida permite indicar o curso histórico dos 
acontecim entos, mas, ainda assim, não distingue qualitativam ente o 
institucional do carismático e nem justifica uma antítese entre os dois. Por
quanto é parte da natureza de certos dons que eles não possuam simples
mente uma importância eventual, mas sim contínua e que, portanto, têm 
direito a um reconhecimento contínuo e regular (motivo pelo qual também 
os dons não são denotados apenas como poderes, etc., mas também como



pessoas; cf. ICo 12.28; Ef 4.8, 11). O dom visa ao institucional e consiste 
no fato de que a Igreja não apenas aqui e agora, mas até quando isso for 
necessário, recebe um determinado preparo e “articulação” como, mais uma 
vez com uma imagem do corpo, Paulo descreve pelo funcionamento saudá
vel da Igreja que recebeu os dons de Cristo (Ef 4.16; cf. vs. 11, 12). É, 
portanto, uma falsa antítese colocar o carismático e o institucional como 
“autoridade espiritual” (Vollmacht) e o “governo humano” em contraste entre 
si.52 Porquanto não apenas esse “governo humano”, como é o caso nas epís
tolas pastorais, onde ele é ativo no estabelecimento e institucionalização, 
está intimamente relacionado com o dom e a “autoridade espiritual” (cf. 
ITm 4.14; 1.18; 2Tm 1.6; ITm 3.1 ss; Tt l.óss; 2Tm 2.24), como também, 
em toda essa antítese entre o “humano” e “espiritual”, o caráter “espiritual” 
da Igreja e da escolha, nomeação e ordenação de certas pessoas para deter
minados ministérios que dela se originam, é eliminado ou ignorado -  um 
ponto de vista que, certamente, não está de acordo com a concepção de 
Paulo do caráter da Igreja e de sua própria competência (cf. 1 Co 3.21, 22, et 
al.). Por mais que chame a atenção, portanto, o fato de que nas declarações 
de 1 Coríntios 12.28 e Efésios 4.11 aparecem os apóstolos, profetas e mes
tres, mas não os presbíteros e diáconos, isso não significa necessariamente 
que nas congregações paulinas da época do apóstolo ainda não havia um 
presbitério'’3 (como fica claro na Epístola aos Filipenses, escrita na mesma 
época que a Epístola aos Efésios; Fp 1.154), mas também, de forma alguma, 
distingue esse ministério dos presbíteros e diáconos daqueles que Deus deu 
à Igreja como dons.

O que vem a seguir terá de nos mostrar até que ponto é possível, a 
partir dos dados das epístolas de Paulo, chegar a uma percepção da verda
deira situação nas congregações às quais ele se dirigiu. Certamente, nem 
tudo será esclarecido. Contudo, levando plenamente em consideração aqui
lo que é incerto, será preciso termos, de fato, muito cuidado quanto aos 
argumentos provenientes do silêncio, especialmente quando estes são colo
cados a serviço de certas opiniões preconcebidas com respeito à maneira 
pela qual o Espírito opera e equipa a Igreja. Podemos, em vez disso, toman
do por base o que já  ficou aparente, afirmar que para uma compreensão 
correta do equipamento espiritual da Igreja, a distinção entre o carismático 
e o institucional serve mais para nos conduzir por um caminho errado do 
que poderia nos ser útil como uma diretiva para o que vem a seguir. Caso se 
escolha considerar as declarações de 1 Coríntios e Efésios 4 do ponto de 
vista dos cargos e dons, então apenas uma conclusão é possível, a saber, que 
o cargo em si é um dom.55 Toda tentativa de se criar uma antítese aqui, vai 
contra a concepção da obra do Espírito que foi, de fato, por um longo tem
po, característica de uma determinada interpretação da idéia de Igreja do 
Novo Testamento, mas encontra pouco apoio tanto na concepção paulina de 
Igreja quanto no resto do Novo Testamento.



71. Diversidade de Dons

No que diz respeito ao diversos dons, ministérios, etc., Paulo não lhes con
fere nenhuma sistematização, mas dá ênfase à grande diversidade nos dons 
e ministérios concedidos por Deus à Igreja (cf. Rm 12.6; ICo 12.4),56 uma 
diversidade, porém, que deve encontrar sua concordância na unidade do 
corpo e no seu bem geral (pros to sym pheron; ICo 12.7).

Ao examinar as listas, conforme estas aparecem em Romanos 12.6
8; 1 Coríntios 12.8-10, 28-30; Efésios 4.11, encontra-se repetidamente os 
mesmos dons e ministérios, alguns dos quais são os mesmos e outros que 
são diferentes.57 Pode-se mencionar, resumidamente, os seguintes:

(1) apóstolos (ICo 12.28, expressamente mencionados “primeiramen
te” ; Ef 4.11);

(2) profetas (Rm 12.6; ICo 12.10, 28: “em segundo lugar” ; Ef 4.11);
(3) mestres (Rm 12.7; ICo 12.28: “em terceiro lugar” ; Ef 4.11; “pas

tores e mestres”);
(4) evangelistas (Ef 4.11; cf. 2Tm 4.5);
(5) ministério (diakonia  [Rm 12.7], tendo aqui, portanto, a intenção 

de um sentido especial que provavelmente deve ser entendido da mesma 
forma como antilêm pseis  em ICo 12.28);

(6) contribuir, exercer misericórdia (Rm 21.8);
(7) presidir (ho pro-h istam enos  [Rm 12.8]; cf. kvbernêsis  em ICo 

12.28); '
(8) o dom da exortação (Rm 12.8: ho parakalõn)\

(9) a palavra da sabedoria (logos sophias\ ICo 12.8);
(10) a palavra do conhecimento (logos g n õ seõ s ; ICo 12.8);
(11) poderes (dyncimeis\ ICo 12.10, 28; cf. “fé” [ICo 12.9; ver ICo

13.2]);
(12) dons de curar (ICo 12.9, 28);
(13) glossolalia (ICo 12.10, 28);
(14) interpretação (do falar em línguas; ICo 12.10, 28);
(15) discernimento de espíritos (ICo 12.10).
Em outras passagens encontramos indicações que coincidem com o 

que foi relacionado acima; por exemplo: aquele que instrui na Palavra (G1 
6.6 -  ver item 3), os que presidem no Senhor (lTs 5.12; cf. lTm  5.17 -  ver 
item 7) e admoestam (nouthetountes\ lTs 5.12 -  ver item 8). Por fim, são 
também mencionados separadamente os seguintes:

(16) bispos (episkopoi', Fp 1.1; lTm 3.2; Tt 1.7), quer sejam ou não 
considerados juntamente com



(17) presbíteros (presbyteroi\ lTm 5.17, 19; Tt 1.5);
(18) diáconos (Fp 1.1; lT m 3.8, 12).

Além daquilo que já  reunimos num um único denominador (cf., por 
exemplo, sob os itens 5 e 7), certamente há nessas passagens diversas de
signações que não são mantidas rigidamente separadas, mas que coincidem 
na mesma pessoa ou mesmo ministério. Assim, por exemplo, o dom de 
exortação38 (8) em 1 Coríntios 14.3, 31 é reconhecido especificamente como 
parte da atividade profética (2). Semelhantemente, é difícil distinguir entre 
a “palavra de conhecimento” (10) e a “palavra de sabedoria” (9). Ambas 
podem aparecer intimamente ligadas à profecia (2) e ao ensino (3) (ICo 
13.2; 14.6; Cl 1.28).59 Também o que é mencionado sob os itens 5 e 6 está 
intimamente relacionado, assim como o que é mencionado sob os itens 11 e
12 e sob 13 e 14. Além do mais, deve-se considerar até que ponto os “pasto
res”, mencionados em Efésios 4.11, são os mesmos que os mestres mencio
nados em outras passagens ou se devem ser identificados com aqueles que 
lideram (7, 16) (cf. At 20.28). Isso nos leva, finalmente, à questão de qual é 
a relação entre os dons mencionados em Romanos, 1 Coríntios e Efésios e 
os cargos de bispo, presbítero e diácono encontrados em Filipenses 1.1 e 
nas epístolas pastorais. De um modo geral, os dons e ministérios relaciona
dos por Paulo não denotam uma diferenciação de pessoas, mas sim repre
sentam e particularizam a plenitude da graça dada por Cristo à sua Igreja; 
por fim, demonstram claramente que toda a capacitação e a edificação da 
Igreja não foram reservadas a alguns charismatici acrescentados a ela, quer 
estando ou não numa relação oficial, mas que tem origem na Igreja em si, 
como corpo de Cristo. Não apenas alguns, mas todos, por meio da inclusão 
no corpo, foram batizados num só Espírito (ICo 12.13).

Quanto aos diversos dons, ministérios e cargos, é preciso tecer os 
comentários a seguir.

(1) Apóstolos

Encontram-se em primeiro lugar nas listas (ICo 12.28; Ef 4.11). O 
apostolado (Rm 1.5; ICo 9.2; G1 2.8) é distinguido de todos os outros dons 
e ministérios, pois não pertence à capacitação contínua e repetida da Igreja, 
mas possui um caráter fundamental e definitivo (Ef 2.20). Os apóstolos, no 
sentido de 1 Coríntios 12.28; Efésios 4.11,60 são aqueles que contemplaram 
o próprio Cristo, as testemunhas oculares do acontecimento redentor que 
está na fundação da Igreja, aqueles que foram chamados pelo próprio Cristo 
para esse ministério especial. Para seu apostolado, Paulo também apela para 
o fato de que ele viu o Senhor, o Ressurreto (ICo 9.1; cf. 15.8, 15). Junta
mente com o fato de ter sido testemunha ocular, também dizem respeito à 
essência do apostolado o chamado divino e o ser enviado (cf., por exemplo, 
G1 1.1). O apostolado é o privilégio (graça, charis; Rm 1.5; 15.15) conferi-



do pelo próprio Cristo àqueles que foram testemunhas de sua ressurreição. 
Estes são, portanto, os pregadores da salvação autorizados por Cristo (Rra 
10.15; ICo 1.23; 9.27; lTm 2.7 [apóstolo e pregador]; cf. 2Tm 1.11), e sua 
palavra é a proclamação da salvação (o kerygma) (ICo 15.14). Por meio 
dessa posição especial com respeito a Cristo, bem como com relação à Igre
ja, de acordo com sua natureza o apostolado é irreproduzível e intransferível. 
Como primeiro dom de Cristo à sua Igreja, os apóstolos formam, portanto, 
um grupo fechado, sendo os seus limites impossíveis de se determinar com 
certeza,61 segundo Paulo, mas do qual ele considerava-se o último (ICo 
15.8; cf. 3.10).

O conceito de “apóstolo” é determinado em primeiro lugar pela idéia 
de nomeação e autorização. Como apóstolos de Jesus Cristo, sua palavra 
tem autoridade absoluta na Igreja e eles apropriam-se do direito de rece
ber obediência (Rm 1.5; 2Co 2.9; Fp 2.12; et a i) . São receptores e porta
dores da tradição, do evangelho fundamental (ICo 15.3-7; 11.23; 1Ts2.13), 
os guardiões do deposition fidei (lTm  6.20; 2Tm 1.12, 14), aqueles que 
lançam o fundamento da Igreja (ICo 3.10; Ef 2.20; ICo 9.1, 2); seus es
critos são para a leitura litúrgica na Igreja (Cl 4.16; lTs 5.27), o cânon da 
Igreja vindoura.62

Tendo em vista o significado de apostolado compreendido desse modo, 
fica claro que os apóstolos, diferentemente daqueles que foram investidos 
com outros ministérios na Igreja, não se originaram dela, mas sim, que a 
Igreja teve neles sua própria constituição (cf. G1 4.19; ICo 4.14, 15; 2Co 
6.13; lTs 2.11; Fm 10); também que a importância dos apóstolos não se 
restringe a uma congregação, mas que exercem um ministério universal no 
evangelho. Por outro lado, sua tarefa não se limita à fundação da Igreja. 
Apesar de Paulo colocar toda a ênfase nessa obra fundamental e deixar a 
edificação contínua da Igreja para outros (ICo 3.10; cf. 1.17; cf. também 
Rm 15.20, 21), ainda assim ele exerce autoridade permanente sobre as que 
fundou. Apóia a Igreja com conselhos e admoestações, com instruções e 
advertências. Também se ocupa não apenas com uma explicação mais com
pleta do evangelho e com o combate às falsas doutrinas, mas ainda com a 
instituição e manutenção da ordem correta (taxis; Cl 2.5) na igreja (cf. ICo 
4.15; 9.1 ss; 2Co 3.1-3; G1 6.6, et al.). A esse respeito, as epístolas pastorais 
representam um estágio de desenvolvimento da Igreja relativamente poste
rior e colocam toda a ênfase nessa autoridade reguladora do apóstolo e de 
seus companheiros; contudo, posteriormente, a organização individual das 
Igrejas não foi devolvida aos apóstolos de modo indevido.63 Os apóstolos 
não são apenas os seus fundadores, também exercem autoridade sobre toda 
a Igreja. Pode-se falar de uma “função ecumênica dos apóstolos” .64 Sua 
importância para a edificação da Igreja, portanto, além de ser singular e 
irreproduzível, também é, em parte, exemplar, voltada para a imitação e 
sucessão, como fica evidente no que se refere a Paulo, particularmente nas 
epístolas pastorais.



(2) Profetas

Juntamente com os apóstolos, os profetas ocupam um lugar impor
tante nas listas apresentadas por Paulo (ICo 12.28 [“em segundo lugar”]; 
Ef 4.11; cf. Rm 12.6; ICo 12.10). Ele dedica atenção especial e exclusiva 
ao dom profético (IC o 14). De todos os dons pneumáticos, deve-se buscar 
principalmente a profecia (ICo 14.1). Paulo coloca-o acima do falar em 
línguas (ICo 14.5). Enquanto aquele que fala em línguas edifica a si mesmo 
e só pode ser compreendido por Deus, o profeta preocupa-se com a edificação 
da Igreja, com a exortação e o encorajamento (14.3, 31). Diferentemente do 
dom de línguas, é válido para a profecia que ela ocorre não apenas no espí
rito, mas também no entendimento, sendo que o mesmo se aplica à oração 
pública na Igreja, ao cântico de salmos e à ação de graças (ICo 14.13-19). 
Também os incrédulos e ouvintes interessados65 serão conduzidos ao verda
deiro conhecimento próprio somente pela profecia (e não pela glossolalia). 
Porquanto, a glossolalia deve parecer-lhes ser loucura; a profecia, por outro 
lado, dirige-se a eles e pode levá-los ao arrependimento e à adoração.

A profecia é uma forma especial do Espírito concedida à Igreja e 
operante dentro dela. Por esse motivo, o discurso dos profetas também pode 
ser chamado de revelação (ICo 14.30; cf. v. 26; v. 6; cf. Ef 3.15) e eles são 
mencionados juntamente com os apóstolos (Ef 3.5; cf. 2.20).66 Esse caráter 
de profecia deve ser buscado no falar sob o ímpeto direto do Espírito (cf. 
ICo 14.30), mas também no conteúdo daquilo que é proferido desse modo. 
O profeta recebe uma percepção dos mistérios de Deus (cf. ICo 13.2); ex
plica o significado e o desenvolvimento da atividade redentora divina (Ef 
3.5). Quando, em Romanos 11.25; 1 Coríntios 15.51; 1 Tessalonicenses 
4.13, Paulo anuncia e interpreta para a Igreja a obra redentora de Deus a ser 
esperada, também refere-se ao dom profético. Contudo, a profecia não tem 
única ou primeiramente referência ao futuro. Consiste também em mostrar 
a vontade de Deus (lTm  1.18; 4.14), serve a Igreja pela exortação, consola
ção e instrução (ICo 14.3, 31; cf. vs. 24, 25). Os profetas são proclamadores 
impelidos pelo Espírito da Palavra de Deus para a Igreja, que desdobram o 
plano de redenção, bem como esclarecem e colocam para a ela o significado 
da obra de Deus em Cristo num sentido pastoral e parenético.67

Essa profecia e revelação não deve ser entendida, porém, como um 
dom excepcional, no qual a Igreja, como tal, não tem participação e que 
precisa receber apenas como uma mensagem infalível do Espírito vinda a 
ela de fora. Por mais que Paulo veja a obra do Espírito nessa profecia e, 
portanto, advirta a Igreja para não apagar o Espírito e nem desprezar a pro
fecia (lTs 5.19, 20), por outro lado, a Igreja deve continuamente testar a 
profecia quanto à sua autenticidade e verdade (lTs 5.21; cf. ICo 14.36-38). 
Trata-se de uma dádiva concedida à Igreja e dentro dela que deve, portanto, 
ser discernida por ela própria e guardada do abuso e da degeneração (ICo 
12.10; 14.29). Em Romanos 12.6 diz-se que a profecia deve ocorrer em



conformidade com a fé (kata tên analogian tês pisteõs). Nessa passagem, 
não é dito apenas que todo profeta deve profetizar segundo a medida de fé 
que lhe foi dada,68 pois esse seria um parâmetro geral demais e difícil de 
compreender. Fica evidente que a intenção aqui é apresentar uma norma 
que seja mais objetiva, isto é, a fé de acordo com seu conteúdo,69 ou, de um 
modo geral, a doutrina cristã. Qualquer profecia que não ocorra na fé da 
Igreja cristã, qualquer entusiasmo profético que tenha se desviado,70 deve 
ser continuamente evitado. E em concordância com isso que, em 1 Coríntios 
14.29ss, Paulo dá orientações claras sobre a maneira com que a profecia 
deve ocorrer na Igreja. Também esta não deve ser feita em meio à confusão, 
mas em paz e harmonia mútua. Não devem falar vários ao mesmo tempo, 
mas sim, um por vez e cada qual deve estar preparado para dar lugar aos 
outros imediatamente. Deve haver oportunidade não apenas para profetizar, 
mas também para o julgamento dos outros. Quer por “outros” entenda-se 
toda a congregação71 ou aqueles outros que possuem talento profético,72 a 
profecia deve ser testada quanto ao seu conteúdo. Porquanto, assim como o 
Espírito da à Igreja a profecia, dá-lhe também a capacidade de discernir 
entre a verdadeira e a falsa ou inferior. Não se trata da realização própria de 
uns poucos, mas sim daquilo que pode edificar a exortar a Igreja toda. Por 
esse motivo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas 
(v. 32). Alguns entendem isso como a atenção e submissão mútuas dos pro
fetas;73 a maioria, porém, toma como uma indicação do autocontrole que o 
profeta deve ter. De qualquer modo, trata-se do benefício de todos e dos 
profetas colocarem-se a serviço de todos. Para isso precisam de autocontrole, 
bem como de uma abertura para a crítica mútua. Esse mesmo motivo leva 
Paulo, em 1 Coríntios 13.2, a tornar a profecia condicional em relação ao 
amor. Aqui, mais uma vez, trata-se de ser subserviente à Igreja (amor; cf. 
ICo 8.1) e contra o individualismo pneumático, independentemente dos 
dons maravilhosos com que este seja adornado.

Essa profecia, que é uma evidência das riquezas da Igreja do Novo 
Testamento, não apenas torna sua manifestação durante os cultos um dom 
esporádico, mas também qualifica certas pessoas a serem profetas, isto é, 
portadores permanentes do dom da profecia (ICo 12.28; Ef 4 .II).74 O dom 
profético certamente conferia-lhes uma posição de liderança e também deve 
tê-los levado ao reconhecimento, por parte da igreja, como líderes escolhi
dos, quer num sentido mais ou menos oficial.75

(3) Mestres

Os mestres são mencionados em 1 Coríntios 12.28 em “terceiro lu
gar” e em Efésios 4.11 juntamente com os pastores. Assim como Paulo 
confere a si mesmo o dom da profecia (ICo 14.6), também o faz quanto ao 
de mestre (cf. ICo 4.17; 2Ts 2.15; Cl 1.28; lTm 2.7; 2Tm 1.11). Em 1 
Coríntios 14 (cf. Rm 12), o “ensino” aparece como um dom que se manifes-



ta livremente na igreja (1 Co 14.26). Contudo, assim como no caso dos após
tolos e profetas, aparentemente, quanto aos mestres também deve-se consi
derar um grupo delimitado de pessoas com uma qualidade espiritual definida 
(ICo 12.28; cf. Ef 4.11). Como tal, têm direito a um certo reconhecimento e 
contam com a generosidade dos outros (G1 6.6). Isso indica uma atividade 
contínua e metódica. Não lemos sobre um cargo distinto de mestre, isto é, 
de uma nomeação como mestre na Igreja e por ela. Requer-se das figuras de 
liderança da Igreja, como por exemplo dos bispos, que eles sejam didaktilos, 
aptos a ensinar (ITm  3.2; cf. 2Tm 2.24; Tt 1.9) e dos presbíteros que sejam 
considerados merecedores dos mais elevados honorários aqueles que são 
encarregados especialmente da pregação e ensino (ITm 5.17; cf. lTs 5.12; 
2Tm 2.2). As mulheres são proibidas de ensinar (ITm 2.12).

Não é uma questão simples distinguir com precisão a atividade des
ses mestres daquela dos outros charismatici, como, por exemplo, dos pro
fetas. Seu ensino parece originar-se menos do que a profecia na inspiração 
direta e ímpeto do Espírito, constituindo, sim, uma instrução e transmissão 
da tradição apostólica, tanto no que se refere ao seu conteúdo histórico- 
redentor, quanto à parênese dele originada. Uma vez que “ensino” e “tradi
ção” são conceitos que estão muito próximos um do outro em Paulo (cf. Rm 
6.17; G1 1,12; 2Ts 2.15; Cl 2.6, 7) será preciso entender “mestres” como 
aqueles que têm competência para instruir outros na tradição e nos precei
tos cristãos (cf. ICo 4.17; 2Tm 2.2). Não se deve, portanto, restringir a 
atividade desses mestres a certas partes da doutrina cristã como, por exem
plo, a parênese, mas sim, estendê-la a todo o conteúdo da proclamação.76 
Assim, numa ocasião o “evangelho” em seu sentido de abrangência absolu
ta e, em outra, a maneira como se deve viver a partir do evangelho, são 
denotados como conteúdo da “doutrina” (G1 1.11, 12; Cl 1.23; 3.16, etal.). 
Pode-se supor, então, que na época em que a tradição oral ainda era a prin
cipal fonte de conhecimento para a fé cristã, os mestres exerciam um minis
tério importante para a propagação dessa tradição. Com relação a isso, 
também é apontado o uso correspondente do nome “mestre” nos evange
lhos sinóticos como uma designação do mestre judaico. Era deles, também, 
a tarefa de transmitir o material fixo da tradição, na qual particularmente a 
tradição sobre o Antigo Testamento tinha um papel importante. Ainda é 
preciso compreender melhor se, como daria a entender pela relação próxi
ma entre “tradição” e “doutrina” , é possível considerar que o nome dos 
mestres cristãos teve origem por analogia no nome dos mestres do judaís
mo.77 O trabalho desses mestres deve ter sido particularmente importante 
para o catecumenato e para aqueles que desejavam ser batizados. Por outro 
lado, como fica aparente pela conjunção próxima de “pastores e mestres” 
em Efésios 4.11, sua atividade de ensino também possuía um escopo mais 
amplo. Enquanto profetas e mestres constituíam modalidades diferentes, 
sendo que os profetas representavam mais o aspecto presente da pregação 
do evangelho e os mestres o mais tradicional, a função de ambos encontra



va-se na edificação, consolo e orientação espiritual da Igreja. Conseqüente
mente, não é fácil localizar com exatidão a linha de demarcação e determi
nar com respeito à “palavra de sabedoria” e “palavra de conhecimento”, por 
exemplo, se estas são qualidades especificamente proféticas ou didáticas.78 
Quando se lê Colossenses 2.1 -8, por exemplo, fica claro que os tesouros do 
conhecimento e da sabedoria que estão ocultos em Cristo exibem tanto as
pectos proféticos quanto didáticos, sendo ambos necessários para a edificação 
da Igreja e ambos requerendo a interpretação de pessoas com diferentes dons.

(4) Evangelistas

Nas listas dos dons concedidos à Igreja, os evangelistas são mencio
nados apenas em Efésios 4. Em outras passagens, de Paulo, encontramos 
essa qualificação em 2 Timóteo 4.5, onde ele exorta Timóteo: “faze o traba
lho de evangelista”. Por causa do uso pouco freqüente dessa palavra -  em 
outra parte do Novo Testamento aparece apenas em Atos 21.8, onde é men
cionado o evangelista Filipe -  não é fácil determinar seu conteúdo com 
precisão. Na maioria das vezes, tem-se em mente os homens que saíram 
proclamando o evangelho, como Filipe (At 8.4ss; 12, 35, 40) ou os ajudan
tes dos apóstolos. Assim, Paulo chama Timóteo de ministro de Deus no 
evangelho de Cristo (lTs 3.2). Talvez fosse em maior número do que pode 
ser determinado pelo uso escasso do termo evangelista79 (cf., por exemplo, 
Cl 4.11; 2Co 8.18; Fp 4.3). Aqui, mais uma vez, não se pode falar com 
certeza de um cargo específico no sentido de uma posição regular. Certas 
pessoas, sendo empregadas com regularidade nesse ministério, sem dúvida 
eram qualificadas como tal. E duvidoso que se deva entendê-los não apenas 
como missionários, mas também como líderes de Igrejas já estabelecidas, 
como Friedrich, também com base em 2 Timóteo 4.5, considera-se capaz de 
afirmar.80 Por certo, os evangelistas não se restringiam à proclamação do 
evangelho, mas também batizavam e orientavam no estabelecimento da or
ganização da Igreja (cf. lT m 2.2 ;T t 1.5; At 8.12). Contudo, seu trabalho em 
si, de acordo com o que podemos concluir a partir dos poucos exemplos, 
aparentemente baseava-se mais na proclamação contínua do evangelho do 
que no governo da Igreja.81 No período inicial, também formavam, com 
freqüência, o elo entre os apóstolos e a liderança da Igreja. Na medida em 
que vão morrendo os apóstolos, desaparecem também os evangelistas.82

(5) Pastores

No que diz respeito aos pastores em Efésios 4.11, estes são mencio
nados juntamente com os mestres com o mesmo artigo, o que certamente 
não deixa implícita uma identidade, mas parece, sim, apontar para uma re
lação próxima entre o trabalho dos pastores e dos mestres. Pode-se inferir a 
natureza do ministério desses pastores a partir do modo metafórico da ex



pressão, como de liderança e cuidado da Igreja. Em 1 Pedro 2.25, fala-se de 
Cristo como pastor e Pastor e Bispo (episkopos)', em Atos 20.28, os 
presbíteros de Éfeso são incumbidos de cuidar do rebanho (cf. IPe 5.1, 2). 
Os pastores, portanto, fazem o trabalho que em outras passagens é atribuído 
aos presbíteros e bispos. Efésios 4.11 qualifica “pastores e mestres” mais 
como uma atividade do que como um cargo, apesar de poder-se muito bem 
fazer alusão ao cargo de bispo (cf. Fp 1.1). O fato de “pastores e mestres” 
estarem relacionados de modo tão próximo aponta para aquilo que têm em 
comum em seu ministério como líderes da Igreja, no qual os mestres tomam 
sobre si, especialmente, a tarefa da instrução e os pastores a da orientação 
geral da Igreja (cf. ITm 5.17).

Teremos de entender também as outras qualificações que apontam 
para os dons de liderança na Igreja dentro de uma relação próxima com esse 
ministério do pastor. Assim, Romanos 12.8 exorta o pro-h istam enos^  (aquele 
que oferece liderança) a exercer seu dom com zelo. A mesma palavra é 
empregada em 1 Tessalonicenses 5.12 e, no mesmo contexto, são mencio
nados “aqueles que vos admoestam” . Em 1 Timóteo 3, mais uma vez com a 
mesma palavra, requer-se do bispo que ele governe bem sua própria casa 
(pro -h istam enon  [v. 4]; p rostêna i [v. 5]); porquanto, como pode um homem 
que não é capaz nem de cuidar de sua própria casa poder cuidar da 
(ep im ele istha i) Igreja de Deus? Em 1 Timóteo 5.17 a mesma qualidade é 
atribuída aos presbíteros (hoi kalõs proestõ tes presbyteroi). Apesar de o 
ponto de vista em Romanos e 1 Timóteo ser diferente (o que lá é chamado 
de dom, aqui torna-se condição para o cargo) um não exclui o outro e ao 
falar daqueles que oferecem liderança em Romanos 12, Paulo pode muito 
bem estar fazendo alusão aos presbíteros e bispos.84 O mesmo aplica-se ao 
que é listado em 1 Coríntios 12.28-30. Nessa passagem ele usa o termo 
“governos” (kybernêseis) com o mesmo sentido. Aqui também, certamente
o apóstolo tem em vista pessoas específicas na igreja, que em virtude das 
capacidades que foram concedidas ocupam uma posição de liderança e às 
quais os outros têm a obrigação de se submeterem (cf. ICo 16.16). Mais 
uma vez, são mencionadas aqui as qualidades e não os poderes oficiais. 
Contudo, isso não significa, necessariamente, que nessas Igrejas não havi
am sido instituídos tais cargos, como o de presbítero (cf. Fp 1 .l) .85

(6) Serviço mútuo

Os dons que se referem ao serviço mútuo na Igreja são também de 
caráter um tanto diverso. Quando os crentes são admoestados, em Romanos 
12, para que todos coloquem em prática da maneira correta os dons que lhes 
foram conferidos, Paulo chega, entre outros, aos seguintes pronunciamen
tos “se [há o dom de] ministério, dediquemo-nos ao ministério (e ite  
diakonian, en tê  d iakonia)... o que contribui (ho m etadidous), [faça-o] com 
liberalidade... quem exerce misericórdia (ho eleõn ) [faça-o] com alegria...”



(Rm 12.7, 8). E o termo “socorros”, em 1 Coríntios 12.28, terá de ser clas
sificado na mesma categoria.

Não é fácil formar uma idéia clara de todas essas descrições e fazer 
uma distinção precisa entre, por exemplo, a contribuição e o exercício da 
misericórdia. Talvez a primeira tenha em vista a ajuda aos pobres e a última 
a obra de misericórdia num sentido mais geral.86 O “socorro” em 1 Coríntios 
12.28 poderia então, muito bem, incluir tanto um quanto o outro.87 Mais 
difícil ainda é a interpretação da denotação geral “ministério” no contexto 
de Romanos 12.7. Talvez a palavra que, de um modo geral, pode denotar 
todos os atos de serviço em Romanos 12.7, onde a questão é justamente a 
especialização, possui o significado de obra auxiliadora de amor, prestação 
prática de serviço, como também acontece em outras passagens de Paulo 
(cf. Rm 15.31; cf. v. 25; ICo 16.15; 2Co 8.4ss; 9.12ss). Em Romanos 12.7 
teria, então, aproximadamente o mesmo significado que entendemos por 
“socorro” em 1 Coríntios 12.28. De qualquer modo, fica claro que entre os 
vários dons, o apóstolo designa, enfaticamente, aqueles que estão na esfera 
de prestação prática de serviço ao outro.

(7) Presbíteros, bispos

Se, até aqui, tratamos principalmente dos dons nos quais era especi
almente o caráter qualitativo dos ministérios que estão em primeiro plano, e 
se os limites entre esses ministérios e os cargos a serem ocupados em favor 
da Igreja não são sempre facilmente distinguíveis, o mesmo não acontece 
com os presbíteros, bispos e diáconos mencionados em Filipenses 1.1 e nas 
epístolas pastorais.

Em primeiro lugar, no que se refere aos presbíteros e bispos, deve-se 
declarar logo de início que estamos tratando de um único e mesmo cargo. 
Os nomes, obviamente, têm significados diferentes. Presbítero, ancião, cer
tamente tem um contexto patriarcal e originou-se no judaísmo, onde é a 
designação de uma determinada posição. Tendo em vista Tito 1.5, a idéia de 
que nas epístolas pastorais o termo é “especificação de cargo e não de ida
de” como supõe Jeremias,88 não deve ser aceita.89 O episkopos não é tão 
facilmente identificado como o equivalente de uma figura pré-cristã, quer 
do judaísmo, quer do mundo grego.90 Contudo, ainda assim, as duas pala
vras devem denotar o mesmo tipo de pessoa dentro de um cargo, a partir de 
diferentes pontos de vista. Porquanto não apenas os requisitos apresentados 
para o bom presbítero em Tito 1.5-9 são muito semelhantes ao que é dito 
sobre o episkopos em 1 Timóteo 3.2ss, como também as designações são 
utilizadas de maneira intercambiável em Tito 1.7, sem que haja uma transi
ção para outras pessoas.91

O significado do cargo de presbítero ou bispo não é mencionado ex
pressamente nas epístolas pastorais. Fica pressuposto que ele é bem conhe-



eido. Os pré-requisitos necessários para presbítero ou episkopos, respecti
vamente em 1 Timóteo 3.1 -7 e Tito 1,6ss, são de natureza geral e, em gran
de parte, ética, e revelam apenas de maneira oblíqua qualquer coisa do caráter 
do cargo em 1 Timóteo 3.4, 5, por exemplo, onde é mencionado “governar” 
(pro-histathais, prostênai), “sob disciplina” (echein en hypotagê) e “cui
dar” (epimeleisthai). Pode-se concluir, a partir disso, portanto, que a tarefa 
do presbítero-episkopos consiste particularmente em oferecer liderança para 
a Igreja e cuidar para que as coisas funcionem dentro dela, assim como em
1 Timóteo 5.17 são mencionados os presbíteros que “presidem bem” e em 
Tito 1.7 os episkopos são chamados de “despenseiros de Deus” (Th&{ i 
oikonomos). Além disso, um ponto especial é sua capacidade de argumentar 
em favor da doutrina cristã e defendê-la. O bispo deve ser didaktikos
3.2), o que certamente deve ser entendido como “apto para ens 
acordo com Tito 1.9, deve ser “apegado à palavra fiel que é se^u^ííw dou- 
trina de modo que tenha poder, assim, para exortar pelo ré^h emino como 
para convencer os que contradizem”. Semelhanten^nt^rTara^se-efm 1 Timó
teo 5.17 dos honorários92 que são devidos aos r a ^ o f re r^ p u e  presidem 
bem, “com especialidade os que se afadigam\p^alav^a<fi^HO ensino” (koi 
kopiõntes en logõ kai didaskalià). Pode-senrífernv^a partir disso, que os 
presbíteros exerciam liderança sobre a Iglcv "  a p e n a s  em termos de ad
ministração e ordem da igreja, cflfffiõ t̂4m.^Èjn num sentido espiritual e es
sencial.93 Tanto dentro quanto foK^d^fergja, eles precisavam argumentar 
a favor da fé cristã e defendera nc\^eu sentido puro e original. Quanto a 
isso, seu trabalho coincide/afn\mrte com o dos “mestres” . Contudo, como 
fica evidente em 1 nem todos os presbíteros estavam igual
mente direta e espeei^W tente envolvidos com o trabalho “da palavra e do 
ensino”. P a rá^gurív j^èen tro  de suas atividades era mais uma liderança 
geral, da (m ál,'^w |m , não se pode desassociar o aspecto do ensino; para 
outros^efa rrató>a proclamação e o ensino, sem ser possível identificá-los 
simplp^m^njêxom “mestres” e “profetas”. Fica aparente, por isso, que os 

o dom oficial e não-oficial são flexíveis. O dom de governo e 
ja (Rm 12.9; 1 Co 12.28) era indispensável e, nesse sentido, um pré- 

^qtíisito para o presbítero-bispo. Além disso, também não podia faltar apti-
i para o ensino, porquanto eram os homens com esses dons especiais que 

eram chamados para a liderança na Igreja. O dom serve ao cargo e o cargo 
não pode ser desprovido do dom. Não se pode negar que houve também um 
desenvolvimento voltado para o aspecto oficial, este pode ser encontrado 
tanto quando se considera a questão do ponto de vista do dom quanto do 
cargo. Da perspectiva do dom; certas qualidades concedidas pelo Espírito 
tornavam, por si mesmas, a pessoa capacitada para assumir a liderança; o 
reconhecimento e nomeação dessas pessoas como líderes oficiais, presbíteros 
e bispos faziam parte do desenvolvimento e eram levados adiante pela ne
gativa, ou seja, pelo fato de a Igreja ser capaz de distinguir entre o que era 
autêntico e edificante e o que era espúrio e destrutivo no que se tinha como



dons pneumáticos. Por outro lado, a nomeação de líderes gerais no sentido 
oficial não era uma novidade para a Igreja cristã, mas estava em concordân
cia com sua origem judaico-sinagogal e, em geral, com a realidade prática. 
Fica claro nessa prática, e é compreensível nesse caso, que nem todo dom 
individual tornava-se um cargo. A intenção não era que os presbíteros-bis- 
pos tomassem o lugar dos carismatici oficiais. O sentido e a estrutura de 
seu cargo tinham um significado mais geral: oferecer liderança à vida 
organizacional e espiritual da Igreja. Eram, de fato, escolhidos entre as pesso
as que haviam recebido do Espírito dons especiais, não privavam estes dons 
da liberdade e do espaço para continuar edificando a Igreja num sentido 
não-oficial. O caráter geral do cargo de presbítero, como sendo o de ofere
cer liderança, envolvia o fato de que certos dons (como, por exemplo, a 
capacidade de ensinar, governar, falar) eram mais essenciais e eram mais 
louváveis do que outros que contribuíam menos para essa liderança (como, 
por exemplo, o dom da cura, de falar em línguas, et al.). Deve ser entendido 
dessa forma que, onde os aspectos oficiais começam a adquirir mais proe
minência, como por exemplo nas epístolas pastorais, alguns dons são discu
tidos e outros não. Esse desenvolvimento não deve ser considerado desigual 
no sentido de que o cargo colocou de lado ou ofuscou o dom.94 Na medida 
em que a vida congregacional consolidou-se sobre a fundação da tradição 
apostólica e da doutrina (formação do cânon), a Igreja passou a ter uma 
necessidade maior daqueles dons que Paulo chama de fundação do cargo de 
presbítero-episkopos e considera indispensáveis para ele: o dom de gover
no, a capacidade de ensinar e o discernimento correto quanto ao que está em 
conflito com a sã doutrina e uma boa postura para com os outros que são de 
fora. É principalmente a esse cargo, portanto, que ele confia a Igreja, no que 
se refere a continuidade de sua edificação e desenvolvimento, ao aproxi
mar-se o tempo em que se encerra o governo dos apóstolos e seus ajudantes 
diretos sobre as Igrejas.

(8) Diáconos

Numa relação próxima com os presbíteros-episkopos, Paulo fala dos 
diáconos (Fp 1.1; ITm 3.1, 8; em Tt 1 ele menciona apenas os primeiros). 
Pouca coisa fica evidente quanto ao cargo aqui em questão a partir do “re
trato do diácono” em 1 Timóteo 3.8-13. Os requisitos para o diaconato são 
mais gerais. Também se pode entender pelo resto do Novo Testamento que 
o cargo de diácono voltava-se especificamente para a provisão de (lideran
ça para) assistência mútua na Igreja e que, portanto, referia-se particular
mente ao que Paulo descreve em Romanos 12 como dom de ministério, 
contribuição e misericórdia (vs. 6-8) e em 1 Coríntios 12.28 como os dons 
de “socorros” (antilempseis), concedidos por Deus à Igreja. Fica claro pela 
maneira como ele fala desses dons que não atribui a toda essa atividade um 
significado subordinado ou dependente entre os dons como um todo, mas



sim, que dá proeminência ao seu caráter peculiar e independente. Se, como 
certamente parece óbvio, podemos agora supor que o cargo de diácono foi 
instituído para a supervisão regular dessa assistência mútua, também se pode 
concluir, a partir disso, que o diácono não deve ser visto simplesmente como 
um presbítero assistente ou como um subordinado dos bispos,95 mas como 
um encarregado a quem foi dada uma tarefa determinada no funcionamento 
devido da vida da Igreja como corpo de Cristo e que deve ser reconhecido 
como tal. O fato de que, para esse trabalho, foi criado um cargo separado, 
deverá ser julgado da mesma forma como foi avaliado o surgimento do 
cargo de presbítero. Também se aplica ao cargo de diácono que ele não 
substituiu os ministérios carismáticos, mas que tomou-os como base e, ain
da assim, mostrou-se necessário para que houvesse ordem garantida e regu
lar nesse trabalho. Fica claro, quando se é capaz de distinguir o cargo de 
diácono que continuou e era preciso que continuasse havendo espaço junta
mente com este para os dons do Espírito, que não estavam sendo colocados 
em prática como um cargo, exatamente como ocorreu com o cargo de 
pveshít&xo-episkopos, em termos de sua própria razão de existir, a saber, 
como meio de dar orientação à Igreja de maneira ordenada na administra
ção correta dos dons e poderes concedidos em Cristo, sendo isso necessário 
para sua edificação contínua e regular.

(9) Mulheres

A posição ocupada pela mulher na edificação e capacitação da Igreja 
constitui uma questão à parte. Devemos nos restringir aqui ao que é mais 
importante.96 Geralmente, os pronunciamentos de Paulo sobre o lugar da 
mulher na Igreja demonstram os mesmos dois pontos de vista que já pude
mos observar em seus preceitos para o casamento:97 por um lado, a mulher 
compartilha plenamente da salvação dada em Cristo e, com respeito a isso, 
há completa igualdade entre homem e mulher, assim como entre judeu e 
grego, liberto e escravo, etc. (G1 3.28; Cl 3.11; cf. ICo 11.11, 12); por outro 
lado, a comunhão em Cristo não remove a distinção natural entre homem e 
mulher e a posição de liderança do homem em relação à mulher. Conside
rando-se o lugar ocupado pela mulher no tempo de Paulo, tanto na Antigüi
dade de um modo geral, como no judaísmo em particular,98 o primeiro ponto 
de vista não significa nada menos do que uma revolução também para a 
posição da mulher na Igreja. Essa igualdade entre homem e mulher em Cristo 
aparece de várias form as em suas epístolas. A pesar de d irig ir-se 
freqüentemente à Igreja como “irmãos”, muitas vezes também ele se dirige 
claramente às mulheres; isso não simplesmente -  como acontecia também 
na sinagoga -  com mandamentos, mas ainda de outras maneiras, como fica 
evidente, por exemplo, no amplo espaço ocupado pelas mulheres nas listas 
de saudações (cf. Rm 16). Ele atribui o dom da profecia para o benefício da 
Igreja tanto a mulheres quanto a homens (ICo 11.5), assim como a “ora



ção” que significa, nesse contexto, não apenas a oração pessoal e particular, 
como também a oração na presença de outros e para a edificação destes. 
Juntamente com isso, deve-se apontar para mulheres como Priscila que, 
junto com seu marido, é chamada por Paulo de companhei’ a de trabalho (cf. 
At 18.2); como também Maria (Rm 16.6), da qual ele dá testemunho -  com 
uma palavra que denota especificamente o trabalho no evangelho e na Igre
ja  (kopian) -  de que ela “muito trabalhou”. O mesmo aplica-se a Trifena, 
Trifosa e Pérside (Rm 16.12). Ele atribui a mulheres, como Febe em Roma
nos 16.1 ss, ministérios e qualidades específicas que beneficiaram a ele e a 
Igreja, que certamente podem ser classificadas entre os dons de ministério e 
socorro em Romanos 12.7ss e 1 Coríntios 12.28. Mesmo que Febe não fos
se uma diaconisa no sentido “oficial” da palavra," defendemos repetida
mente100 que não existe nisso qualquer diferença fundamental da nomeação 
oficial para a ocupação desse ministério pela Igreja. Também não há qual
quer argumento a ser derivado das epístolas de Paulo de que apenas o dom 
não-oficial era estendido às mulheres e não o cargo regular. Em 1 Timóteo 
5.9ss, faz-se, em todos os casos, menção de uma tarefa ordenada para as 
viúvas na Igreja e de um ministério ou cargo para o qual algumas eram 
aceitas e outras não.101

Por outro lado, Paulo também coloca certas restrições para as mulhe
res, particularmente no tocante ao seu comportamento nas reuniões da Igre
ja. Em 1 Coríntios 14.34 requer-se expressamente delas que se mantenham 
caladas na Igreja (nas reuniões). Não é uma questão simples conciliar essa 
ordem de silêncio com o dom (e a liberdade) concedido a elas em 1 Coríntios
11 de orar e profetizar. De acordo com alguns, em 1 Coríntios 14.34ss pede- 
se das mulheres apenas que se mantenham caladas no que refere a julgar os 
outros (profecia);102 outros desejam considerar os versículos 34 e 35 como 
acréscimos posteriores;103 ainda outros acreditam que até agora não foi encon
trada uma solução satisfatória.104 Contudo, parece difícil escapar da conclu
são de que “manter-se calada na igreja” significa a mesma coisa que as 
palavras de 1 Coríntios 14.28: calar-se na reunião da Igreja. Deve-se enten
der isso como a oração e a profecia das mulheres estando restritas a pronun
ciamentos fora das reuniões oficiais. Ao que parece, a proibição aplica-se às 
mulheres falarem em público.

Paulo apresenta os motivos para essa ordem de silêncio de várias 
maneiras. Em 1 Coríntios 14.34 ele diz que não é permitido às mulheres que 
falem,105 mas que devem “estar submissas”, devem estar em conformidade 
com a regra ou ordem que se aplica a elas (hypotassesthai; cf. Ef 5.22), 
“como” -  acrescenta o apóstolo -  “também a lei o determina”. Aparente
mente, trata-se da regra ou ordem que regulamenta o lugar da mulher com 
respeito ao homem. Segue-se, portanto, que se há algo que uma mulher 
quer saber, ele deve perguntar ao seu próprio marido em casa. Pois, de acor
do com Paulo, “é vergonhoso (aischron) [para uma mulher] falar na Igreja



[no culto]”. Encontramos um pronunciamento semelhante em 1 Timóteo
2.11. A mulher deve -  na reunião da Igreja, à qual se referem as orientações 
dessa passagem -  manter-se calada em toda submissão (hypotagê). Portan
to, não é permitido à mulher ensinar e “exercer autoridade106 sobre o ho
mem,” 107 mas ela deve manter-se quieta, em silêncio. Aqui, mais uma vez, 
apela-se na seqüência para o que em 1 Coríntios 14 é chamado de lei, em 
outras palavras, para a história do princípio: Adão foi criado primeiro e 
depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher.

Fica claro que nessa argumentação dois motivos diferentes são colo
cados lado a lado de maneira próxima: (a) o que diz “a lei” ou o que é 
inferido a partir da história do princípio e (b) o que era considerado impró
prio para uma mulher de acordo com os parâmetros no tempo de Paulo. Este 
último, ele denota com as palavras “é vergonhoso”, do mesmo modo como 
fala em 1 Coríntios 11.5-13 do que é “próprio” (prepon\ v. 13) e “vergonho
so” (aischron, v. 6) quanto à mulher orar ou profetizar com a cabeça coberta 
ou não. Neste último caso também (de um modo cujo sentido é difícil de 
imaginarmos agora108) a intenção era expressar a distinção entre o homem e 
a mulher e, talvez, a sujeição da mulher ao homem. O motivo mais profun
do, ou seja, o lugar que desde o princípio Deus escolheu atribuir à mulher 
em seu relacionamento com o homem encontra, portanto, sua forma con
creta na maneira que é apropriada, de acordo com os costumes, para a mu
lher se portar em público e deve saber qual é seu lugar em relação ao homem. 
No tocante a isso, tanto aqui como em outras passagens, Paulo parece ter a 
preocupação de que, na consciência de sua nova liberdade, a Igreja ofenda a 
outros e, assim, admoesta os coríntios que, com respeito a essa questão, 
permitiam-se mais liberdades do que as outras Igrejas, a manterem-se den
tro da linha geral de conduta (cf. ICo 14.33; 36ss). Por outro lado, fica claro 
que também existe um elemento de relativização nesse apelo ao costume e 
à “cortesia dentro da comunidade”, na medida em que a posição (sub-orde
nada) da mulher com respeito ao homem deve ser expressa de uma forma 
tal a ser considerada apropriada para uma certa época e cultura.

(10) Poderes extraordinários, glossolalia

Ao mesmo tempo em que existe uma ligação evidente entre os dons e 
ministérios na Igreja dos quais tratamos até aqui e os cargos que podem ser 
discernidos mais claramente nas epístolas posteriores de Paulo, o apóstolo 
menciona ainda alguns outros dons, particularmente em 1 Coríntios 12 e
14, os quais possuem um caráter que, em muitos aspectos, deve ser distin
guido dos outros dons. Trata-se aqui, em primeiro lugar, dos dons que apa
recem nos itens 11 a 15 da lista apresentada anteriormente, a saber, “poderes”, 
“fé”, dons de curar, glossolalia e sua interpretação.

No que se refere aos “poderes” que são mencionados primeiro (ICo 
12.10, 28) é preciso pensar aqui, assim como no caso da “fé” em 1 Coríntios



12.9 (cf. ICo 13.2), no dom conferido pelo Espírito a algumas pessoas para 
realizar atos incomuns, milagres no sentido mais amplo da palavra (cf. ICo 
3 3.2), dos quais o dom de cura certamente constituía uma parte importante. 
Paulo fala desses poderes especiais não apenas nessa lista de dons. Em mais 
de uma passagem ele afirma que seu próprio aparecimento foi acompanha
do desses milagres, como é o caso, por exemplo de Romanos 15.18, 19, em 
que ele fala do que Cristo realizou por intermédio dele para conduzir os 
gentios à obediência, “por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espíri
to Santo”. Em 2 Coríntios 12.12 ele menciona claramente “as credenciais 
do apostolado” que foram apresentadas na Igreja de Corinto “por sinais, 
prodígios e poderes miraculosos” (cf. também G1 3.5 e lTs 1.5). Há, aqui, 
uma confirmação daquilo que lemos nos relatos sobre a conduta de Paulo 
em Atos 13.11; 14.3, 10 et a i,  e de um modo geral, aquilo que, de acordo 
com Marcos 16.17, o Cristo ressurreto prometeu aos seus discípulos como 
prova de sua comunhão com eles.

Portanto, Paulo descreve esses poderes, etc., em 1 Coríntios 12, como 
dons concedidos por Deus à Igreja, porém não para todos, mas para alguns 
(ICo 12.29, 30). Quando ele fala aqui de maneira semelhante sobre a “fé”, 
deve-se entender isso num sentido especial, isto é, como a confiança opera
da pelo Espírito no socorro miraculoso de Deus, que permite a realização de 
milagres (cf. Mc 4.40; 9.23ss; 11.22ss;Mt 17.20; Lc 17.6),109 um dom que 
é distinguido dos outros e que não é peculiar a todo crente (cf. ICo 13.2: 
“ainda que eu tenha tamanha fé...”). Em decorrência disso, a questão da 
natureza desse dom apresenta-se a nós de modo ainda mais premente. Por
quanto a fé, como confiança na onipotência de Deus que opera maravilhas, 
não é dada apenas a alguns, mas aparece em Romanos 4.17-20, também 
define a essência daquilo que distingue cada crente dos incrédulos como 
filho de Abraão. Quanto a esse dom, trata-se, portanto, não apenas de uma 
certeza do que Deus vai fazer a seu tempo e do seu modo como cumprimen
to de suas promessas, mas da certeza de ser capacitado por Deus num deter
minado momento para realizar um milagre. Cristo repreende seus discípulos 
por sua incredulidade ou pequena fé quando eles mostram-se incapazes de 
realizar tais atos poderosos (Mt 17.20). Paulo fala desses atos em particular 
como as “credenciais do apostolado” (2Co 12.12). Devemos, portanto, con
siderar esse dom como estando intimamente ligado com a vinda do reino de 
Deus, manifestando-se na proclamação do evangelho, como um dom que 
Cristo confere e deseja que seja usado para a edificação da Igreja, isso po
rém, sem que seja concedido a todo o crente esse dom de fé ou que todos 
tenham recebido o poder de realizar milagres. Deveremos considerar os 
“dons de cura” do mesmo modo, apesar de em 1 Coríntios 12.9 eles serem 
novamente distinguidos da “fé” . Assim como nem todos têm esses dons (v. 
30), também não pode haver ciúmes ou desprezo entre os crentes na Igreja 
com respeito à diversidade de dons (ICo 12.14ss; Rm 12.4ss). Contudo, 
mais uma vez o Espírito confere aqui poderes extraordinários. Além dessas



passagens, não há nenhuma outra reflexão sobre essas curas nas epístolas 
de Paulo. Elas não significam o fim das enfermidades, do sofrimento e da 
morte neste mundo, como também não constituem o meio de ser libertado 
do sofrimento temporal para todo aquele que simplesmente crê (cf. Rm 8.22, 
23; 2Co 12.7ss; 2Tm 4.20). São, na verdade, sinais do grande poder de 
Cristo e do significado absolutamente abrangente de seu reino, que o Espírito 
opera a serviço da proclamação do evangelho. Contudo, possuem claramente 
um significado sobrenatural e, nas epístolas de Paulo, não recebem um lugar 
permanente na continuidade da vida da Igreja e em sua edificação, como tam
bém pode ser concluído pela falta de qualquer forma oficial desse dom.

Além disso, a maneira como Paulo fala em 1 Coríntios 12 -  14 da 
glossolalia não é menos impressionante e é muito mais elaborada em parte, 
como vimos anteriormente, com relação e em comparação à profecia. As
sim como os dons de cura e os poderes miraculosos, a glossolalia também 
só aparece como um dom na lista de Paulo em 1 Coríntios 12 e na discussão 
clara sobre a glossolalia em 1 Coríntios 14. Apesar de isso não significar, 
necessariamente, que o fenômenos não era encontrado em outras Igrejas, 
era evidentemente de uma proeminência especial em Corinto. Paulo julga 
necessário dizer alguma coisa sobre esse dom. Ele o chama de falar ou orar 
em línguas,110 e para aqueles que possuíam o dom, atribui a ele um signifi
cado de glorificação de Deus (ICo 14.2ss). Em 1 Coríntios 13.1 ele menci
ona o falar em línguas dos homens e de anjos, numa clara alusão à glossolalia. 
Pode ser, então, que a glossolalia fosse considerada uma espécie de “lingua
gem celeste” . Assim, Paulo tem para com ela uma atitude positiva. Ele re
conhece a operação do Espírito na Igreja. Ele próprio afirma possuir esse 
dom, até mesmo num grau mais elevado do que todos os de Corinto. Por 
outro lado, dá maior valor à profecia e também relata isso em detalhes. Sem 
dúvida ele gostaria que todas as pessoas falassem em línguas, mas preferi
ria que profetizassem (ICo 14.5) e conclui sua discussão com o pronuncia
mento característico “procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais 
o falar em outras línguas” (ICo 14.39).

Pelo modo como a profecia e a glossolalia são colocadas em contras
te uma com a outra em 1 Coríntios 14, obtemos uma imagem ainda um 
pouco mais clara daquilo que está em questão aqui. Glossolalia é o ato de 
falar com Deus numa linguagem que é incompreensível aos outros (ICo 
14.2, 28). Esse ato de falar pode ter vários significados: orar, cantar salmos, 
louvar, agradecer (cf. vs. 14ss). A pessoa que, desse modo, fala pelo Espíri
to coisas ocultas, não está fora de si, no sentido de que perdeu a consciência 
de sua própria fala e ação. Pelo contrário, ela fala com Deus e consigo mes
ma (v. 28) e edifica a si mesma (v. 4); também deve, se necessário, ser capaz 
de impor sobre si mesma o silêncio (v. 28). Além disso, Paulo faz a distin
ção de que, o que ora, canta, etc., em outra língua, faça isso, de fato, com 
seu111 espírito (pneuma), mas não com sua mente (nous) (vs. 14ss). Isso sem



dúvida indica que o estado de consciência é diferente do normal; por certo o 
“eu” está conscientemente ativo, mas o que é falado, orado ou cantado não 
pode ser controlado ou colocado em palavras pela mente.112 É dito da men
te, portanto, que com a glossolalia ela é infrutífera (v. 14), isto é, não está 
envolvida nela e, assim, não pode ser a intermediária para permitir que ou
tros compartilhem daquilo que a pessoa falando em êxtase está dizendo. 
Com referência aos sons em si que são produzidos na glossolalia, Paulo 
demonstra o caráter ininteligível destes no exemplo dos instrumentos musi
cais, caso estes dêem sons sem qualquer distinção de tom. Nesse caso, nin
guém é capaz de distinguir o que é tocado na flauta ou na harpa ou qual é o 
sentido do som da trombeta. Assim também a glossolalia é desprovida de 
sentido (eusãmos logos\ v. 9); não se pode compreender o sentido dos sons 
(hê dynamis tês phõnês ; v. 11); por esse motivo, pode-se comparar a 
glossolalia a “falar ao ar”, isto é, ninguém a compreende, ninguém é alcan
çado por ela; uns permanecem ininteligíveis para outros, assim como quan
do se fala uma língua estrangeira que não é conhecida pelos outros (vs. 
9-11). De fato, aqueles que falam desse modo, dão aos que não conhecem a 
glossolalia a impressão de estarem loucos (v. 23).

É essa falta de comunicação que Paulo coloca enfaticamente como a 
grande objeção contra a glossolalia e pela qual ele estima seu valor como 
sendo inferior, por exemplo, ao da profecia, a menos que seja interpretada e 
que, com isso, a Igreja seja edificada. Contudo, da glossolalia que não é 
interpretada não se pode esperar coisa alguma. O ouvinte ignorante não 
pode dizer “amém” a ela. Para os descrentes pode ser apenas um sinal de 
seu endurecimento, a saber, que Deus permite que lhes seja falado desse 
modo ininteligível, como Paulo mostra usando de modo peculiar um pro
nunciamento de lsaías 28.1 lss (ICo 14.21, 22). Por esse motivo, ele tam
bém determina que não se deve usar a glossolalia como forma de expressão, 
a menos que haja alguém para interpretá-la. Se esse não for o caso, a pessoa 
deve ficar em silêncio; além disso, não deve haver mais de dois, no máximo 
três, falando desse modo e cada um a sua vez (vs. 27, 28). É válido aqui 
também que tudo deve ser feito de maneira decente e ordeira.

Nesse contexto, deve-se fazer referência ainda à interpretação da 
glossolalia que é relacionada como um dom separado (cf. ICo 12.10). Esse 
intérprete pode ser a própria pessoa que articula os sons (ICo 14.5, 13); 
também pode ser outra pessoa (v. 28).113 Contudo, o dom da interpretação 
não é dado juntamente com o dom da glossolalia. Aquele que possui o dom 
de glossolalia deve orar a Deus para receber o dom de interpretá-la (14.13). 
Só então esse dom torna-se frutífero para os outros. A luz de tudo isso, 
portanto, devemos entender a glossolalia da qual Paulo fala como um fenô
meno psicológico ou parapsicológico,114 no qual o poder do Espírito mani
festava-se em certas pessoas, talvez também em relação com ao que ocorreu 
em outros lugares, num local específico,"5 e permitiu que falassem de seus



sentimentos religiosos de uma forma especial. O caráter extraordinário des
se dom é apontado claramente por Paulo. É um fenômeno acessório e não a 
salvação em si que (alguns) crentes acreditavam ter recebido nele. O caráter 
altamente pessoal desse dom explica a cautela inegável com que Paulo o 
julga e a atenção secundária que dedica a ele.

72. Ordem e Disciplinas Eclesiásticas

Não apenas os dons e as pessoas que os receberam dizem respeito à edificação 
da Igreja, mas também a observação de uma certa ordem e o reconhecimen
to de uma certa lei na Igreja. Tocamos aqui, mais uma vez e, de fato, de 
maneira mais direta, a relação entre o carismático e o institucional na 
edificação da Igreja e a controvérsia sobre isso, que se manifesta repetida
mente na história da interpretação."6 Na literatura mais recente sobre esse 
assunto,"7 já foi superada a concepção de Sohm de que, para Paulo em 
particular, a “igreja” e a “lei” constituem uma contradição intema; os estu
diosos também não estão mais satisfeitos com a concepção de Harnack de 
que no tocante à ordem e lei eclesiásticas, em Paulo e todo o Novo Testa
mento, não se trata aqui de outra coisa senão uma adaptação de termos 
seculares e formas legais para a edificação externa da vida eclesiástica. Pela 
maneira como Paulo deseja ver a ordem e a disciplina mantidas na Igreja, 
fica claro que para ele, isso deve vir de sua essência como povo santo de 
Deus e como corpo de Cristo manifestando-se visivelmente. Aquestão ago
ra é o que isso envolve e até que ponto pode-se chegar a uma idéia clara
mente delineada da edificação da Igreja, compreendida dessa forma em 
termos de ordem eclesiástica.

Pode-se dizer aqui, em primeiro lugar, que para o avanço dessa 
edificação, Paulo não busca sua força no maior número possível de regula
mentos e regras legalistas, mas quer, acima de tudo, conscientizar a Igreja 
de sua própria existência a fim de, desse modo in concreto, testar a organi
zação da vida eclesiástica e levá-la a responder a isso. Vimos anteriormen
te118 que nessa parênese ele lança mão, repetidamente, de sua própria 
capacidade de discernimento como Igreja madura (Rm 15.14; Cl 2.5; Fp
1.5, 6, 9ss). Isso não é válido apenas para a vida cristã em geral, mas tam
bém para a vida organizacional e congregacional no sentido mais restrito da 
palavra. Ao fazê-lo, o apóstolo cuida o tempo todo de não usurpar da Igreja 
seus poderes próprios (ICo 5.4; 2Co 8.18, 23; ICo 16.3).

Contudo, essa liberdade e independência não podem ser abstraídas 
do grande princípio de que na Igreja deve prevalecer uma condição ordeira, 
simplesmente porque ela é o povo de Deus. Todas as coisas devem ser feitas 
com decência e boa ordem. Deus não é Deus de confusão, mas de paz, isto 
é, de uma condição de bem-estar (1 Co 14.40, 33). A Igreja deve estabelecer 
regras para si e Paulo também determina algumas regras para ela de várias



formas. Ele requer a presença dessa ordem (taxis) onde ela está faltando, ele 
a elogia onde está presente (Cl 2.5) e deseja que a Igreja submeta-se a ela 
(ICo 16.16; Ef 5.21). Todo apelo contra isso, em função da liberdade do 
Espírito, está fora de lugar, porquanto o dom que é de Deus não é compatí
vel com a desordem (ICo 14). Foi dito corretamente que durante toda sua 
vida Paulo se opôs à arbitrariedade dos carismatici e colocou limites para 
eles tomando por base o reto entendimento, os costumes, o amor e a cruz de 
Cristo e, com isso, colocou também os próprios dons sob a liberdade e a 
disciplina de Cristo e de seu Espírito como a base e a força de uma Igreja 
verdadeiramente ordenada.119 Contudo, também é mostrada a arbitrarieda
de da concepção capaz de descobrir o dom de Cristo e do seu Espírito na
quilo que é livre, espontâneo e livre e não no institucional, fixo e 
regulamentado.120 Paulo não se restringe, portanto, a dar “conselhos” espe
cíficos que oferece em consideração à Igreja (como, por exemplo, em ICo 
7.6121), mas suas instruções têm o caráter de mandamentos (parangelia, 
parangellein\ lTs 4.2; lTm 1.18; cf. v. 5; ICo 7.10; 11.17; lT s4.11;2Ts 
3.4, 6, 10, 12; lTm 1.3; 4.11; 5.7; 6.13, 17) ou, com uma outra palavra 
característica com relação a isso, de ordenanças (diatassein, diatassesthai', 
ICo 7.17; 11.34; 16.1; Tt 1.5). Semelhantemente, a palavra “exortar” 
(parakalein), empregada normalmente num sentido pastoral geral, pode, 
com maior referência à questão da ordem da Igreja, ter como significado 
“mandar”, “ordenar” ; o que aparece claramente, por exemplo, em 1 Timó
teo 2.1; cf. 6.2; Tito 2.15; ainda com essa conotação, em Romanos 16.17; 2 
Coríntios 8.6; 9.5; 2 Tessalonicenses 3.12. No entanto, sem essa terminolo
gia específica, esse caráter dos pronunciamentos de Paulo como ordenan
ças aparece algumas vezes claramente como, por exemplo, em 1 Coríntios 
14 onde, na forma de prescrição, deve-se observar uma certa qualidade es
tereotipada: na primeira parte da frase é apresentada, repetidamente, uma 
situação ou possibilidade específica, enquanto na segunda, segue-se a or
dem de Paulo no “modo jussivo decretai”122 (ICo 14.13, 30, 35, 37).

Ordenanças como essas, regras para a vida congregacional, são en
contradas incidentalmente na maioria das epístolas de Paulo, não sistemati
camente, mas de acordo com a ocasião ou necessidade das mesmas. Em 1 
Coríntios isso também ocorre, aparentemente como uma resposta a certas 
questões que chegaram ao apóstolo: 1 Coríntios 7.1 quanto ao casamento; 1 
Coríntios 8.1 quanto à atitude ser tomada com relação à carne sacrificada a 
ídolos; 1 Coríntios 12.1 quanto aos dons. Contudo, ele também fala com um 
propósito regulador sobre a maneira como a mulher deve conduzir-se na 
Igreja (ICo 11.2ss), sobre a observação correta da Ceia do Senhor (ICo
11.17ss), em outras passagens, sobre a obrigação de prover a subsistência 
para aqueles que instruem outros naPalavra(Gl 6.6; ICo 9.14; cf. Rm 15.27), 
sobre a vigilância com relação a ensinamentos que produzem discórdia e o 
dever de afastar-se de homens que disseminam tal doutrina (Rm 16.18); por 
outro lado, trata da honra devida aos que se esforçam pelo evangelho e da



sujeição a eles (1 Co 16.15ss). Tudo isso serve para induzir a Igreja a preser
var seu próprio caráter, para fazer com que viva unida em ordem e harmo
nia, para conduzi-la a um serviço distintivo e responsável a Deus como 
comunidade, para protegê-la do erro e da divisão.

Apesar da dificuldade de estudar de forma sistemática esses regula
mentos que constituem a regra e a ordem para a vida da Igreja devido ao 
fato de nas epístolas de Paulo terem um caráter incidental e estarem ligados 
àquilo que supostamente é conhecido, não se pode dizer -  como para alguns 
parece ser uma verdade indiscutível -  que existe uma diferença profunda ou 
fundamental nesse ponto entre as epístolas mais antigas de Paulo e aquelas 
escritas a Timóteo e aTito. Deve-se rejeitar, aqui, particularmente a deter
minação de um contraste de acordo com o qual as primeiras ordenanças 
dadas por Paulo devem ser atribuídas diretamente a Cristo e ao Espírito, 
enquanto nas posteriores, o Espírito age como o Espírito de um certo prin
cípio, a saber, como o poder da tradição santa e apostólica.123 A diferença 
consiste no seguinte: nas epístolas pastorais, Paulo “ordena” e toma atitu
des regulatórias por meio de seus cooperadores (lTm  1.3, 18; 4.11; 5.7; Tt 
2.1, 15, et a i), sendo que paralelos destas também podem ser apresentados 
nas epístolas mais antigas (cf., por exemplo, 2Co 8.6ss). Fica evidente que, 
desse modo, o que é pessoal e situacional retrai-se para o segundo plano e 
desenvolve-se um padrão de prescrições e ordenanças mais equilibrado. 
Contudo, com referência ao conteúdo dessas prescrições, esse fato em si 
não faz qualquer diferença essencial. Se, por exemplo, em 1 Timóteo 2.1 -  
3.13 são dadas prescrições específicas para as reuniões e organização da 
Igreja -  de fato, já foi falado aqui da “mais antiga ordem da Igreja”124 -  
ainda assim, isso não tem nenhum outro caráter que vá além daquilo que 
Paulo ordena, por exemplo, em 1 Coríntios 11 e 14, tendo em mente as 
reuniões da Igreja, e promete regulamentar, ainda mais detalhadamente, 
quando for visitá-los (ICo 11.34). A questão, em ambos os casos, é que os 
homens devem saber como comportar-se na casa de Deus (lTm  3.15). Es
sas prescrições nas epístolas pastorais têm um caráter que surge tanto da 
natureza da Igreja quando das epístolas mais antigas (cf. lTm 2.3ss; 3.15ss; 
Tt 2.1 Iss; 3.4ss); sendo que nestas últimas, quando há ocasião para isso, 
Paulo entra em tantos detalhes quanto nas primeiras (cf., por exemplo, ICo 
14 passin', ICo 16.2; lTm  5.9ss).

Ademais, no tocante ao conteúdo dessa ordem a ser observada pela 
Igreja, além do que já foi dito a esse respeito com referência às reuniões, 
aos ministérios e aos cargos, deve-se mencionar ainda, em particular, aquilo 
que Paulo escreve sobre o exercício mútuo e eclesiástico de disciplina. Ao 
fazê-lo, ele não apenas fala de admoestar uns aos outros125 (Rm 15.14; Cl 
3.16; lTs 4.18), forma pela qual devem corrigir os desordeiros (lTs 5.11, 
14; G1 6.1, 2, et a i), mas também requer que a congregação aja por meio da 
ordem da Igreja ou de sua lei contra aquele que não dá atenção alguma às



admoestações ou que por seu grave desvio de conduta não pode mais ser 
tolerado como membro da Igreja. Passando por textos como os de 2 Coríntios
2.6, 7, onde a imagem é menos clara, deve-se fazer referência, antes de 
tudo, a 2 Tessalonicenses 3.6 onde Paulo ordena à Igreja, em nome de Cris
to, a “apartar-se” de todo irmão que anda desordenadamente e não de acor
do com a tradição doutrinária autorizada dos apóstolos. No versículo 14, 
claramente com vistas ao mesmo caso, é acrescentado que se alguém não 
for obediente à palavra da epístola de Paulo, a Igreja deve “notar”126 tal 
pessoa e “não se associar” com ela para que fique envergonhada. A questão 
que surge aqui é se se pretende falar da expulsão da Igreja ou de uma medi
da dentro da congregação, na qual a relação normal com tal pessoa era 
suspensa e, desse modo, era deixado claro para ela o caráter inaceitável de 
seu comportamento, sem ser impedida a admoestação fraternal. Tendo em 
vista a natureza provável do pecado que se tem em vista nesse caso (cf. v. 
11) e do que Paulo acrescenta, dizendo que se deve continuar a considerar 
as pessoas em questão como irmãos e continuar a admoestá-las (v. 15), 
certamente é mais provável que trata-se da segunda opção. Fica evidente, 
porém, quão grande é a ênfase que o apóstolo coloca sobre a santidade e a 
inculpabilidade da Igreja no mundo e o quanto ele deseja que sejam atribu
ídas às prescrições dadas por ele, não apenas um significado ético ou “mé
dico”, mas também um significado em termos de governo da Igreja. Quando 
essas prescrições forem desconsideradas, a Igreja deve tomar uma atitude, 
como no caso de 2 Tessalonicenses 3, se não imediatamente no sentido 
definitivo de expulsão da Igreja, ainda assim, fraternalmente, de modo que 
a pessoa em questão seja confrontada com a conseqüência de seus atos.

Paulo quer que uma sentença severa seja dada no caso de 1 Coríntios
5. Nessa passagem, ele censura a Igreja pelo fato de que ela ainda não remo
veu de seu meio um membro que está vivendo em grande imoralidade, e 
exige que ela execute sobre tal pessoa a sentença que o apóstolo já  determi
nou com referência a ela,127 isto é, “entregue a Satanás para a destruição da 
carne, afim  de que o espírito seja salvo no dia do Senhor [Jesus]” (1 Co 5.5). 
Fica claro que se trata aqui da expulsão formal da Igreja. Contudo, em se
guida esta é qualificada como uma entrega a Satanás em nome do Senhor 
Jesus. Quando se reúne no nome de Cristo (cf. Mt 18.20), a Igreja deve 
considerar-se executora do pleno pode do Senhor para entregar o pecador 
do domínio salvador de Cristo para a esfera de poder de Satanás (cf. G1 1.4; 
Cl 1.13). Essa entrega significa para o pecador que sua carne é abandonada 
à “destruição”. Com isso, entende-se com freqüência que ser entregue a 
Satanás resultará na morte do pecador.128 Contudo, não é possível esclare
cer129 como devem ser entendidas as palavras que vêm em seguida, “a fim 
de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus”. Se o que vem depois é 
a morte, não há mais lugar para tal salvação. É muito mais provável, portan
to, que se deva considerar essa “destruição da carne” como uma grave afli
ção física,130 afetando pelo menos a vida temporal e que acometerá o pecador



que foi entregue a Satanás (cf. 2Co 12.7; Lc 13.16; Jó 1, onde o sofrimento 
também é atribuído à obra de Satanás). A última parte da frase denota uma 
possível transformação espiritual e a salvação resultante da mesma; ver o 
pronunciamento semelhante em 1 Timóteo 1.20.

Mais uma vez, a expulsão da Igreja tem um propósito duplo: em pri
meiro lugar, purificar a Igreja daqueles que a profanam com sua conduta. O 
que segue (vs. 9ss) vai ainda mais fundo nessa questão, mais uma vez (como 
em 2Ts 3.14) com a admoestação para não se associarem e até mesmo recu
sarem-se a comer com pessoas que, apesar de serem chamadas de irmãos, 
entregam-se a todo tipo de pecado. Contudo, diferente do que se pressupõe 
a princípio em 2 Tessalonicenses 3, é exigido aqui que os culpados seja 
excluídos da Igreja. O segundo propósito é expresso aqui também como a 
conversão do pecador, mesmo que o corretivo seja tal, que vá além disso: 
entregar essa pessoa ao poder maligno de Satanás.131

Por fim, deve-se mencionar ainda a ordem em Ti to 3.10 com referên
cia ao “homem faccioso”, isto é, alguém que, por meio de falsa doutrina 
coloca em perigo a unidade da Igreja. Paulo ordena que Tito, depois da 
primeira e da segunda admoestações, rejeite tal homem. Aqui também, tra
ta-se da remoção, da expulsão da Igreja, como fica aparente ainda pelo jul
gamento bastante negativo desse pecador no versículo 11. A questão, 
portanto, é o que significam a primeira e a segunda admoestação. Nesse 
caso, normalmente faz-se, justificadamente, referência a Mateus 18.15-17. 
É bem provável que se deva buscar um contexto mais detalhado na prática 
disciplinar sinagogal, onde também não deveria haver a excomunhão sem 
que antes fossem dadas várias advertências.132 Também havia dentro da si
nagoga uma distinção entre a expulsão provisória e a radical, por meio da 
qual, possivelmente, poderia ser melhor esclarecida a diferença entre o pro
cedimento seguido em 2 Tessalonicenses 3 do de 1 Coríntios 5 e Tito 3.

Dentro de nossos propósitos, não é necessário investigar tudo isso 
em mais detalhe. Deve-se concluir, a partir do que foi visto acima que, tam
bém com referência à disciplina da Igreja, Paulo desejava ver regulamentos 
claros sendo seguidos dentro dela e, ao fazê-lo, talvez tivesse encontrado 
correspondência em certas medidas da congregação judaica da qual tinha 
vindo. Não existe, portanto, qualquer idéia de que para ele, a igreja e a lei, o 
Espírito e o cânon eram incompatíveis. Por mais que, ao exercer a discipli
na, a Igreja deve ter em consideração a salvação do pecador, isso não deve 
resultar dentro dela em qualquer obliteração dos limites entre o que é lícito 
e o que não é e, com isso, também entre a Igreja em si e o mundo.133 Antes, 
esses limites devem ser mantidos por meio da aplicação de regulamentos 
claros e têm seus parâmetros não apenas com respeito à vida moral, mas 
também com respeito à doutrina recebida na Igreja, naquilo que lhes foi 
entregue e em seus líderes como paradosis apostólica (2Ts 3.6, 14; lTm 
6.20; 2Tm 1.14; Tt 3.10; cf. ITm 4.7). Tudo isso fala com ainda mais vigor,



pois nas epístolas que foram preservadas e chegaram até nós esses regula
mentos e medidas, sem dúvida bastante radicais, são mencionados apenas 
incidentalmente e sem explicações detalhadas. Isso confirma a impressão 
que já  recebemos repetidamente de que, com referência à ordem que é 
requerida por Paulo nas Igrejas, deve-se usar de cautela quanto à argumen
tação relativa ao silêncio e ao fato da Igreja estar, já  naquela época, mais 
plenamente informada sobre tais questões do que somos capazes de con
cluir por meio dessas epístolas.

São importantes ainda aquelas pessoas investidas desses poderes den
tro da Igreja e por meio das quais deve-se manter a ordem de seu governo. 
Deparamos aqui com um problema um tanto complicado; vale a pena nos 
aprofundarmos nele um pouco mais.

Naquilo que tratamos até agora, vimos uma clara tendência dividida 
em duas partes. Por um lado, a própria Igreja deve ter consciência de sua 
responsabilidade com relação à ordem e à disciplina em seu meio. Por outro 
lado, ela deve ver-se como estando sujeita a essa ordem e obedecê-la como 
uma ordem que lhe foi dada por Deus.

No que se refere à primeira questão, o fato importante a ser indicado 
é que, em suas epístolas, o apóstolo está sempre se dirigindo à Igreja, exceto 
em Filipenses 1.1, onde os bispos e os diáconos também aparecem no dis
curso (e nas epístolas pastorais). Em lugar algum ele passa por cima da 
liderança da Igreja, falando àqueles que possuem um cargo dentro dela. 
Mesmo em casos tão graves de disciplina quanto o que é tratado em 1 
Coríntios 5, o exercício da disciplina, ele reprova a Igreja por não ter toma
do uma atitude e deseja que ainda seja colocada em prática a disciplina 
“reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor”, etc. 
(ICo 5.4). Apesar da interpretação desse pronunciamento apresentar-nos 
certas dificuldades,134 sem dúvida alguma fica claro que a Igreja, juntamen
te com o apóstolo, é a executora da sentença sobre o pecador, sentença esta 
que Paulo já determinou (v. 3); ao mesmo tempo, essa execução não deve 
simplesmente ocorrer por lançar-se mão do mandamento que foi dado em 
Cristo, mas também na consciência da própria presença de Cristo dentro da 
Igreja e, assim, com a autoridade e o poder espiritual para agir, dos quais a 
Igreja conseqüentemente é investida.

É fundamental para a percepção correta do conceito paulino de igreja 
e da ordem e lei que devem se desenvolver em seu meio, o fato de que a 
Igreja não precisa submeter-se como uma multidão imatura ou dependente, 
às autoridades que foram colocadas sobre ela. E nos casos em que a Igreja 
não tem consciência disso e não se comporta como sendo “perfeita” em 
Cristo, mas sim como novatos e menores de idade, Paulo a repreende por 
isso; particularmente quando o povo entra em conflito, apelando uns para 
Paulo e outros para Apoio, como se estes fossem mais do que agentes pelos 
quais a Igreja havia se convertido. Portanto, devem saber que não são obra



de Paulo ou de Apoio, assim como também não devem tomar para si o 
nome de um deles e, muito menos ainda, as facções dentro da Igreja devem 
procurar revestir-se com a autoridade deles. A Igreja é o edifício de Deus, 
um templo onde ele habita. Sua glória e autoridade não estão no fato de que 
pode apelar para homens. Todas as coisas são da Igreja, seja Paulo, Apoio 
ou Cefas..., e a Igreja é de Cristo (ICo 3.1 ss; 21ss).

O segundo ponto de vista, porém, não é menos claro e importante: a 
própria Igreja deve sujeitar-se à autoridade e à ordem que são válidas em 
seu meio e devem a elas sua obediência. Não simplesmente por uma dispo
sição mútua como num acordo da comunidade eclesiástica, mas porque essa 
é a autoridade e ordem que Cristo colocou sobre a Igreja. Essa autoridade e 
ordem também não são um abstractum, mas tomam uma forma concreta 
nas pessoas dentro dela que são investidas desses plenos poderes espirituais 
e no controle que elas exercem.

Já foi mostrado, de maneira suficientemente clara para nós, que o 
próprio Paulo tem consciência de ser portador dessa autoridade e, com base 
nisso, requer a obediência da Igreja às suas ordens. Mas ele não restringe 
essa autoridade a ele próprio. Ele também atribui essa autoridade àqueles 
que, em virtude dos dons que lhes foram dados ou de sua posição na Igreja 
desde o princípio, oferecem liderança e encontram-se à sua frente. Por me
nos que fique aparente um delineamento dos cargos como tendo sido deter
minados em suas epístolas anteriores, já  na primeira epístola à Igreja 
recém-fundada de Tessalônica, ele mostra aos seus leitores aqueles que de
vem reconhecer e terem em alta estima (5.12ss). Na epístola aos Coríntios, 
na qual ele leva todos os dons e ministérios a serem compreendidos dentro 
das relações orgânicas do corpo de Cristo, diz-se também que a Igreja deve 
estar sujeita, isto é, deve respeitar a ordem (hypotassesthai) que é represen
tada por aqueles que se colocam a serviço dos santos, esforçam-se e traba
lham por eles (ICo 16.16, 18; cf. Fp 2.29). Existe, portanto, uma relação 
dupla, dentro da qual a Igreja deve ser tanto o sujeito quanto o objeto. A 
Igreja que foi ensinada sobre Deus é, ela própria, portadora dos dons, mi
nistérios e plenos poderes que Cristo lhe conferiu e, ao mesmo tempo, é 
objeto dessa autoridade. E esse aspecto duplo -  que poderia ser chamado de 
dependência recíproca -  não traz em si uma contradição interna, mas sim, 
surge de sua essência do Novo Testamento e pode ser entendido, em parti
cular, quando se compreende o significado do corpo de Cristo. Porquanto é 
nessa comunicação, nessa comunhão corporativa entre Cristo como cabeça 
e a Igreja como seu corpo, que são concedidos à Igreja todos os dons, minis
térios e cargos. Ela é sua portadora e todos esses dons não funcionam nem 
acima e nem abaixo, mas sim dentro do corpo e pertencem às partes bem 
ajustadas pelo auxílio de toda junta cooperando para a sua nutrição (Ef 4.16).

Portanto, é Deus, é Cristo, é o Espírito quem “estabelece”, “concede” 
e “confia” apóstolos, profetas e mestres à Igreja (ICo 12.28; Rm 12.3; Ef



4.7, 8,11; Rm 12.6; G1 2.7 et al.). Eles são os edificadores, cultivadores de 
vinhas e despenseiros (ICo 3.6ss; Rm 15.20; ICo 4.1, 2; Tt 1.7). O ministé
rio do Espírito e a habitação de Cristo em seu corpo tornam-se visíveis por 
meio deles. Por esse motivo, o exercício de um cargo e o funcionamento 
dos dons e poderes dentro da Igreja jamais são apenas um serviço mútuo 
de seus membros entre si, e a disciplina jamais é apenas a supervisão uns 
dos outros. Trata-se do dom de Cristo, é a verdade e a lei do Senhor; os 
plenos poderes de Cristo são administrados e investidos neles. Assim, a 
autoridade e aqueles que são investidos dela são concedidos por Cristo 
para a edificação da Igreja e, portanto, ela deve reconhecer, honrar e sujei
tar-se a eles e obedecê-los.

Contudo, não é menos essencial o fato de que, nessa capacitação da 
Igreja com dons, ministérios e plenos poderes, não é criada uma autoridade 
ou nível de modo a colocar-se entre a Igreja e seu Senhor. Porquanto, inde
pendentemente daquilo que é devido à Igreja por meio dos apóstolos, profe
tas e m estres que foram concedidos por Cristo, quer instrução ou 
admoestação, disciplina ou consolo, sempre lhe é devido como corpo de 
Cristo, na comunhão da qual todos os dons oficiais e plenos poderes devem 
funcionar. Não há cargo ou poder separado da Igreja; esses cargos e poderes 
não contêm em si nada que não tenha sido dado à própria Igreja. A questão 
quanto à Igreja ser o sujeito ou o objeto dos plenos poderes dados a certas 
pessoas em seu meio, deixa de existir assim que a Igreja é vista como o 
corpus Christi. A Igreja trabalha e luta juntamente com eles em vigília e 
oração (2Co 1.11; Ef 6.18; Fp 4.3; Cl 4.3; lTs 5.25; 2Ts 3.1; et a i). A Igreja 
deve colocar-se sob os poderes espirituais, sua disciplina e cargos. Por ou
tro lado, todas essas coisas encontram-se sob o seu julgamento. Paulo diz 
isso expressamente com relação aos profetas. Não apenas o espírito dos 
profetas deve sujeitar-se aos próprios profetas em autocrítica, como ainda 
os outros profetas também devem julgar quando um deles falar (1 Co 14.32, 
29). Deve ser crítica competente, mas, ainda assim, crítica! Isso não se apli
ca apenas aos outros profetas, mas também à Igreja como um todo. Assim 
como não lhes é permitido desprezar a profecia e apagar o Espírito, do mes
mo modo, é importante que testem todas as coisas e retenham o que é bom 
(lTs 5.19ss; cf. lJo 4.1). Além disso, não se trata aqui apenas dos dons não- 
oficiais, mas, igualmente, dos oficiais. Porquanto, entre eles não há qual
quer diferença em princípio. Nas epístolas pastorais, o caráter institucional 
de certos ministérios fica muito mais claramente em primeiro plano do que 
em outras passagens, bem como o Gegeniiber do cargo com respeito à Igre
ja. Contudo, em lugar nenhum os pré-requisitos para os cargos são apresen
tados de modo mais completo ou com maior seriedade do que aqui: 
pré-requisitos estes que não apenas devem ser respeitados por aquele que 
ocupam o cargo em seu ministério, mas que também devem ser e continuar 
sendo mantidos por aqueles que escolhem os bispos e diáconos, chamando- 
os para os cargos.



A partir de tudo isso, também pode ficar aparente, apesar de não en
contrarmos nenhuma doutrina sobre os cargos desenvolvida claramente nas 
epístolas de Paulo, que as premissas para estes estão inteiramente em con
formidade com o que vemos em outras partes do Novo Testamento sobre a 
investidura de certos poderes ou ministérios. E possível que, à primeira 
vista, apresente-se aqui uma mistura diversa, não parecendo imediatamente 
capaz de ser combinada e unificada. É o caso, por exemplo, da eleição de 
Matias em Atos 1, que acontece por meio de oração e do lançar a sorte, 
depois de dois nomes terem sido apresentados pela Igreja reunida (1.15, 
23ss). A Igreja oferece dois candidatos, o próprio Senhor nomeia. Em Atos
6, ela escolhe os sete a apresenta-os aos apóstolos. Estes, por sua vez, oram 
e impõe as mãos sobre eles. O Espírito diz aos profetas e mestres: “Separai- 
me agora a Barnabé e a Paulo” . Depois de jejum e oração, há a imposição de 
mãos sobre eles e são enviados. Apesar de não estar absolutamente decidi
do quem jejua e ora (a Igreja ou os profetas e mestres), fica claro que, en
quanto o Espírito, o próprio Cristo, é a pessoa que age, quem chama para 
cargos e tarefas específicas, sua execução ocorre por meio de jejum e ora
ção dentro da Igreja e da parte dela (cf. 14.23). Assim, pode-se dizer sim
plesmente em outra passagem para os bispos de Éfeso: “o Espírito Santo 
vos constituiu bispos para pastorear a Igreja” (At 20.28), enquanto em Atos 
14.23 diz-se que Barnabé e Paulo nomearam presbíteros. Semelhantemente, 
como fica aparente em 1 Timóteo 4.14, Timóteo recebeu seu chamado especi
al por intermédio de uma profecia (cf. 1.18) e com a imposição de mãos do 
conselho de presbíteros, mas a nomeação de presbíteros em cada cidade em 
Tito 1.5 é, sem maiores delongas, colocada como responsabilidade de Tito.

A primeira vista, pode parecer que há diversas idéias se cruzando 
aqui e que, com esta base, poderia se defender a idéia de sucessão apostóli
ca, ou o chamamento direto pelo Espírito ou ainda, a designação para um 
cargo por meio de vozes proféticas e, por fim, também a investidura do 
cargo como um ato exclusivo da Igreja.

Ao se estudar o todo, porém, fica evidente que em cada investidura e 
com a aceitação do poder oficial de agir e da autoridade, estão presentes 
dois elementos diferentes: em primeiro lugar, o próprio Cristo, que não ape
nas estabelecerá e manterá o cargo por meio da transferência do poder ou- 
trora concedido, mas também irá operar dentro da Igreja por meio do seu 
Espírito, de modo que o trabalho do Senhor na terra seja realizado, sua 
Igreja edificada e seu poder de atuação investido em pessoas qualificadas 
para esse fim. Em segundo lugar, a própria Igreja que nomeia e escolhe 
essas pessoas e, em nome do Senhor, permite que entrem no trabalho que 
lhes foi incumbido.

Quanto ao resto, no que se refere ao surgimento de pessoas com car
gos nas Igrejas cristãs primitivas, deve-se levar em conta as diferentes situ
ações e gradações na independência das Igrejas e as condições mais ou



menos consolidadas. Enquanto a maior parte das epístolas é dirigida direta
mente às próprias Igrejas, nas epístolas pastorais são os cooperadores mais 
próximos de Paulo que, sob sua instrução, devem agir com autoridade regu
ladora, nomear presbíteros onde estes ainda não existem (Tt 1.5) e colocar 
em ordem as questões em que os abusos representam uma ameaça (cf., por 
exemplo, lTm 5.5ss). A partir dessas epístolas, também pode-se entender 
que os perigos cada vez maiores que ameaçavam a Igreja, vindos da here
sia, constituíam um motivo poderoso para uma ordem mais rígida e uma 
edificação mais rigorosa da Igreja. Por outro lado, a idéia de que devemos 
ver nessas pessoas delegadas pelos apóstolos (representados, então, por Ti
móteo e Tito), um elo intermediário entre o apostolado e o episcopado 
monárquico, no qual se demonstraria a sucessão apostólica,135 encontra-se, 
em muitos aspectos, em conflito com a situação real, que deve ser entendida 
de maneira histórica e que é descrita nas epístolas pastorais. Timóteo e Tito 
atuam como líderes temporários das Igrejas de Efeso e de Creta (cf. lTm 
1.3; 3.15; 2Tm 4.9ss; Tt 1.5; 3.12ss). O propósito de sua presença e das 
epístolas dirigidas a eles é justamente de conferir maior independência à 
Igreja e aos cargos que estão se desenvolvendo dentro dela, tendo em vista 
a ausência de Paulo e a proximidade de seu fim e da própria partida iminen
te deles. Desse modo, as cartas dirigidas e eles devem ser lidas nas reuniões 
da própria Igreja, como fica evidente, entre outras coisas, a partir da bênção 
de conclusão, dirigindo-se assim à Igreja como paradosis apostólica e sen
do incluída no cânon como tal. De fato, é concedida a Timóteo e Tito a 
autoridade de nomear pessoas para cargos (lTm  5.22; Tt 1.5), contudo, isso 
não significa que tal nomeação ocorreu sem a cooperação ou a indicação da 
Igreja e que não se pode dizer que eles constituem, em si, um “nível inter
mediário” entre o apostolado e os “leigos” . O próprio Timóteo é repetida
mente lembrado de sua própria ordenação, que lhe foi dada não apenas em 
nome do apóstolo, mas também em nome da Igreja (cf. 2Tm 1.6; lTm 4.14;
6.12). Além disso, ele é encorajado de várias maneiras a não se conduzir de 
modo muito despretensioso, a não envergonhar-se do fato de ser jovem, a 
mostrar seu progresso no trabalho que lhe foi incumbido, etc. (cf. ITm 4.11,
15, et al. ). Não existe aqui, absolutamente nenhum traço de uma ordem 
hierárquica incipiente ou de uma “sucessão apostólica”. Também não se 
pode interpretar o episkopos a ser nomeado por eles como um primus inter 
pares, que representaria então a hierarquia incipiente.136 Independentemen
te do quanto ficam mais claros nessas epístolas do que nas anteriores, os 
contornos que marcam a criação de uma ordem dentro da Igreja, não é pos
sível encontrar aqui nenhuma mudança fundamental que justificaria a qua
lificação de (transição para o) “catolicismo primitivo” ou que consistiria na 
transição da liberdade do Espírito para um princípio de tradição e legitimi
dade.137 Isso porque, por um lado, até mesmo nas epístolas mais antigas, 
toda a autoridade e ordem na Igreja têm como norma (o “princípio” da) a 
tradição apostólica e, por outro lado, é difícil dizer de que forma os breves



“retratos” dos presbíteros e diáconos das epístolas pastorais contêm qual
quer coisa que ainda não fosse válida para “aqueles que exercem lideran
ça”, etc., nas epístolas anteriores. Porquanto essas prescrições são colocadas 
de modo tão geral e, de certa forma, tão primitivo, que está absolutamente 
fora de questão até mesmo um certo grau de instrução ou legitimação, quanto 
mais de uma distinção absoluta entre clero e leigos.

Também não se pode tomar como evidência de tal desenvolvimento 
hierárquico a ordenação mencionada nas epístolas pastorais (“imposição de 
mãos”; lTm 4.14; 5.22; 2Tm 1.6). Como fica aparente ainda em outras 
passagens do Novo Testamento (cf., por exemplo, At 13.3), a imposição de 
mãos não deve ser entendida aqui (como no caso dos judeus138) como a 
transmissão da graça do cargo e incorporação de uma pessoa numa suces
são ininterrupta que se perpetua por meio dessa ordenação; antes, deve-se 
entendê-la como estando desligada disso, como a nomeação (quer temporá
ria ou não) e a preparação para um ministério ou cargo específico. Ela não 
cria uma instituição acima da Igreja, mas sim, coloca o indivíduo a seu 
serviço, na sua direção (lTm  1.18; 4.14) e com sua cooperação (lTm  5.22), 
a fim de, também desse modo, investi-lo dos plenos poderes que foram 
dados à Igreja. Essa imposição de mãos, portanto, não representa um está
gio de autoridade e cargo na Igreja cristã primitiva diferente em princípio 
de Paulo, mesmo que nas outras epístolas essa ordenação não seja explicita
mente mencionada.

Em resumo, todas as autoridades e regulamentos colocados na Igreja 
a fim de edificar e manter a pureza do corpo de Cristo, foram-lhe concedi
dos por Cristo e, como tal, requerem submissão e obediência da parte da 
Igreja; ao mesmo tempo, esses poderes estão nas mãos daqueles que foram 
dados àligreja para esse fim. Também por intermédio das pessoas que rece
beram esses dons e ministérios, Cristo está preparando-a. Contudo, essa 
preparação não ocorre sem sua própria cooperação, isto é, na medida em 
que aqueles que têm a autoridade de Cristo na Igreja fazem-no sob sua no
meação ou pelo menos sob sua supervisão e julgamento. O cargo -  numa 
única expressão -  vem de Cristo e por meio da Igreja. .

Se, portanto, na organização das Igrejas locais, pode-se observar em 
Paulo uma transição gradual do estágio apostólico para o congregacional e 
de presbitério, isso se aplica com vigor ainda maior à inter-relação das con
gregações locais.

Pudemos determinar anteriormente139 que, em Paulo, o termo ekklesia 
normalmente denota igreja local. Isso não significa, obviamente -  sendo 
preciso apenas ter em mente Colossenses e Efésios -  que se possa dizer que 
Paulo pensava em termos de “congregações locais” e considerava a Igreja 
como um todo apenas como algo secundário; a causa desse fenômeno pode 
ser encontrada no fato de que, na prática, ele precisava tratar de Igrejas 
individuais e das questões e problemas que nelas surgiam.



Contudo, isso não altera o fato de que, de várias maneiras, ele leva as 
congregações locais a perceberem sua comunhão umas com as outras e de
seja promover entre elas, de um modo geral, o máximo possível de acordo 
em suas ações. O apóstolo mostra repetidamente para as Igrejas o que está 
acontecendo em outros lugares. Elas devem ter consciência das relações 
cósmicas (“ecumênicas”) nas quais o evangelho as envolve (Cl 1.6, 23; 
lTm  3.16; cf. Ef 1.10). Aquilo que acontece em outras congregações deve 
ser motivo de todo seu interesse (cf. 2Co 9.2ss; Cl 4.16); devem participar 
daquilo que está sendo feito em outros lugares (ICo 16.1 ss); devem permi
tir-se ser guiados pela mesma linha de conduta. Assim, Paulo enfatiza que 
dá as mesmas diretrizes em todas as Igrejas (ICo 7.17; 4.17; 14.33); é seu 
desejo que elas obedeçam às regras eclesiásticas umas das outras e ele re
preende os coríntios por sua atitude individualizadora e independente: 
“Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela 
exclusivamente para vós?” (ICo 14.14, 36).140

A base para essa inter-relação não está apenas no caráter prático de
sejável ou necessário da cooperação, na troca de idéias, assistência mútua 
ou conselho fraterno, mas acima de tudo, na natureza da Igreja, cuja unida
de não é produto das partes componentes, mas sim, serve de base para elas.141 
A Igreja universal de Cristo manifesta-se na congregação local. É nisso que, 
por um lado, encontra-se sua independência e, por outro, a necessidade de 
permitir-se ser determinada por outras congregações e sensível a elas. Por
quanto, assim como a imagem da multiplicidade dos membros de um só 
corpo (Rm 12; ICo 12) constitui uma diretriz para a vida da congregação 
local, também se aplica à relação das congregações umas com as outras. 
Pois Cristo não tem muitos corpos, mas o corpo único de Cristo manifesta- 
se na unidade e harmonia da Igreja local e geral, como um todo (cf. Ef 4.1-6).

Provisoriamente, mais uma vez, o próprio apóstolo oferece aqui ori
entações sobre essa inter-relação. O apostolado representa não apenas a fun
dação, mas também a unidade e o caráter ecumênico da Igreja. Contudo, no 
mesmo sentido em que nas congregações locais, os poderes de governo 
apostólicos e a superintendência têm continuidade na competência, maturi
dade e auto-suficiência das próprias congregações e no governo dos líderes 
que lhes foram dados e nomeados por eles, em suas ligações mais amplas, a 
Igreja também deve preservar sua unidade, exercer a autoridade de Cristo 
que lhe foi dada e sujeitar-se a ela. As estruturas fundamentais da Igreja 
como corpo de Cristo constituem aqui também as diretrizes claras para a 
Igreja como um todo. Por esse motivo, não surgiu um vazio quando o últi
mo dos apóstolos se foi e as congregações locais não se desintegram como 
“corpos” separados, mas devem manter sua interligação e autoridade em 
harmonia com o ser e o chamado da Igreja como o corpo de Cristo.

As epístolas de Paulo (e o Novo Testamento como um todo) ofere
cem prescrições ainda menos detalhadas quanto a isso do que quanto à or



ganização das congregações locais. Não é tomada nenhuma providência 
por meio de sucessão apostólica ou pelo início de uma edificação hierárqui
ca correspondente a ela. A “sucessão”, caso deva-se fazer uso desse termo 
aqui, encontra-se nas próprias Igrejas e naparadosis apostólica que lhes foi 
concedida. Contudo, isso não significa para a Igreja em geral (nem para as 
próprias congregações locais) que nessa inter-relação se aplicaria qualquer 
regulamento e ordem de autoridade dada à Igreja. Também não quer dizer 
que, fora do contexto local, isso teria o caráter de uma autoridade carismática 
ou ética no sentido da “organização dupla” de Harnack.142 Mais uma vez, 
toda oposição entre o pneumático e carismático, e entre ordem e institui
ção da Igreja, encontra-se em conflito com sua própria natureza e situa-se 
exatamente na linha do que ficou evidente para nós com referência à 
edificação local da Igreja -  que elas próprias devem se responsabilizar 
pela consciência de que, ao tornar-se necessário e estando em concordân
cia com o ser da Igreja, a autoridade de Cristo deve ser expressa e levada 
a funcionar no sentido da ordem da Igreja também dentro de um relacio
namento mais amplo.

Pelo fato de, no Novo Testamento, não haver a sucessão dos primei
ros apóstolos por outros, e também não serem criados cargos distintos para 
governar a Igreja em suas relações mais amplas, encontra-se em muita har
monia com o desenvolvimento perceptível nas epístolas de Paulo (e no Novo 
Testamento como um todo) de que, também para essas ligações mais am
plas, a Igreja receba o governo do qual necessita de certos órgãos designa
dos pelas próprias diferentes congregações. Independentemente de como se 
escolha entender tais órgãos eclesiásticos, quer seja, como a princípio certa
mente fica mais óbvio, como uma assembléia da Igreja (cf. At 15; G1 2) ou 
alguma outra forma, o principal é que esses órgãos são designados pelas 
próprias congregações a fim de, na analogia de governo das congregações 
locais, investir a autoridade que lhes foi conferida por Cristo também nas 
relações eclesiásticas mais amplas.143

Juntamente com isso, também pode constituir uma diretriz clara a 
maneira como o próprio Paulo exerce sua autoridade sobre as congregações 
locais. Ele tem consciência de haver sido investido de autoridade e poder 
por Cristo, mas não hesita em dizer que “todas as coisas vos pertencem... 
quer Paulo ou Apoio”. Desse modo, mesmo quando a Igreja está em falta, 
ele não age sem ela e à parte dela, antes, ele a estimula para que tenha 
consciência de seu próprio chamado e autoridade, para que conheça sua 
própria independência e maturidade (ICo 5.4; Rm 15.14, 15). No entanto, 
ao mesmo tempo, ele toma uma atitude quando, em leniência ou passivida
de espiritual, ela abandona seu chamado como a Igreja, a fim de purificá-la 
da mácula contrária à sua natureza e torná-la “nova massa” de acordo com o 
seu pertencer a Cristo, o cordeiro pascal que foi sacrificado por ela (ICo
5.3, 7). Porquanto esse caráter santo e cristão da Igreja transcende todas as



outras coisas e, conseqüentemente, precisa ser sustentado e preservado para 
que aqueles que foram inicialmente designados para esse fim não abando
nem seu chamado.

Mesmo que, de acordo com o caráter incipiente da Igreja à qual Pau
lo se dirige e tendo em vista o significado peculiar de seus escritos como 
epístolas, não haja uma exposição sistemática dos preceitos referentes à sua 
ordem, essas epístolas contêm uma profusão de temas e diretrizes que são 
de grande e duradouro significado para a percepção correta da estrutura, 
ligação e governo da Igreja cristã e, assim, para sua edificação organizacional 
como povo de Deus e corpo de Cristo.144

73. Cultos

Pode-se perguntar, por fim, qual o lugar ocupado pelos cultos nos pronunci
amentos eclesiológicos de Paulo como um todo e qual o significado que 
deve ser associado a eles para a edificação da Igreja.

Certamente é de importância fundamental que, sempre que Paulo di
reta ou indiretamente menciona as reuniões da Igreja, ele se refere a elas em 
termos sacros. Em duas ocasiões ele emprega o termo “culto” (latreia), uma 
vez como denotação do culto a Deus no Antigo Testamento (Rm 9.4) e 
outra com relação à vida dos crentes do Novo Testamento (Rm 12.2). No 
entanto, ele não aplica esse termo às reuniões, mas sim à caminhada diária 
da Igreja. O mesmo vale para a terminologia sacrificial. Chamou-se corre
tamente a atenção para o fato de que, depois do sacrifício realizado por 
Cristo, o sacerdote como mediador pontifical entre Deus e os homens está 
totalmente ausente no mundo do Novo Testamento.145 A vida toda é culto 
espiritual, todo crente é um sacerdote (Rm 12.1; cf. Rm 1.9; Fp 3.3; 2Tm
1.3). No que se refere à liderança sacerdotal a ser dada nesse culto sacrificial, 
esta consiste na instrução e admoestação apostólica quanto à maneira como 
o sacrifício espiritual da Igreja pode ser aceitável a Deus (Rm 15.16; cf. Fp 
2.17). Com isso, traz-se uma mudança fundamental com relação ao Antigo 
Testamento. No Novo Testamento não há uma pessoa santa que realiza, de 
modo substitutivo, o serviço de Deus para todo o seu povo e nem lugares, 
épocas ou atos sagrados que criam uma distância entre a religião e a vida 
diária e de todos os lugares. Todos os membros da Igreja têm acesso a Deus 
(Rm 5.2) e uma parte do Espírito Santo; a vida como um todo é o serviço a 
Deus; não existe uma área “profana” .146

Por outro lado, para Paulo a reunião da Igreja, ainda assim, tem um 
significado específico e extremamente importante. Nela ocorre a revelação 
da Igreja, distinguindo-a do mundo; na participação comunitária de um só 
pão ela é mostrada como corpo de Cristo (ICo 10.17). Especialmente em 
sua reunião, a Igreja deve ter consciência de sua tarefa sacerdotal e proféti



ca em favor de e, num certo sentido, como substituta para o mundo: em sua 
intercessão por todos os homens (lTm  2.1ss, 8), ao ser a demonstração para 
os incrédulos e observadores de que Deus está com ela (ICo 14.24, 25). Por 
isso, também deve haver a adoração, profecia, confissão e pregação da Pa
lavra de Deus. Isso não cria uma nova distância entre a vida na religião e a 
vida diária, porquanto a religião é justamente essa vida. Contudo, nessas 
reuniões, é revelado de modo exemplar o caráter peculiar da Igreja no mun
do, bem como se toma manifesta a habitação de Cristo em sua Igreja por 
meio da proclamação do evangelho, da observação da Ceia do Senhor, das 
promessas concedidas e da bênção proferida em seu nome (cf., por exem
plo, 2Co 1.20; Cl 3.16; 2Co 13.14, e ta l . ) ul

Agora, no que se refere a essas reuniões148 da Igreja, de forma algu
ma é o caso que em Paulo tenhamos recebido informações detalhadas ou 
prescrições. Nas epístolas que foram preservadas e chegaram até nós, ele 
fala dessas reuniões incidentalmente, na maioria das vezes, com relação a 
certos abusos e pressupondo muitas coisas que, com freqüência, não ficam 
claras para nós e sobre as quais gostaríamos de saber mais.

Assim, desde o início, é difícil, tomando por base as epístolas paulinas, 
determinar se e até que ponto essas reuniões estavam sob a orientação espe
cífica de pessoas designadas para esse propósito.

Essa questão está, obviamente, ligada de maneira muito próxima àque
la da presença de pessoas com cargos na Igreja de um modo geral. Toman
do-se como ponto de partida uma passagem como 1 Coríntios 11.17ss; há 
muito pouco que deixe evidente uma ordem fixa; antes, parece haver uma 
escassez de liderança. O mesmo aplica-se a 1 Coríntios 14, onde Paulo vê- 
se obrigado a colocar claramente para a Igreja que Deus não é, afinal de 
contas, Deus de confusão (v. 33). Por outro lado, tudo isso certamente não é 
prova de que nas reuniões da Igreja não havia, geralmente, uma liderança, 
mesmo na igreja de Corinto que, aparentemente, tendia para o espiritualismo 
e a licenciosidade. Quando, em outras passagens, Paulo exorta essa Igreja a 
sujeitar-se a certas pessoas que ocupam um lugar especial em seu meio 
(16.13ss), é difícil aceitar que essa liderança era exercida exclusivamente 
fora das reuniões da Igreja e que não tinha também influência na organiza
ção desses encontros.149 Semelhantemente, as prescrições com referência a 
falar em línguas, profetizar, etc., partem do pressuposto de que certas regras 
deviam ser observadas, algo que, dificilmente, pode ser concebido sem uma 
liderança.130 Com tudo isso, podemos considerar que muito mais coisas fo
ram pressupostas do que aquilo que é expressado com todas as letras. No 
entanto, fica evidente pela maneira como, também com esse respeito, Paulo 
dirige-se continuamente à Igreja e não a uns poucos que ocupam posições 
de liderança ou cargos, o quanto os encontros da Igreja não são uma reunião 
hierárquica, ou oferecidos por umas poucas pessoas “santas”, mas tem um 
caráter plenamente congregacional.



Isso não quer dizer, obviamente, que essas reuniões tinham o signifi
cado de exercício mútuo de comunhão, mas também não, e acima de tudo, 
de “liturgia” e adoração a Deus. Era justamente o contrário. Apesar de ha
ver, também nesse caso, mais dados indiretos do que diretos, deve-se indi
car o seguinte:

(a) A proclamação da Palavra na assembléia da Igreja. A Igreja não 
deve gratidão ao evangelho apenas por sua origem, mas também a continui
dade de sua existência é dependente da preservação intocada dessa prega
ção (cf., ICo 15.1, 2; Cl 2.7; lTm  6.14, et al.). Fica claro que foi 
especialmente na reunião da Igreja que a pregação, em suas várias formas, 
teve continuidade, o que também fica aparente pelos pronunciamentos dire
tos do apóstolo. Assim, ele ordena que suas próprias epístolas sejam lidas 
em voz alta na assembléia da Igreja (lTs 5.27; Cl 4.16). A palavra emprega
da para isso (anaginõskõ, anagnõsis) é o termo técnico para a leitura cultual 
do Antigo Testamento na sinagoga (cf. Lc 4.16; At 13.15, 27; 15.21; 2Co 
3.14, 15). Ao aplicar essa terminologia à leitura de suas próprias epístolas, 
ele não apenas atribui-lhes autoridade igual à da palavra apostólica e dos 
escritos do Antigo Testamento (como em lTm 5.18, onde ele também com
bina uma citação do Antigo Testamento com uma palavra de Jesus e intro
duz tudo isso com a conhecida expressão, “pois a Escritura declara”), mas 
também deseja que tenham essa função nos encontros da Igreja. Em outras 
passagens, essa “leitura pública” refere-se, aparentemente, à continuidade 
da leitura do Antigo Testamento nos encontros da Igreja151 (lTm  4.13), as
sim como, evidentemente, visando mais uma vez à atividade de ensino na 
reunião da Igreja, Paulo diz que a Escritura, inspirada por Deus do Antigo 
Testamento, é útil para o ensino, para a repreensão, etc. (2Tm 3.16; cf. Rm 
15.4; ICo 9.9, 10). Desse modo, semelhantemente à sinagoga (cf. At 13.15; 
Lc 4.20), a congregação deveria exortar e ensinar a partir dessa “leitura” . 
Tudo isso assume claramente o primeiro plano nas epístolas pastorais. Na 
ausência de Paulo, Timóteo deve aplicar-se à leitura pública, à exortação e 
ao ensinamento -  práticas entendidas, como fica aparente pela repetição do 
artigo -  como partes constituintes fixas de seu trabalho na assembléia da 
Igreja, para as quais ele deve preparar-se diligentemente.152 Além disso, deve
se entender “exortação” não apenas como a palavra crítica-parenética, mas 
como tudo aquilo que serve para o despertar e a edificação religiosa; 
“ensinamento” refere-se especialmente à tradição, incluindo sua interpreta
ção e aplicação ao presente (cf. Rm 15.4). A Igreja possuía uma necessidade 
cada vez maior da leitura das Escrituras e da instrução quanto às tradições, 
na medida em que surgiam falsas doutrinas que também apelavam para as 
Escrituras (lTm  1.7). De várias maneiras, nas epístolas pastorais, há uma 
insistência nesse “afadigar-se na palavra e no ensino” (lTm  5.17; cf. lTm  
4.11; 6.3; 2Tm 4.2), usando terminologia diferente (cf. 2Tm 2.14, 15; Tt 
3.1), sendo que, repetidamente, parte do pressuposto de que a assembléia da 
Igreja é o lugar dessa atividade (cf. lTm 4.16; 2Tm 2.14).



Nas epístolas mais antigas, dá-se maior atenção às declarações profé
ticas não-oficiais. Aqui também, trata-se da atividade contínua do Senhor 
exaltado por meio de seu Espírito na Igreja, mesmo que nem tudo que se 
anuncia como dom do Espírito deve ser aceito, mas sim, julgado quanto ao 
seu valor e autenticidade (lTs 5.21 ; cf. Rm 12.6). Uma vez que o dom de 
profecia e de ensino restringiam-se cada vez mais a certas pessoas, prova
velmente, estas também interpretavam a Palavra de Deus na assembléia da 
Igreja, como fica aparente por designações como: instruir na Palavra (G1 
6.6) e afadigar-se na palavra e no ensino (ITm 5.17). Ainda assim, a “pala
vra livre”, que não está presa a qualquer cargo, também continua a caracte
rizar a reunião da Igreja (cf. Ef 4.29; Cl 3.16; ITm 2.8ss). No entanto, é 
provável que essa liberdade tenha sido exercida cada vez mais sob a orien
tação de pessoas específicas.

(b) Além da Palavra de Deus sendo proclamada à Igreja de suas vári
as maneiras, Paulo fala em mais detalhes da observação da Ceia do Senhor 
como um acontecimento que se repetia sempre e de novo na assembléia da 
Igreja. Mais uma vez, há aqui mais coisas pressupostas do que prescritas. A 
freqüência com que deveria ser observada a Ceia do Senhor, de acordo com
o discernimento do apóstolo, não pode ser concluída com certeza a partir da 
forma como ele escreve sobre ela (cf. ICo 11.25, 26), apesar de ter-se a 
impressão de que a observação da Ceia ocorria numa relação muito próxi
ma com uma refeição não-cultual que a antecedia e, assim, encontrava-se 
talvez entre os elementos regulares constituintes das assembléias da Igre
ja .153 Também a maneira como acontecia a Ceia e pela qual o elemento da 
anamnsis era expresso em mais detalhes, como por exemplo, pela recitação 
de certas partes da tradição, não é descrita nas epístolas de Paulo. Ao que 
parece, ele sente a necessidade de haver mais ordem na Igreja de Corinto. 
No entanto, reserva esses regulamentos adicionais para quando estiver lá 
em pessoa ( 1 Co 11.34).

No que se refere também à administração do batismo, ele serve como 
incorporação na Igreja e, certamente, ocorria, portanto, na presença da Igre
ja  (cf. ICo 12.13). A nosso ver, não se pode afirmar, sem maiores esclareci
mentos que o batismo por imersão pode ser inferido a partir de Romanos 
6.4.154 Porquanto o batismo não simboliza o descer à morte e ser levantado 
para a vida.1:15 Nos escritos de Paulo, o batismo simboliza a limpeza e a 
purificação (ICo 6.11; Ef 5.26). Isso não altera o fato de que a “lavagem de 
água” possivelmente fosse feita por imersão, sendo este o significado origi
nal da palavra “batismo”. Para Paulo, o batismo é batismo em Cristo e, 
assim, a apropriação do acontecimento redentor realizado em Cristo, po
dendo-se considerar, com relação a isso, o cântico batismal numa passagem 
como Efésios 5.14.156

Não é dito por meio de quem acontecia o batismo e quem tomava a 
decisão quanto a ser aceito para o batismo. Certamente é válido observar



que Paulo diz sobre si mesmo que Cristo não o enviou o para batizar, mas 
para pregar o evangelho (ICo 1.17) e que dá graças a Deus pelo fato de que 
batizou apenas alguns de Corinto (ICo 1.14). Não se deve ver aqui uma 
depreciação do ato litúrgico e o batismo não deve ser colocado em contraste 
com o evangelho como uma questão de importância secundária.157 Paulo 
quer apenas, desse modo, deixar os partidários de Corinto desprovidos de 
qualquer argumento para se autodenominarem membros do partido de Pau
lo. Contudo, não deixa de ser impressionante o apóstolo ter separado expli
citamente uma da outra a comissão para proclamar o evangelho e para batizar. 
Assim, o batismo é, evidentemente, de competência da própria Igreja, as
sim que esta é estabelecida, essencialmente da pessoa que foi designada 
para esse fim.

(c) Além do ministério da Palavra em suas várias formas de leitura, 
profecia, ensinamento e administração do batismo e da Ceia, encontramos 
nas epístolas paulinas menção ao entoar de salmos, hinos e cânticos espiri
tuais como um elemento das assembléias (Cl 3.16; cf. Ef 5.19). Apesar de 
não recebermos mais detalhes sobre o conteúdo e o caráter desses cânticos, 
ao que parece, trata-se aqui de cânticos para serem entoados nas reuniões da 
Igreja, quer preparados por um membro individual e apresentados na Igreja 
(cf. ICo 14.26, 15) ou, o que é menos provável, cantados por toda a congre
gação. As designações “salmos”, “hinos” e “cânticos espirituais” não ofere
cem mais informações que permitam fazer uma distinção, a menos que se 
entenda por “salmos” os salmos do Antigo Testamento, sendo que não exis
te para isso qualquer argumento decisivo e que podem-se apresentar obje- 
ções quanto a essa idéia.158 Não é improvável que em passagens como Efésios 
5.14; Filipenses 2.6ss; 1 Timóteo 3.16 estejamos tratando de exemplos ou 
fragmentos de cânticos cristãos, como se supõe com freqüência, apesar de, 
a nosso ver, ser necessário usar de cautela diante da ausência de indicações 
diretas. O mesmo é válido para outras expressões, formulações, frases este
reotipadas, nas quais acredita-se poder indicar elementos litúrgicos como, 
por exemplo, nas saudações com que Paulo começa suas epístolas e nas 
quais seria possível ver uma formulação a ser usada no início dos encontros 
da Igreja;139 semelhantemente, as ações de graça e as intercessões que se
guem nessa introdução em quase todas as epístolas paulinas; assim também 
as doxologias e tributos e as expressões que não são gregas como Maranata 
(ICo 16.22), Aba (G1 4.6; Rm 8.15) e Amém (2Co 1.20; ICo 14.16, et al.). 
Fica evidente pelas passagens citadas que o “amém” envolvia, de fato, uma 
forma de concordância por parte da Igreja. Além disso, em 1 Coríntios 16.20
25, pode-se encontrar alusões à liturgia da Ceia;160 também é feita referên
cia ao “ósculo santo”, mencionado repetidamente em Paulo (Rm 16.16; lTs 
5.26; 2Co 13.12).161 Um exame mais extenso de tudo isso, no qual também 
devem ser discutidas as origens da confissão de fé congregacional, bem 
como as orações congregacionais, o lugar da Ceia do Senhor, a observação 
do primeiro dia da semana, etc., não diz respeito a uma investigação sobre o



conteúdo da pregação de Paulo.162 Diante de tudo o que foi mencionado 
pode tornar-se aparente, porém, o quanto também para Paulo, as reuniões 
da Igreja eram importantes para sua edificação. Por mais que a “liturgia” 
deva ser vista como a adoração espiritual de Deus que inclui a vida como 
um todo (Rm 12.1, 2), isso não altera o fato de Cristo habitar na Igreja e que 
sua comunhão com ela tem como ponto de concentração e realização espe
cial sua unidade como congregação reunida.
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26. Defendida especialmente em seu estudo mais importante, Kirchenrecht, I, 1892; 
mais tarde resum ida e repetida em sua obra Wesen und Ursprung des 
Katholizismus, 1909.

27. Para a concepção de Harnack, ver especialmente sua obra The Constitution 
and Law o f  the Church in the First Two Centuries, traduzida para o inglês em 
1910. Nela está incluída sua crítica extensa ao trabalho de Sohm (pp. 175ss).

28. Cf. seu ensaio “Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu dem der 
U rgem einde” , 1921, incluído em Karl Holl, Gesammelte A ufsä tze  zur  
Kirchengeschichte, II, 1928, pp. 44-67.

29. The Constitution and Law o fthe  Church, pp. 215, 216.
30. Ibid., p. 214: “Isto [o caráter relativo de toda administração de justiça] signifi

ca que a lei eclesiástica não pode incluir regulamentações religiosas num sentido 
correto, pois estes são, então, privados de seu valor e. de fato, questionados.”



31. Para isso, ver a obra de Harnack, Die Lehre der zw ölf Apostel, 1884, pp. 145ss.
32. Holl, Gesammelte Aufsätze, II, pp. 62ss.
33. Para todo esse desenvolvimento ver, por exemplo, O. Linton, Das Problem der 

Urkirche in der neueren Forschung, 1932; F. M. Braun, Neues Licht au f die 
Kirche, 1946, pp. 29ss; W. G. Kümmel, The New Testament: The History o f t  he 
Investigation o fl ts  Problems, traduzido para o inglês em 1972, pp. 212ss. Vi
sando, especialmente, ao governo da Igreja, W. Maurer, “Vom Ursprung und 
Wesen kirchlichen Rechts”, em Zeitschr. fü r  evang. Kirchenrecht, 1956, pp. 
5ss; ele aponta especialmente para a importância de H. von Campenhausen. 
Para esse posicionamento, ver abaixo.

34. Ver, por exemplo, o sumário em Holl, Gesammelte Aufsätze, II, 62ss.
35. Paulo, de fato, usa a palavra leitourgia -  que aparece fora do N. T., com fre

qüência num sentido sacro -  algumas vezes, mas o faz no sentido não-sacro de 
serviço mútuo (2Co 9.12 -  de um conjunto [cf. Rm 15.27]; Fp 2.25, 30). A 
única vez em que litourgos tem uma conotação sacra em Paulo é em Romanos 
15.16 (com relação a hierourgein). Mas, nesse caso, ele fala num sentido figu
rativo (cf. abaixo, p. 533).

36. Ver mais abaixo, p. 533.
37. Charisma também pode, em geral, denotar o dom de Deus em Cristo (Rm 5.15, 

16; 6.23, 11.29; 2Co 1.11) e a particularização desse dom para todos os crentes 
(Rm 1.11); diakonia também pode ter um sentido geral e mais abstrato de 
ministério (cf. 2Co 3.7ss; 5.18); por outro lado, de um tipo definido de minis
tério ou assistência, como, por exemplo, na coleta para Jerusalém (Rm 15.31; 
2Co 8.4ss; cf. Rm 12.7).

38. Cf., por exemplo, Käsemann, “Ministry and Community in the New Testament”, 
Essays on New Testament Themes, p. 64: “Podemos determinar, com o grau 
máximo de certeza histórica, que foi Paulo o primeiro a usá-lo nesse sentido 
técnico e que, de fato, introduziu-o no vocabulário da teologia”.

39. Ver mais abaixo, pp. 503ss.
40. De acordo, por exemplo, com Käsemann, Essays on New Testament Themes, 

pp. 70ss, que deseja entender o contraste mencionado em Gálatas 3.28; 
Colossenses 3.11 (homem-mulher, escravo-liberto, etc.) como charismata, cer
tamente não pelo simples fato de sua existência, considerados por aquilo que 
são, mas porque cada um deles (o caráter masculino, feminino, os relaciona
mentos familiares e sociais, etc.) pode tornar-se um charisma (quando é supe
rado pelo “monon en Kyrio de ICo 7.39”). Contudo, por mais verdadeiro que 
seja que o charisma, refere-se à vida como um todo, pois “a área de atuação da 
Igreja deve ser o mundo em sua totalidade” e “o secular não está mais abando
nado a demônios e energias demoníacas” (p. 72), o uso paulino de charisma é 
claramente mais restrito. Não se refere ao casamento, etc., em si, mas às possi
bilidades espirituais especiais e variadas que Deus dá ao crente em cada uma 
das áreas da vida a fim de, com isso, edificar sua Igreja e glorificar seu nome.

41. Käsemann, Essays on New Testament Themes, p. 67. Com relação a esses dons 
espirituais especiais ele escreve: “Dificilmente ele pode ir mais longe em sua



abordagem de seus oponentes em Corinto e do universo das religiões de misté
rio helenistas que estão além deles. Contudo, é justamente nesse ponto que ele 
discorda de maneira mais nítida daqueles que o cercam.”

42. Em oposição a essa distinção apresentada por Harnack (ver acima, p. 496), ver 
também E. Schweizer, Church Order in the New Testament, traduzido para o 
inglês em 1961, pp. 145, 181 ss.

43. Algumas vezes, o termo diakonia é usado para um ministério específico (cf. 
Rm 12.7; ver também acima, n. 37).

44. TDNT, II, p. 87.
45. Para o que foi dito anteriormente, e o que se segue, ver também meu ensaio 

“Kerkelijke orde en kerkelij recht in de brieven van Paulus”, Ex auditu verbi 
(Festschi: G. C. Berkouwer), 1965, pp. 194-215.

46. Para essa antítese, além da concepção mais antiga de Holl et a i ,  já  menciona
da, ver também Kásemann, Essays on New Testament Themes, pp. 83ss, o qual, 
entre outras coisas, nega categoricamente que a Igreja paulina da época do 
apóstolo já  conhecia um presbitério e que caracteriza o desenvolvimento, con
forme este aparece nas epístolas pastorais, como um abandono (ditado pelas 
circunstâncias) da “concepção paulina de Igreja como uma ordem baseada no 
charisma” (p. 88). Também Schweizer considera uma ordenação em geral uma 
nomeação no começo de um ministério específico, algo impossível em Paul 
{Church Order in the New Testament, p. 101). Para ele, tal nomeação ou orde
nação seria “um reconhecimento subseqüente de um ministério que havia sido 
anteriormente concedido” (p. 207). Aqui, mais uma vez, toda a ênfase fica 
sobre o charisma e o ministério como um evento (Ereignis). Para essa mesma 
concepção de concretização dos cargos, ver Kãsemann, ibid., p. 83: “A teoria 
do apóstolo quanto à ordem não é estática, baseada em cargos, instituições, 
escalões e títulos de honra. A seu ver, a autoridade encontra-se somente dentro 
do ato concreto de ministério, em sua prática, pois é somente dentro da prática 
concreta que o Kyrios anuncia seu senhorio e sua p resença.” H. von 
Campenhausen, Ecclesiastical Authority and Spiritual Power in the Church o f 
the First Three Centuries, traduzido para o inglês em 1969, também é da opi
nião de que, apesar de serem observadas certas normas, cada um dos ministé
rios realizados dentro da Igreja não era, para Paulo, baseado em tais determi
nações humanas, mas sim, “é o uso de um dom concedido pelo Espírito” (p. 
68). Para von Campenhausen, aqui a antítese entre Espírito e “lei” desempe
nha um papel importante (cf. pp. 56ss). Para toda essa questão, ver também J. 
Leuba, Institution and Ereignis, 1957.

47. Ver P. Menoud, l ’Eglise et les ministères selon le Nouveau Testament, 1949, p. 
12; também Bultmann, Theology, II, pp. 97ss.

48. Ver abaixo, pp. 503ss, 510ss.
49. Ver mais abaixo, pp. 504ss.
50. “A realização de certas obrigações dentro da comunidade” (Beyer, TDNT, II, p. 

88). Além do “ministério” dos apóstolos (o ofício de apóstolo) (Rm 11.13; 2Co 
4.1;6.3ss; 11.8), faz-se referência a Colossenses 4.17(cf. lTm 1.12;2Tm 4.5,



11). O termo oikononüa também é usado para o apostolado, o que talvez mais 
se aproxima de nosso “cargo” (cf. ICo 9.17; Ef 3.2; Cl 1.25).

51. Como coloca Schweizer (ver acima, p. 541, n.46).
52. Como faz Von Campenhausen (ver acima, p. 541, n. 46).
53. Conforme Käsemann interpreta (ver acima, p. 541, n.46).
54. Para a tentativa de eliminar Filipenses 1.1, ver a discussão abaixo, n. 85.
55. Cf. Bultmann, Theology, II, p. 104: “De acordo com a visão de Paulo, as tarefas 

e atividades no âmbito da vida congregacional (a ‘diversidade nos serviços’, 
os ‘socorros’ e ‘governos’; ICo 12.5, 28) também são dons do Espírito. Quan
to a isso, pode ser justificado chamar os cargos de ‘presbyter’ e ‘episkopos’ de 
carismáticos, mas ao fazê-lo, deve-se estar atento para o fato de que, apesar 
disso corresponder à visão específica de Paulo sobre a questão, ainda assim 
não está em concordância com o uso mais antigo no Cristianismo helenista” 
(cf. I, p. 154). De acordo com Kümmel, bem como com Lietzmann-Kümmel, 
Cor., (p. 188): “para Paulo, toda as funções da Igreja têm um caráter 
carismático.”

56. Há uma diferença de opinião quanto à questão de diaireseis em 1 Coríntios 
12.4ss referir-se a “diversidade” dos dons, etc., ou à “distribuição” . Normal
mente, a tradução segue o primeiro termo. Schlier, porém, defende o último 
em TDNT, p. 185, e é seguido, entre outros, por Kümmel (Lietzmann-Kümmel, 
Cor., p. 187), diferentemente de Litzmann (p. 60). Schlier apela para (a) o 
plural, (b) para o contraste com to de auto pneuma, (c) o paralelo com o “con
ceito básico” hê phanerõsis tou pneumatos (v. 7). Pode-se indicar também o 
versículo 11, onde diairoun, sem dúvida, significa “distribuir” . Ainda assim, o 
elemento da diversidade nessa expressão é inconfundível. O contraste com to 
de auto pneuma encontra-se, obviamente, em oposição à dessemelhança, às 
diferenças entre os dons do Espírito; e no versículo 7, a ênfase é colocada 
naquilo que serve a todos (pros to sympheron), mais uma vez, em contraste 
com o dom concedido a cada um separadamente. Contudo, na palavra diaireseis, 
a idéia de conceder (em variedade) certamente também tem uma participação 
(cf. vs. 11, 8). Não temos uma palavra que (como o faz di ai rein, etc.) inclua 
tanto um quanto o outro; “distribuição” indica, de maneira insuficiente, a dife
renciação. Talvez seja preciso contentar-se com a afirmação “há uma distribui
ção diversificada de dons”, etc.

57. Para um estudo completo e esclarecedor, ver Joseph Brosch, Charismen und 
Ämter in der Urkiche, 1951, pp. 38-41.

58. Deve-se considerar a admoestação pastoral ou o encorajamento (cf. paraniythia: 
ICo 14.3; lTs 2.12; 5.14; Fp 2.1), muitas vezes difícil de ser distinguido de 
paraklêsis (ber Stählin, TDNT, V, p. 817).

59. Ver Bultmann, TDNT, I, p. 708, n. 73.
60. A tentativa de Brosch, Charismen und Ämter in der Urkiche, pp. 98ss, de dis

tinguir os apóstolos mencionados em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4 daqueles 
nomeados por Jesus e de entender esse apostolado como um fenômeno tempo
rário, que em seus “círculos de deveres e modos de aplicações mostrava seme-



lhanças com o ofício estável de apóstolo, mas era de natureza puramente 
carismática” (p. 109), baseia-se -  como fica aparente em toda sua argumenta
ção -  excessivamente nos pressupostos dogmáticos (católicos romanos) e con
duz a uma exegese muito arbitrária das passagens em questão.

61. A questão é se, além dos doze, Paulo conhecia outros apóstolos no sentido de 
fundadores de Igrejas. Em 2 Coríntios 8.23; Filipenses 2.25, são mencionados 
apóstolos das igrejas, os quais referem-se simplesmente à pessoas autorizadas 
(apóstolo = aquele que tem plenos poderes) de uma ou mais Igrejas específi
cas. E em 2 Coríntios 11.5, 13; 12.11, trata-se de pessoas que, aparentemente, 
se autodenominavam apóstolos, mas são chamadas por Paulo de “falsos após
tolos, obreiros fraudulentos... de Cristo”. No entanto, Paulo conhecia outros 
apóstolos de Cristo além dos doze e dele próprio? E especialmente importante 
saber a quem se refere tois apostolois pasin em 1 Coríntios 15.7 (depois dos 
doze; v. 5!). Holl deixou perfeitamente claro que não se pode entender aqui 
missionários cristãos em geral (Gesammelte Aufsätze, II, pp. 47ss). Pensar ape
nas nos doze, porém -  como, por exemplo, Harnack quis fazer - ,  também é 
difícil depois do versículo 5; não fica aparente pelo contexto que a intenção era 
falar dos doze apóstolos e também Tiago (de acordo com Holl). Apesar do 
círculo de “todos os apóstolos” ser provavelmente muito pequeno, ainda as
sim, parece que outros pertenciam a ele além dos doze (cf. também Rm 16.7; 
ver ainda Grosheide, 1 Cor., p. 389; Lietzmann, Cor, pp. 77, 78; e para toda a 
questão de ICo 15.7 em detalhes, ver W. G. Kümmel, Kirchenbegrif und 
Geschichtsnewusstein in der Urgemeinde und bei Jesus, 1943, pp. 4ss). Se 
Tiago também pertencia ou não a esse grupo, é algo que não pode ser provado 
com certeza ã partir de Gálatas 1.19; 2.9.

62. Sobre o significado de apostolado, ver mais detalhes em meu texto “De 
apostolociteit der kerk in hetN .T.” , em De Apostolische Kerk, 1954, pp. 39-97 
e a literatura ali citada; The Authority o f the New Testament Scriptures, pp. 
13ss; e especialmente B. Gehardsson, Memory and Manuscript, 1961, pp. 262ss.

63. Ver Bultmann, Theology, II, p. 106.
64. Menoud, l ’Église et les ministères, p. 32.
65. Hoi idiõtai; ver Arndt-Gingrich-Bauer, p. 371, s. v.; cf. também ho topos tou 

idiotõu (v. 16).
66. Para a idéia de que a referência aqui é aos profetas do Antigo Testamento ver, 

por exemplo, Roberts, Die Opbou, pp. 124ss.
67. Cf. definições como as de Friedrich, TDNT, IV, p. 848 e p. Menoud, l ’Église et 

les ministères, p. 41.
68. De acordo, por exemplo, com Brosch, Charismen und Ämter, p. 86.
69. Cf. H. Greeven, “Propheten, Lehrer, Vorsteher bei Paulus”, ZNW, 1952/3, p. 

10; von Campenhausen, Ecclesiastical Authority, p. 62.
70. De acordo com Friedrich, TDNT, VI, p. 851.
71. De acordo com Lietzmann, Cor. in loc.
72. De acordo com Greeven, ZNW, p. 6; Büchsel, TDNT, III, p. 947, n. 8; Brosch, 

Charismen und Ämter, p. 76; Von Campenhausen, Ecclesiastical Authorith, p. 62



73. Greeven, ZNW , p. 8, e a literatura ali citada.
74. Cf. Bultmann, Theology, pp. 161, 162.
75. Ver Greeven, ZNW, p. 8 e a literatura ali citada.
76. Cf. Greeven, ZNW, pp. 18ss e W. Schräge, Die konkreten Eizengebote in der 

paulinische Paränese, 1961, pp. 136ss.
77. Cf. Greeven, ZNW , 28; p. von Campenhausen, loc. cit.
78. Sobre isso, ver também Brosch, Charismen und Ämter, p. 115 (cf. pp. 80, 91, 

92).
79. Cf. Friedrich, TD NT, II, p. 737.
80. Loc. cit.
81. Cf. E. K. Simpson, The Pastoral Epistles, 1954, p. 154.
82. Ver também J. L. Koole, Liturgie en ambt in de apostolische kerk, 1949, pp. 81, 

82.
83. Ho pro-histamenos; variação -  stanomenos.
84. Brosch é da opinião que, ao falar daqueles que oferecem liderança em Roma

nos 12, o apóstolo está se referindo àqueles aos quais é confiado o trabalho de 
misericórdia. O mesmo seria válido para o kybernêsis em 1 Coríntios 12.28. 
Contudo, também em vista do uso de prostênai, etc., em 1 Timóteo 3.4, 5; 
5.17, trata-se de uma idéia restrita; ver também B. Reike, TDNT, VI, p. 702.

85. Alguns acreditam que em Romanos e 1 Coríntios deve-se simplesmente pres
supor a presença de presbíteros e diáconos. Quem mais além de presbíteros 
teria escrito a Paulo a carta à qual ele responde em 1 Coríntios? De acordo com 
A. M. Farrer, The Apostolic Ministry, 1947, p. 153. Ele acredita também que 
em 1 Coríntios 6.2 faz-se uma alusão a Isaías 24.21-23 (Septuaginta), onde é 
mencionado o julgamento de Deus (episkope) e sua glória diante de seus anciãos. 
Haveria nisso um indício de que em 1 Coríntios 6, Paulo tinha em mente a 
supervisão dos presbíteros sobre a Igreja . Schweizer, Church Order in the 
New Testament, p. 99, n. 379, não considera isso convincente. Contudo, por 
mais interessado que (o anglicano) Farrer mostre-se com relação ao episcopa
do primitivo, Schweizer esforça-se igualmente para dar o mínimo de “chance” 
possível para o institucional em Paulo. Na prática, ele minimiza a importância 
de Filipenses 1.1, menciona essa passagem apenas uma vez, afirma que 
Schmithals considera as palavras syn episkopois kai diakonois em Filipenses
1.1 como uma glossa (para a qual não há, de outro modo, absolutamente qual
quer base crítica textual ou material) e então, admite de passagem -  depois de 
ter escrito anteriormente que em Paulo a ausência de presbíteros “é... uma 
demonstração na qual ele lança fora tudo o que é meramente conservador e 
retrospectivo e enfatiza a vitalidade e o Espírito sempre presente na Igreja dos 
últimos dias” (ibid., p. 99) -  que nisso, Paulo reconhece a antilêmpseis e a 
kybernêsis como dons, “é bem possível que tais serviços também fossem parte 
da ordem posterior” (p. 103, n. 395). Contudo, como fica aparente a partir de 
Filipenses 1.1, isso ocorria já  numa Igreja fundada por Paulo em seu próprio 
tempo (o que está em total concordância com At 14.23), de modo que não pode 
haver dúvida quanto a tratar-se de uma demonstração da ausência de presbíteros,



etc. Na verdade, tudo o que Paulo escreve sobre oferecer liderança, etc., apli
ca-se ao cargo de presbítero, por mais impressionante que possa ser o fato de 
que, fora das epístolas pastorais, só em Filipenses 1.1 Paulo fale explicitamen
te de bispos e diáconos.

86. Cf., de minha autoria, Rom, p. 280. Bultmann, TDNT, II, p. 438 fala de “ternos 
afetos de misericórdia de um modo geral”.

87. Delling, TDNT, I, p. 376, escreve: “A referência é obviamente à atividade de 
amor nas questões da comunidade.”

88. J. Jeremias, Die Briefe an Timotheüs und Titus (NTD ), p. 33.
89. Em Tito 1.5 menciona-se katastênai de presbíteros, o que certamente é difícil 

de entender como uma referência a homens idosos.
90. Ver a discussão dos vários pontos de vista em Beyer, TDNT, II, pp. 614ss; 

particularmente o de Goetz, que encontra o termo judaico archisynagõgos jun
tamente com seu hypêretês no episkopos como diakonos', e o de Jeremias que 
relaciona o episkopos com o nfbaqqêr, o líder da Igreja da nova aliança de 
acordo com o Documento de Damasco. Disso, a conclusão voltaria ao cargo de 
líder de uma comunidade farisaica. Contudo, sem levar agora em consideração 
a questão lingüística, a pergunta é se se pode falar de tal correspondência ma
terial, que o cargo da literatura de Qumran pode num contexto (“farisaico” ) 
mais amplo, ter sido o padrão para o bispo do Novo Testamento; ver também 
Schweizer, Clturch Order in the New Testament, p. 201, n. 763; e B. Reicke in 
Krister Stendahl, The Scrolls and the New Testament, 1958, p. 150.

91. Ver, por exemplo, Beyer, TDNT, II, p. 617; Bultmann, Theology, II, p. 102. Por 
certo, há outros que não aceitam de forma alguma uma identificação de 
presbíteros com episkopos', como é o caso de Bornkamm, TDNT, VI, pp. 666ss, 
í.v. presbys. Ele afirma que o termo episkopos nas epístolas pastorais aparece 
sempre no singular, enquanto os presbíteros formam um conselho. Ele acredita 
que eles representam dois princípios diferentes da organização da Igreja e que 
os episkopos tinham, originalmente, uma tendência mais monárquica. De acordo 
com Bornkamm, deve-se pensar nos bispos das epístolas pastorais como 
presbyteroi proestotes, o que ele então entende como “presbíteros que vem à 
frente”; cf. também J. L. Koole, Liturgie en ambt in de apostolische kerk, p.
93. em seu comentário das epístolas pastorais, Spicq também não aceita de 
forma alguma uma identificação. O episkopos é o primus inter pares, o 
presbyteros ka t’ exochên. Desse modo, no episkopos do Novo Testamento é 
estabelecida uma transição para o episcopado monárquico. Contudo, no geral, 
incorretamente. Quando se fala de episkopos no singular, isso sem dúvida deve 
ser entendido genericamente, exatamente como acontece com o presbítero em
1 Timóteo 5.1; cf. Bl.-Debr., par. 139 (para o singular) e Par. 252 263 (para a 
partícula). Em Filipenses 1.1 eles são, de fato, mencionados no plural. Além 
disso, o fato de que em lTm  3.1-7 e 8-13 são mencionados o episkopos e o 
diácono, mas não o presbítero mencionado em outra passagem em 1 Timóteo, 
não é evidência de dois cargos diferentes, mas apenas de um uso variado da 
linguagem (cf. também At 20.17, 28). Com relação a isso, Tito 1.5-8 por certo



é altamente ilustrativo e conclusivo. A transferência do episcopado monárquico 
para o Novo Testamento é, portanto, arbitrária.

92. Time também é entendido com o sentido de honoraríum  (cf. ITm 5.18).
93. De acordo, agora, com Dibelius-Conzelmann, A Commentary on the Pastoral 

Epistles, pp. 54ss.
94. G. Delling, Worship in the New Testament, traduzido para o inglês em 1962, pp.

40, 41, também mostra que as diferenças que ocorrem com respeito à operação 
do Espírito na adoração entre as epístolas pastorais e as epístolas anteriores 
não tocam a essência da questão (ver mais acima, p. 500).

95. Alguns desejam, de fato, relacionar o cargo de diácono àqueles que prestavam 
certos serviços para os apóstolos (cf. At 19.22; 13.5); possivelmente, os diáconos 
seriam, então, servos dos bispos (cf. Schweizer, Church Order in the New 
Testament, p. 199). Contudo, essa interpretação do cargo de diácono é um re
trocesso em relação aos desenvolvimentos posteriores. Paulo falados diáconos 
como servos da Igreja e de seu ministério como um dom dado a ela e não como 
servos ou como um dom para o benefício dos apóstolos ou bispos.

96. Para o que se segue, ver também os estudos detalhados de G. Delling, Paulus’ 
Stellung zu Frau und Ehe, 1931; F. J. Leenhardt, La place de la ferne dans 
Véglise après le N. T., 1948; N. J. Hommes, De vrouw in de kerk. Nieuwtest. 
perspectieven, 1951; G. Huls, De dienst der vrouw in de kerk, 1952; K. H. 
Rengstorf, “Die neutest. Mahnungen and die Frau”, etc., Festrschrift fü r  O. 
Schmitz, 1953, pp. 131-145; L. Hick, Die Stellung des hl. Paulus zur Frau im 
Rahmen seiner Zeit, 1957; Else Kähler, Die Frau in den paulinischen Briefen, 
1960.

97. Acima, Seção 50.
98. Ver, por exemplo, Strack-Billerbeck, III, pp. 467ss; 558ss; 610ss.
99. A nosso ver, o texto não permite conclusões firmes (cf. minha obra Rom,, in 

loc.). Também há uma diferença de opinião quanto a se 1 Timóteo 3.1 lss men
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74. A Vida de Expectativa. A “Proximidade”

No estudo anterior, tornou-se repetidamente aparente o quanto a pregação 
de Paulo, como um todo, é determinada pelo fato da absoluta importância 
de que, no advento e na obra de Cristo, especialmente na sua morte e ressur
reição, a obra divina de redenção na História atingiu seu cumprimento e a 
dispensação redentora do grande futuro prometido por Deus, e predito pe
los profetas, tornou-se presente: “Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno; 
eis, agora, o dia da salvação” (2Co 6.2). Pudemos determinar como todos 
os assuntos centrais da proclamação da redenção em Paulo -  a revelação da 
justiça de Deus, a nova vida dos crentes, o dom do Espírito Santo, a Igreja 
como o novo povo de Deus e como coipo de Cristo -  devem ser entendidos 
à luz desse tema central de cumprimento e, assim, dentro de sua determina
ção fundamentalmente escatológica e histórico-redentora. Juntamente com 
isso, porém, pudemos observar repetidas vezes que essa promessa de re
denção cumprida em Cristo e o grande dia da salvação, que surgiu com sua 
morte e exaltação, ainda possuem um caráter que é apenas inicial e provisó
rio. Não significam, ainda, o fim da expectativa de redenção e ainda não 
tornam a esperança do cristão supérflua. Por esse motivo o “já” e o triunfan
te “mas agora” do cumprimento são sempre colocados em conjunto com o 
“ainda não”. A revelação da justiça de Deus garante, de fato, a “esperança 
da glória de Deus” (Rm 5.2), mas não significa ainda a obtenção da glória 
no tempo presente. Nem a indicação redentora de haver morrido e ter res



suscitado com Cristo toma supérflua a necessidade do imperativo na luta 
contra o pecado. E o Espírito, por mais evidência que haja da libertação em 
Cristo da escravidão debaixo da lei e do pecado, ainda é apenas o penhor e 
as primícias da redenção perfeita. Em resumo: a certeza de que em Cristo o 
dia da salvação, o tempo aceitável, surgiu, não significa o fim da expectati
va redentora, mas sim, faz com que esta fique mais intensa.

Essa expectativa da vinda do Senhor e o que a acompanha, é um dos 
temas mais centrais e poderosos da pregação de Paulo. Há passagens nas 
quais, ao discutir questões ou condições específicas na Igreja, ele dedica 
atenção deliberada e detalhada a esse tema, especialmente em 1 e 2 
Tessalonicenses, mas também em 1 Coríntios 15. Será necessário voltar
mos a esses textos. Contudo, além dessas passagens, fica aparente de mui
tas maneiras o modo como a vinda de Cristo determina sua atenção e 
pregação. O apóstolo pode definir o conteúdo da conversão e da vida cristã 
como “para aguardardes dos céus o seu Filho [de Deus], a quem ele ressus
citou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura” (lTs 1.10) ou 
como “aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso 
grande Deus e Salvador Cristo Jesus” (Tt 2.13). Em 1 Coríntios 1.7 ele 
define em mais detalhes a confirmação do evangelho na Igreja como “de 
maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso 
Senhor Jesus Cristo” (cf. Fp 3.20). Essa expectativa, que pode ser chamada 
de conteúdo do testemunho apostólico (2Ts 1.10), também serve de motiva
ção poderosa para a vida cristã (lTs 2.12). Sempre e de novo o apóstolo 
confronta a Igreja com o dia de Cristo, no qual ela terá de se apresentar 
perante o Senhor pura e irrepreensível (Fp 1.10; lTs 3.13; 5.23; ICo 1.8). 
Esse motivo é ainda mais urgente, pois, ao falar dessa igreja, Paulo eviden
temente não se refere a ela em seu modo já glorificado de existência depois 
da ressurreição, mas, simplesmente, em sua manifestação histórica, dirigida 
à volta de Cristo. Seu chamado à santidade e irrepreensibilidade é colocado 
pelo apóstolo sob a perspectiva bastante concreta da vinda esperada do Se
nhor e é com a Igreja, na qual ele se gloria, que ele espera entrar na presença 
do Senhor em sua vinda (2Co 1.14; Fp 2.16), em verdade, ela é sua esperan
ça, alegria e coroa de honra perante seu Senhor (1 Ts 2.19, 20). E, tendo em 
vista esse dia que se aproxima, que os crentes devem lançar fora todas as 
obras das trevas e revestir-se das armas da luz. E hora de despertar do sono; 
a salvação está mais próxima do que se acreditava no princípio. Vai alta a 
noite e vem chegando o dia. Deve-se, portanto, andar dignamente, como em 
pleno dia e não mais nos pecados das trevas (Rm 13.11-13). Pode-se encon
trar os mesmos temas em 1 Tessalonicenses 5.2-8. Fica claro, tanto que é 
expressado aqui, o tema do cumprimento, de já  pertencer ao dia, quanto 
também que, por outro lado, como grande dia do Senhor, ele se aproxima e 
iiumina o presente com sua luz.

Por esse motivo, a vinda do Senhor pode ser não apenas um motivo 
de santificação, mas também uma fonte e base de consolo na presente “afli



ção”, uma palavra que não se refere simplesmente a uma dificuldade ou 
revés ocasional, mas caracteriza de modo bastante definido a última fase do 
mundo presente antes da vinda de Cristo.1 Assim, a revelação do Senhor 
Jesus dos céus também significa descanso para aqueles que agora vivem em 
tribulação (2Ts 1,6ss). Por causa dessa esperança da glória de Deus, a Igreja 
pode gloriar-se nessa tribulação (Rm 5.2-5). Atribulação, o sofrimento e a 
glória aparecem com freqüência num só contexto (Rm 8.18), sendo que na 
tribulação e sofrimento encontra-se a proclamação e a prova da glória (Rm 
8.19-23). Assim, a esperança na manifestação de Cristo (Tt 2.13) é a marca 
distintiva da vida cristã (Rm 8.24; G1 5.5). Como aquele que irá se manifes
tar, Cristo é a esperança da glória (Cl 1.27), ou no sentido absoluto, “nossa 
esperança” (ITm  1.1), sendo que, com sua manifestação, a Igreja também 
será manifestada em glória (Cl 3.4). Essa é a glória que sempre e de novo é 
apresentada como perspectiva para a Igreja que se encontra agora em meio 
à aflição e ao sofrimento (ICo 15.43; 2Co 3.18; 4.17; Ef 1.18; Fp 3.4; 2Ts 
2.14; 2Tm 1.10), e é sobre essa glória que está depositada a esperança da 
Igreja (Cl 1.5; ITs 5.8; Tt 1.2; 2.13; 3.7). Todas as passagens, nas quais o 
apóstolo enfatiza com vigor o “ainda não” do presente, mostram o quão 
intensa é a expectativa. Nesses textos, é como se a faísca saltasse de um 
lado para o outro entre dois pólos (Rm 8.18ss; 2Co 4.16-18); neles fica 
evidente que anseio vivo e fervoroso sustenta e brilha por toda a pregação 
do apóstolo (cf. Rm 7.24, 25; 8.23, eta l.).2

Tendo em vista o lugar importante que a expectativa futura ocupa na 
pregação de Paulo e o significado prático que o apóstolo a ela atribuí, não é 
de admirar que tenha sido levantada, com freqüência, a questão da perspec
tiva escatológica com respeito ao caráter temporal. Ao fazê-lo, a pergunta 
tratada de maneira particular e repetida é se o apóstolo considerava a volta 
do Senhor como um acontecimento a ser ainda experimentado por ele ou 
por sua geração e se há parte dessa idéia nas suas epístolas. Não se trata 
simplesmente de uma resposta afirmativa ou negativa para essa questão 
específica, mas acima de tudo, daquilo que está intimamente relacionado à 
maneira como Paulo via a vida presente e seu desenvolvimento à luz da 
volta de Cristo.

Em nossa opinião, é difícil duvidar que não apenas a Igreja cristã 
primitiva, mas também Paulo, nas epístolas que foram preservadas e chega
ram até nós, não levaram em conta a continuidade e o desenvolvimento da 
presente ordem mundial nos séculos vindouros. A maneira como o apóstolo 
fala, por exemplo, em Romanos 13.11 ss, da vinda da salvação (isto é, da 
volta de Cristo -  “nossa salvação agora está mais perto do que quando no 
princípio cremos”), aponta para o fato de que ele não espera que a vinda de 
Cristo aconteça num futuro distante.1 Isso fica aparente, ainda, pelas pala
vras de Filipenses 4.5 que também devem ser entendidas de modo tempo
ral: “Perto está o Senhor” . Além disso, deve-se fazer referência ao 
pronunciamento em 1 Coríntios 7.29: “Isto, porém, vos digo, irmãos: o tempo



se abrevia” .4 Tendo em vista o que vem depois disso, em que a Igreja é 
exortada a não apegar-se à vida presente, pois a “aparência deste mundo”5 
está passando (vs. 29ss), a “brevidade” do tempo deve ser entendida como 
a duração temporal restante deste mundo e não simplesmente da vida dos 
crentes.6 Apesar da qualificação “breve” (comprimido) não dar uma defini
ção mais precisa, como também não o faz a expressão “perto está”, e de 
poder ser compreendida de maneira relativamente ampla, ainda assim fica 
claro que Paulo vê nessa “brevidade” um motivo urgente para os leitores de 
sua época. A brevidade do tempo/proximidade da salvação é uma questão de 
grande relevância que eleva e intensifica a seriedade da parênese (cf. Fp 4.5ss).

Não apenas o apóstolo considera a vida da Igreja a partir dessa pers
pectiva, quando adverte para que ela não continue a apegar-se à vida pre
sente e para que seja santa, tendo em vista a proximidade do dia do Senhor 
(Fp 1.10; ITs 3.13; 5.23; ICo 1.8), como também determina sua visão do 
mundo que o cerca. Eie ouve em toda a criação um gemido pela redenção 
que tem o caráter de anseio ardente7 da criatura8 sujeita à morte e à 
corruptibilidade, do ser em dores de parto que busca, em meio à dor, um 
novo nascimento (Rm 8.19; 20, 22). O apóstolo também vê em tudo isso a 
aproximação do fim dos poderes das trevas, que ainda se manifestam como 
principados e potestades deste mundo (Ef 6.12). Porquanto, em breve (en 
tachei), Deus irá esmagar Satanás sob os pés da Igreja, de acordo com a 
promessa dada na expulsão do homem do Paraíso (Rm 16.20).

Com freqüência, os intérpretes vão além e supõem que Paulo imagi
nava que ele próprio ainda estaria vivo para ver a volta de Cristo e que 
despertou essa expectativa na Igreja. Para isso, lança-se mão de duas passa
gens em particular, a saber, 1 Tessalonicenses 4.13ss e 1 Coríntios 15.51. 
Em 1 Tessalonicenses 4.13, Paulo trata da ansiedade que surgiu na Igreja 
sobre aqueles que em seu meio haviam morrido e, portanto, não tinham 
vivido para ver a vinda de Cristo. Isso é dito para mostrar o fato de que, 
durante seu tempo em Tessalônica, ele não havia falado dessa possibilida
de, de que cristãos iriam morrer antes da volta de Cristo. Também supõe-se 
que fica claro, quando em 1 Tessalonicenses 4.13 ele procura remover essa 
ansiedade, que nem ele nem seus leitores pensavam em sua própria morte 
antes da volta de Cristo. E usado, então, especialmente o pronome “nós” 
nas palavras: “nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda Senhor [ou: os que 
continuarmos a viver até a vinda do Senhor], de modo algum precederemos 
os que dormem” (ITs 4.15; cf. v. 17).9 Uma conclusão semelhante encon
tra-se ligada a 1 Coríntios 15.51: “Eis que vos digo um mistério: nem todos 
dormiremos, mas transformados seremos todos.” Diz-se que, com isso, Paulo 
declarou que nem todos os cristãos de sua época, nem mesmo ele próprio, 
morreriam antes da volta de Cristo. Alega-se ainda que isso não pode ser 
colocado de lado, por exemplo, ao se fazer referência ao fato de que nem 
todos vão dormir, não a Paulo e àqueles a quem ele se dirige, mas somente 
àqueles que estarão vivos na vinda de Cristo.10



Diante dos pronunciamentos sobre a “proximidade” que já foram ci
tados, dificilmente pode-se defender a idéia de que estar pessoalmente vivo 
para ver a volta de Cristo era um pensamento que não passava pela mente 
de Paulo; antes, o contrário parece ser o caso. Assim também o fato de que 
Igreja de Tessalônica teve dificuldade em lidar com a morte de crentes antes 
da vinda de Cristo indica como ela considerava relevante a proclamação da 
volta de Cristo na pregação apostólica e o quanto esse acontecimento havia 
passado a preencher todo o seu horizonte, por assim dizer (cf. lTs 1.9, 10). 
No entanto, é um caso totalmente à parte, se Paulo, quer em sua pregação ou 
em suas epístolas, não deixou espaço algum para uma outra alternativa, de 
modo que seja possível compreender as palavras “nós, os vivos, os que 
ficamos”, etc., em 1 Tessalonicenses 4.15, 17, apenas com um sentido posi
tivo e não hipotético ou pelo menos facultativo (“até agora, nós que”, etc.). 
Depois de uma reflexão mais profunda, esta é uma posição difícil de ser 
mantida. Em primeiro lugar, não fica aparente em nenhum sentido, a partir 
da resposta de Paulo à Igreja, que a morte dos membros da congregação 
antes da vinda de Cristo constituía um problema para ele. Antes, sua respos
ta prova o contrário. Ele é, de fato, capaz de usar uma palavra do Senhor, na 
qual o destino daqueles que morreram (antes da vinda de Cristo), bem como 
dos sobreviventes, já  foi previsto. Além disso, se em sua pregação Paulo 
tivesse partido do pressuposto de que os crentes continuariam a viver até a 
vinda de Cristo, já  teria atribuído a si mesmo e aos outros crentes uma certa 
imortalidade, algo que está completamente em conflito com a maneira como 
ele normalmente fala da sua própria vida e morte, bem como da dos outros 
crentes (cf., por exemplo, lTs 5.10; Rm 14.7-9; 8.10, 11, sem falar de pas
sagens como Fp 1,22ss; 2.17; 2Co 4.11; 5.1 ss; 2Tm 4.6, nas quais a possibi
lidade, em parte até a expectativa de morrer antes da vinda de Cristo é 
apresentada explicitamente).

Esse fato dificilmente negável deu origem, então, à teoria de que existe 
uma certa contradição nos pronunciamentos de Paulo com relação à morte; 
diz-se haver uma justaposição de expectativas escatológicas da vinda de 
Cristo e uma esperança individual no período depois da morte, que num 
certo sentido expressam a peculiaridade da fé do apóstolo Paulo." Mais 
radical e, num certo sentido, mais plausível é a idéia de que com o passar do 
tempo Paulo mudou de idéia.12 Visto, porém, que diante da concepção “an
tiga”, que aparece em 1 Coríntios 15, e da “nova”, em 2 Coríntios 5.1ss, 
certamente torna-se obrigatório chegar à asserção ousada de que essa mu
dança ocorreu num intervalo de um a dois anos, entre a primeira e a segunda 
epístola aos Coríntios.13 No entanto, todas essas teorias são insustentáveis. 
Como Paulo poderia ter “introduzido” essas vastas “alterações” em suas 
epístolas aos coríntios, escritas uma logo depois da outra, sem dar uma pa
lavra sequer de justificação sobre elas, uma vez que, tanto em 1 Coríntios 
15 como em 2 Coríntios 5, ele trata explícita e demoradamente da questão 
da morte? Além disso, como poderia ter persistido por tanto tempo (até



escrever 2 Coríntios) em sua “antiga” concepção? Quantos crentes ele, que 
havia escrito suas epístolas vinte anos depois de sua conversão, tinha visto 
falecer? E como poderia, então, quer em suas pregações ou em suas primei
ras epístolas, ter dado às pessoas a impressão de que não iriam mais morrer? 
E igualmente impossível tornar plausível que ele ocuparia, desse modo, 
uma posição excepcional. Nas passagens que são usadas, de 1 Tessalo- 
nicenses 4.15ss bem como 1 Coríntios 15.51, ele fala de “nós” . Esse “nós” 
pode, assim, significar simplesmente uma designação geral de ímpeto fa
cultativo: “nós”, na medida em que formos permitidos experimentar isso e 
na medida em que isso se aplicar a nós (cf., por exemplo, Rm 15.1). Desse 
modo, pode-se concluir que viver para ver a volta de Cristo era, de fato, 
uma possibilidade real para Paulo, podemos dizer talvez até o objeto de sua 
esperança e expectativa, mas que, tanto para sua própria fé como para sua 
parênese, essa expectativa não é de forma alguma conditio sine qua non. A 
força de sua expectativa para o futuro e de sua parênese certamente é depen
dente da manifestação de Cristo em glória e do seu significado para o pre
sente, mas não em ainda estar vivo para ver essa manifestação.

Essa determinação, por mais importante que seja, não altera, porém, 
o fato de que a pregação de Paulo e particularmente a parênese resultante 
dela foi, como vimos, muito fortemente condicionada pela proximidade da 
volta de Cristo. Pode surgir a questão sobre se esse tema não torna, de modo 
decisivo, a validade dos pronunciamentos e exortações condicionada à sua 
dependência da brevidade do tempo ainda restante no mundo. Certamente 
será necessário ter-se em mente o fato de que, em Paulo, também não há 
absolutamente nenhuma contagem de tempo para a vinda de Cristo e que, 
além disso, ele assume uma posição rigorosa contra a ignorância daquilo 
que ainda vai ocorrer no intervalo de tempo que resta (cf., por exemplo, 2Ts 
2.3ss). Pode-se dizer com certeza, portanto, que a relação entre a proximi
dade e o caráter incalculável do fim é extremamente essencial para a com
preensão do Naherwartung de Paulo.14 Por outro lado, isso não deve levar a 
uma relativização tal da “proximidade” a ponto de o momento nela situado 
deixar de ter um papel relevante e acabar-se tendo na “proximidade” apenas 
a expressão da seriedade da pregação ou algo do gênero. Pois, por mais que 
os pronunciamentos sobre a proximidade estejam fora da esfera dos cálculos 
e das especulações numéricas, isso não altera o fato de que essa proximidade 
não deve ser eliminada como um termo relativo ao tempo ou ser convertida 
numa denotação geral de uma “proximidade” mística ou transcendente.

Desse modo, outra consideração nos parece igualmente importante 
para uma compreensão correta dessa proximidade, e para que os pronunci
amentos e parêneses motivados por ela continuem a ter validade: a unidade 
indissolúvel do tempo verbal perfeito e do tempo futuro na escatologia do 
Novo Testamento em geral, e particularmente na de Paulo. Esse elemento 
torna-se claro para nós quando podemos ver melhor a base para esses pro
nunciamentos de proximidade em Paulo juntamente com a sua natureza.



Porquanto, fica claro que Paulo não deriva a proximidade da vinda de Cris
to de qualquer conhecimento especial ou percepção sobre o tempo dentro 
do qual essa vinda deve ser esperada -  é justamente com respeito a isso que 
ele reconhece sua ignorância (lTs 5.1, 2) - , mas sim, do significado sobre- 
pujante do tempo escatológico de redenção, no qual já  se entrou com o 
primeiro advento de Cristo. A certeza de estar nesse ponto absolutamente 
abrangente de mudança dos tempos, torna para ele a volta de Cristo também 
uma realidade extremamente relevante e que preenche todo o seu horizonte. 
Assim, repetidas vezes vemos que estes dois temas -  o da escatologia “con
cretizada” e da escatologia “prospectiva” -  estão relacionados de maneira 
imediata um com o outro e chegam, por assim dizer, a uma confluência; 
vemos também que a parênese que aponta para a proximidade da vinda de 
Cristo é apresentada por aquilo que a comunidade cristã já  é e já  tem em 
Cristo. Quando, por exemplo, diz-se da Igreja em 1 Tessalonicenses 5.4: 
“Mas, vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos 
apanhe de surpresa”, isso não significa que a Igreja, diferentemente dos 
outros, possui, de fato, alguma informação sobre “o tempo e as estações” e 
de que não se aplica a ela que o dia do Senhor “vem como ladrão” nas 
trevas. Antes, significa que, já estando na luz que se manifestou e como 
“filhos” do dia que já  raiou (cf. v. 5), a Igreja não pode mais colocar de lado 
descuidadamente o dia do Senhor, mas sim, vai de encontro a ele e o espera 
com sobriedade e vigilância (vs. 6ss). Semelhantemente, quando é dito aos 
crentes em Romanos 13.12 que vai alta a noite e vem chegando o dia, não é 
feita aqui, antes de mais nada uma referência à luz que ainda há de vir, mas 
àquela que já  veio. No Novo Testamento e em Paulo, a expressão “filhos da 
luz” não significa simplesmente: destinados à vinda da luz, mas em primei
ro lugar: que estão na luz que já  surgiu. E “o dia” que é mencionado em 
Romanos 13 (“vem chegando o dia... andemos dignamente, como em pleno 
dia”) deve ser entendido, portanto, não apenas como o dia do julgamento ou 
da vinda de Cristo, mas como a dispensação redentora que já  raiou em Cris
to. Deve-se buscar na ligação inseparável e recíproca do tempo verbal per
feito com o futuro e do futuro com o perfeito, a verdadeira motivação e 
natureza dos pronunciamentos acerca da proximidade e o aspecto de tempo 
perfeito-tempo futuro do momento da vinda de Cristo, sendo que mais uma 
vez eles se misturam. Um não pode existir sem o outro, não pode ser consi
derado sem o outro e, desse modo, automaticamente chama o outro para si 
como um complemento indispensável de si mesmo.

Em decorrência disso, a pregação de Paulo com referência ao caráter 
ou significado do intervalo (entre a ascensão de Cristo e sua volta) exibe 
uma ambivalência impressionante. Partindo da introdução, daquilo que já 
ocorreu, proclamado com tanta força, parece óbvia a conclusão de que tam
bém para este mundo presente abriu-se um futuro inteiramente novo, uma 
nova base de vida. No entanto, essa conclusão não é tirada no sentido tem
poral. Não existe nenhuma perspectiva nova forçando sua passagem como



uma visão do futuro ou do mandamento da Igreja estendendo-se pelas eras. 
Antes, o novo presente compreendido dessa maneira, continua, no que se 
refere ao tempo, ligado de maneira mais próxima ao futuro. Parece não ter 
sido deixado um período de tempo adequado para o desenvolvimento do 
reino de Cristo no mundo presente. Isso é ainda mais impressionante, pois a 
universalidade -  pregada com tanto vigor, especialmente por Paulo -  da 
salvação que se manifestou em Cristo e na sua proclamação no mundo, 
parece tornar inevitável uma extensão do horizonte temporal e espacial do 
mundo. Assim, essa perspectiva espacial, e até mesmo cósmica, está pre
sente em abundância em Paulo, contudo, não com o sentido de que consti
tuiria a fundação para uma expansão do tempo do mundo presente que viria 
a acompanhá-la. Antes, a pregação universal a todas as nações e em todo o 
mundo é vista como uma questão de execução daquilo que já  pode ter sido 
mostrado, mas não como o começo de um novo caminho cujo final é 
imprevisível (cf. Cl 1.6; ITm 3.16; Rm 15.19, 23). Sem dúvida esse cum
primento também não deve ser calculado por padrões humanos, e aqui o 
apóstolo torna tudo condicional à plenitude determinada nos planos de Deus 
para a redenção (cf. Rm 11.12, 25). Contudo, reconhecer esse fato não o 
impede de concentrar-se na proximidade da volta de Cristo e no despertar 
da Igreja para essa realidade.

Por outro lado, é igualmente importante observar que essa determi
nação escatológica da pregação e parênese de Paulo não se posiciona, em 
parte alguma, como uma depreciação da vida no mundo presente. Mesmo 
nas epístolas mais antigas não há qualquer vestígio disso. Antes, ele resiste 
justamente àqueles que, a partir da vinda iminente do Senhor desejam des
valorizar a vida presente (2Ts 3.6ss). A oposição e o sofrimento deste mun
do são um grande peso para ele, especialmente quando leva a Igreja em 
consideração. Ele considera essa “tribulação” de um ponto de vista 
escatológico e, como já  vimos em outro contexto, pelo fato desse sofrimen
to ser avaliado escatologicamente, dentro de uma situação específica ele 
apresenta uma forte ressalva, por exemplo, quanto à aceitação irrestrita da 
vida conjugal (ICo 7.29ss). Mas, por outro lado, é justamente esse sofri
mento que constitui para ele o motivo de estimular a Igreja a posicionar-se 
de maneira definida dentro do mundo. Tendo em vista que os dias são maus, 
a Igreja deve aproveitar ao máximo as oportunidades que (ainda) lhe são 
dadas (Ef 5.15, 16; Cl 4.5). Esse “remir o tempo” não significa apenas um 
momento favorável em geral, mas sim a continuidade do tempo da vida 
presente. E esse tempo que deve, agora, ser aproveitado ao máximo (literal
mente: “resgatado”); deve-se fazer uso de todas as possibilidades presentes. 
Com que propósito? Para andar com prudência e sabedoria (Ef 5.15), parti
cularmente com relação aos que são de fora (Cl 4.5, 6), para fazer o bem a 
todos os homens e especialmente àqueles que são da família da fé (G1 6.10). 
Sempre e de novo, esse kairos é indicado (Rm 13.11) como a conjuntura 
crítica, como a oportunidade especial na qual a Igreja deve colocar a per



cepção que lhe foi dada quanto à vontade de Deus (Ef 5.15) a serviço dos 
outros, estando ciente de sua responsabilidade especial. Isso também con
siste em reconhecer e manter as ordens que Deus deu para a continuação da 
existência e organização da vida natural. A passagem sobre as autoridades 
em Romanos 13 vem logo antes do texto que diz: conheceis o kairos, que a 
vinda do Senhor está próxima (Rm 13.11). O mesmo é válido para a admo
estação a uma vida regular e ordenada em 1 Tessalonicenses 5.14 e 2 
Tessalonicenses 3.6ss. Em 1 Timóteo 4.1ss o apóstolo adverte que “nos 
últimos tempos”, como afirma expressamente o Espírito, alguns apostatarão 
da fé ao, entre outras coisas, proibir o casamento e exigir a abstinência de 
alimentos que Deus criou. Enquanto em 1 Coríntios 7, portanto, a idéia de 
sofrimento iminente e brevidade do tempo levam-no a ter grandes reservas 
quanto a recomendar o casamento, aqui ele adverte, também apelando para 
os “últimos dias” sobre toda espécie de religião inflexível e práticas acéticas 
que colocam o casamento em descrédito. Uma passagem não está em con
flito com a outra. Juntas, ambas nos dão uma percepção correta da determi
nação escatológica da pregação parenética de Paulo para o período interino. 
O motivo escatológico, a consciência de que a vinda do Senhor está próxi
ma, não tem um significado negativo, mas positivo para a vida no tempo 
presente. Não toma a responsabilidade para essa vida relativa, mas sim a 
eleva. Conseqüentemente, não é o caso de, no prolongamento do tempo no 
mundo presente, essa mensagem e parênese escatológicas perderam sua 
validade ou sentido. Justamente o contrário. Não há nada que dê aos crentes 
uma consciência mais séria de sua responsabilidade com relação à vida pre
sente do que a maneira como a questão da proximidade da volta de Cristo 
funciona dentro da pregação de Paulo.

Em virtude dessa relação não apenas material, mas também temporal 
entre o tempo perfeito e o tempo futuro, existe um claro elemento proléptico 
nos pronunciamentos que Paulo faz sobre a proximidade, de acordo com a 
natureza da profecia.15 Apesar de todo o seu caráter provisório que clama 
pela consumação, o tempo perfeito parece ter, mesmo para a existência pre
sente da vida e do mundo, um significado mais inclusivo e abranger um 
período maior do que se havia percebido a priori no ponto crítico dos tem
pos. Quanto a isso, como vimos anteriormente, todas as condições para esse 
desenvolvimento prolongado encontram-se presentes na própria pregação 
de Paulo. A pregação do evangelho em si -  com seu caráter de convidar, 
alistar, compelir a uma decisão, em sua proclamação da vontade de Deus de 
se reconciliar e de sua longanimidade para com todos os homens -  não 
apenas pede, repetidamente, por mais espaço e tempo, por assim dizer, an
tes do fim irrevogável que acompanha a vinda de Cristo (cf., por exemplo, 
Lc 13.8).16 Mas, além disso, deve-se pensar aqui na profundidade da sabe
doria  de D eus, no cará te r insondável de seus ju lg am en to s  e na 
inescrutabilidade de seus caminhos que são repetidamente confessados por 
Paulo (cf. Rm 11.33) ou, como é chamada em Efésios 3.18: a largura e o



comprimento, a altura e a profundidade da obra redentora de Deus e do 
amor de Cristo que excede todo entendimento. Essas dimensões universais 
do que ocorreu em Cristo, abrangendo toda a criação, também contêm di
versos pontos de vista para o poder regenerativo do evangelho no mundo 
presente e para a continuidade do desdobramento do plano da vontade de 
Deus com respeito à História. Assim, o resultado de tudo isso foi que, com 
o prolongamento do tempo do mundo presente, a pregação de Paulo não se 
tornou ininteligível,17 mas tem sido, para a Igreja, uma pregação repleta de 
orientação positiva e direção em seu curso ao longo da História. Porquanto 
essa pregação é e continua sendo, mesmo quando traça o futuro do Senhor 
dentro dos limites do presente, a pregação da vitória que Cristo já  conquis
tou sobre os poderes das trevas. Desse modo, toda reflexão sobre o que já 
foi chamado de sentido da História, ou sobre o tempo interino, não deve 
partir do “problema do adiamento da volta de Cristo”, mas sim desse tema 
do cumprimento em sua abrangência absoluta.18

Quando isso ocorre no espírito e no poder do apóstolo Paulo, a proxi
midade da vinda de Cristo não se desvanece, então, para o segundo plano 
como uma expectativa ainda mais obscurecida. Pois Cristo é um e é válido, 
com respeito ao problema da relevância do “perto está”, que Cristo não é 
dividido. Em última análise, o “perto está” não envolve uma questão de 
importância da duração do período intermediário, mas o caráter inseparável 
do tempo futuro e do tempo perfeito. Assim, o “perto está” não é apenas a 
expressão humana da “compreensão de Ser” (Seinsverstandnis) individual, 
na qual o significado da História seria consumido pela escatologia;19 antes, 
em primeiro lugar e mais importante de tudo, ele dá testemunho do progres
so irresistível e da urgência da obra divina em seu sentido de abrangência 
absoluta (cf. Lc 18.8). Contudo, a expressão “perto está”, entendida dessa 
m aneira, não poderá encontrar seu parâm etro apenas na unidade e 
inseparabilidade do presente e do futuro, uma vez que a fé, que está situada 
no ponto crítico dos tempos, olha profeticamente para os dois de uma só 
vez; também será necessário entender a expressão sempre com relação à 
dimensão divina indicada pelo próprio evangelho do plano de Deus e sua 
realização na História. E somente nesse sentido que “perto está” mantém 
sua relação com a História e que, ao mesmo tempo, não perde seu significa
do na relatividade da consciência histórica humana.

75. Morte Antes da Volta de Cristo.
O “Estado Intermediário”

Antes de irmos mais adiante com a expectativa de Paulo quanto ao futuro 
em geral, também devemos dar atenção aqui à questão tratada com freqüên
cia nos últimos anos, quanto a haver um lugar nessa expectativa para o 
chamado estado intermediário entre a morte e a ressurreição e, caso haja,



em que consiste esse estado.20 Na seção anterior, vimos que a morte dos 
crentes antes da vinda de Cristo não é um “imprevisto” na pregação de Paulo, 
de modo que se pode esperar que a Igreja não seja deixada em dúvida sobre o 
destino dos crentes falecidos. Paulo prefere falar dessa morte como “dormir” 
(koimasthai, cf. ICo 11.30; 15.6, 18, 20; lTs 4.13ss). Assim também, ele 
denota o haver morrido como “dormir” (katheudein\ Ef 5.14; lTs 5.10).21

De fato, foi colocada a pergunta quanto a se, com essa descrição da 
condição dos crentes falecidos antes da vinda de Cristo, também pensa-se 
num sono no qual cessam toda a atividade e consciência e do qual só se 
desperta na ressurreição.22 No entanto, certamente é incorreto entender o 
termo “dormir” como uma explicação do modo de continuação da existên
cia depois da morte. Porquanto, em primeiro lugar, essa expressão não é 
uma característica distintiva apenas da pregação de Paulo e do Novo Testa
mento com um todo. Ela aparece em diversos lugares fora do âmbito da 
Bíblia.23 Em segundo lugar, há outros pronunciamentos em Paulo que defi
nem o significado desse estado intermediário de maneira muito própria.

Além disso, esses pronunciamentos são de um tipo indireto e não se 
pode falar de uma doutrina sobre o estado intermediário em Paulo. A passa
gem mais clara é, com certeza, Filipenses 1,20ss. Nela, o apóstolo apresen
ta a possibilidade de que não sobreviverá ao seu encarceramento. No entanto, 
o mais importante para ele, é que Cristo seja glorificado em seu corpo (sua 
existência presente), “quer pela vida, quer pela morte” (v. 20). Ele pode 
falar dessa forma, pois, conforme acrescenta no versículo 21, para ele viver 
é Cristo e morrer é lucro. O que ele quer dizer com isso é esclarecido mais 
adiante, quando ele fala que não sabe o que deve escolher e que está cons
trangido pelos dois: seu “desejo de partir e estar com Cristo, o que é incom
paravelmente melhor” por um lado e, por outro, o fato de ser mais proveitoso 
para a Igreja que ele permaneça.

Com relação aos versículos 20 e 21 há muitas diferenças de opinião.24 
A idéia mais natural é que com os termos “viver” e “morrer”, no versículo 
21, Paulo está refletindo sobre “quer pela vida, quer pela morte”, no versículo 
20. No entanto, a dificuldade encontra-se no fato de que ambos os predicados 
no versículo 21, “Cristo” e “lucro”, parecem não ser tão apropriados para 
uma descrição da distinção entre viver e morrer. Por esse motivo, alguns 
optam por entender o versículo 21 como uma explicação mais detalhada 
das três últimas palavras no versículo 20: visto que para mim viver é Cristo, 
assim, morrer, para mim, é somente lucro. O versículo 22 remeteria, então, 
de volta à possibilidade apresentada no versículo 20 da continuidade da 
vida na terra e esclareceria sua importância.25 Outros acreditam que o 
versículo 21 não faz referência tanto à própria situação de Paulo quanto ao 
que ele chama, no versículo 20, de engrandecimento de Cristo. Isso viria a 
ocorrer tanto por meio de sua vida quanto de sua morte. Porquanto, a vida 
de Paulo é uma demonstração da glória de Cristo. Se ele deve morrer por



Cristo, então isso se aplica ainda mais e deve, nesse sentido, ser entendido 
como “lucro”, quer tendo em vista a proclamação do evangelho, quer sendo 
lucro para Paulo quando ele tiver de prestar contas de seu trabalho diante de 
Deus. Em ambos os casos, “lucro” não seria uma descrição do que está 
reservado para Paulo imediatamente depois da morte e, assim, não seria 
uma qualificação do estado intermediário.26

Independentemente de como se compreenda precisamente a transi
ção do versículo 20 para o versículo 21, as palavras “morrer é lucro” devem 
ser entendidas, em primeiro lugar, como uma denotação do que se aplica ao 
próprio Paulo.27 As palavras “para mim” são colocadas enfaticamente no 
início e aplicam-se a toda a frase.28 Com elas, ele também volta ao que se 
passou, onde não trata-se apenas da continuação da proclamação do evan
gelho, mas também de sua própria sorte (cf. vs. 12, 20a). Portanto, as duas 
partes do versículo 21 certamente não devem ser consideradas como um 
paralelismo antitético, no sentido de que fazem um contraste entre a vida e 
a morte. A intenção é simplesmente dizer que (continuar a) viver ou morrer 
não faz nenhuma diferença fundamental. Viver (Cristo) e morrer (lucro) 
não são, desse modo, colocados em contraste um com o outro, mas sim, este 
último é resultado do primeiro. O fato de ele poder dizer, de qualquer modo, 
que morrer é lucro, dá-se porque a vida na carne apresenta toda sorte de 
problema, tribulação e limitação com referência ao que Cristo significa para 
ele. E com esse sentido que será necessário entender também os pronuncia
mentos nos versículos 23 e 24, de que ele deseja partir (morrer) e estar com 
Cristo, o que é incomparavelmente melhor. As palavras “estar com Cristo” 
denotam, portanto, o que significa morrer para Paulo. Ele emprega uma 
expressão semelhante em 1 Tessalonicenses 4.17: “encontro com o Senhor”. 
Nessa passagem, porém, refere-se à existência dos crentes depois da volta 
de Cristo, isto é, depois da ressurreição e união com aqueles que ainda estão 
vivos nessa ocasião. Em Filipenses 1.23, no entanto, o sentido parece ser 
outro, a saber, uma transição que ocorre na morte e, desse modo, não será 
possível considerar uma pressuposição tácita da ressurreição. Porquanto, 
nesse caso, a alternativa de permanecer convosco ou estar com Cristo não é 
mais uma alternativa verdadeira, e “não permanecer mais convoco” não 
significaria imediatamente “estar com Cristo” . Estar com Cristo, portanto, 
denota a condição dos crentes imediatamente depois de sua morte.29 (Quan
to ao “como”, ver abaixo, p. 566)

Outra passagem que requer estudo mais aprofundado quanto à idéia 
de um estado intermediário nas epístolas de Paulo encontra-se em 2 Coríntios
5.1-10. A exegese é difícil é há grandes diferenças de opinião quanto ao 
ponto principal, bem como com relação às várias partes. Referindo-se ao 
que disse na passagem anterior sobre a glória eterna, da qual os crentes hão 
de ser co-participantes e que os faz considerar leves as suas presentes tribu
lações, por mais pesadas que possam parecer (2Co4.17), o apóstolo coloca,



antes de tudo, a seguinte declaração: “Sabemos que, se a nossa casa terres
tre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa 
não feita por mãos, eterna, nos céus” (2Co 5.1).

As palavras “sabemos que”, etc., dão ainda mais motivação para o 
que foi dito anteriormente sobre não olhar para o visível, o que é temporal, 
mas para o invisível e eterno. Os termos “temporal” e “eterno” são, portan
to, definidos de maneira mais completa, sendo o primeiro apresentado como 
“nossa casa terrestre deste tabernáculo”. Independentemente de como se 
escolha explicar melhor essa expressão,30 fica claro, a partir do contexto 
como um todo, que aqui está sendo tratado o modo temporal de existência 
do homem em seu corpo terrestre. Sua decomposição já  começa nos ata
ques e tribulações mencionados por Paulo na passagem anterior (a corrupção 
do homem exterior; 4.16) e completa-se com a morte.31 Estando dentro des
sa destruição, olhando para a morte que o ameaça constantemente, Paulo 
dá, então, testemunho do que ele sabe pela fé sobre o invisível e o eterno, 
sobre o edifício que espera receber de Deus, feito não por mãos humanas, 
mas eterno nos céus.

Em conjunto com isso, surge diretamente a questão quanto a tratar-se 
aqui de algo que os crentes vão receber imediatamente quando morrerem 
(quer seja como um “estado intermediário”32 ou como um modo definitivo 
de existência efetuado imediatamente depois da morte33) ou se nessa passa
gem é feita menção do que será realizado na volta de Cristo, isto é, o novo 
corpo. Para a primeira concepção deve-se fazer uso da palavra “temos”, e 
entender que assim que nossa casa terrena, etc., é demolida, “temos” e tam
bém obtemos nossa casa celeste daqui em diante. No entanto, antes de tudo, 
falta justamente tal “daqui em diante” .34 Além disso, a partir da correlação 
entre “edifício da parte de Deus”, “casa eterna nos céus” e “casa terrestre, 
tabernáculo”, bem como do que vem em seguida, deve-se concluir, com 
certeza, que esse “novo edifício” é o equivalente glorificado do corpo terre
no e em toda a proclamação de Paulo isso não deve ser entendido de nenhu
ma outra forma senão como aquilo que irá ocorrer na vinda de Cristo. O 
pronunciamento do versículo 1 irá denotar, deste modo, todo o futuro do 
qual os crentes são co-participantes em Cristo (cf. 4.17); assim, o “temos” 
possui um significado35 antecipatório,36 e pode ser entendido também como 
tendo algo que é dado nos céus, uma dádiva que foi preparada e ocultada 
para eles lá e na qual, na manifestação de Cristo, os crentes também serão 
manifestos (Cl 3.3, 4).37

Esse conhecimento sobre o edifício a ser esperado de Deus é ainda 
mais motivado da seguinte maneira: “E, por isso, neste tabernáculo geme
mos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial; se, todavia, 
formos encontrados vestidos e não nus” (2Co 5.2, 3).

No “gemido” presente existe, negativamente, uma indicação clara e 
confirmada daquilo que os crentes podem esperar (cf. Rm 8.19ss). Seu so



frimento simplesmente incita ainda mais ardente anseio por serem “revesti
dos” de sua habitação do céu. As palavras usadas aqui também expressam 
que a intenção não é de tratar de uma vida nos céus antes da volta de Cristo, 
mas do receber dos céus uma nova habitação ou uma nova vestimenta no 
sentido de um novo corpo. Isso ocorre na volta de Cristo.38 Quanto ao 
versículo 4, muitos acreditam que com a expressão “ser revestidos” Paulo 
não está pensando na ressurreição dos mortos, mas na transformação da
queles que ainda estarão vivos na volta de Cristo. Seria mencionado, então, 
não o despir-se do corpo, ser desvestido, mas sim o revestir-se do novo 
corpo, por assim dizer, sobre o antigo.39 Essa concepção, no entanto, é mui
to limitada.40 Trata-se, de um modo geral, do novo corpo sendo feito con
forme com o corpo glorificado de Cristo (ICo 15.51; Fp 3.21), para que “o 
mortal seja absorvido pela vida” (v. 4; cf. ICo 15.53, 54).

Quanto ao versículo 3, talvez o melhor41 seja entendê-lo como o mo
tivo do anseio descrito no versículo 2;42 diz, então, que somente quando 
ocorrer o revestimento da habitação celestial é que não estaremos nus, isto 
é, não estaremos mais sujeitos ao caráter ameaçado e à destruição do modo 
de existência presente.43

O versículo 4 remete de volta ao “gemer” do versículo 2: “... pois, na 
verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por 
querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido 
pela vida.”

Fica ainda mais evidente do que no versículo 2 que a preocupação 
nessa perícope é, de fato com a vida presente e a futura, não simplesmente 
no sentido antropológico da velha e da nova corporalidade, mas no sentido 
qualitativo existencial, quanto a estar-se ainda sujeito a morte ou não. O 
fato da expressão “ser despidos” referir-se aqui ao corrompimento da exis
tência presente no corpo (cf. 4.16) e não à condenação no julgamento,44 fica 
aparente no contraste da frase final, onde é mencionada a absorção do que é 
mortal no sentido da vida fraca, perecível e ameaçada (cf. ICo 15.53, 54). 
Assim, as expressões “ser despido” e “ser revestido” referem-se ao pereci
mento do que é antigo e ao “vestir” da nova existência.

Argumentou-se que com a expressão “ser despido” Paulo não pode 
estar se referindo à morte. Porquanto, como poderia aquele que em outra 
passagem fala da morte como “lucro” e chama o estado (intermediário) que 
se segue de “estar com Cristo” (Fp 1.23) descrever aqui essa condição como 
uma “nudez vergonhosa”?45 No entanto, essa linha de raciocínio não tem 
fundamento. Visto que, em primeiro lugar, certamente não seria um “estado 
intermediário” depois da morte, mas a morte em si aquilo que ele chama de 
“ser despido” .46 Pensa-se, porém, excessivamente, em idéias antropológi
cas abstratas quando se fala de uma “existência contínua desprovida de cor
po”, etc. Nessa passagem, Paulo está pensando de maneira muito mais plena 
de significado. Ele não fala do corpo per se e seu contraste não é: estar com



ou sem corpo. Para ele, trata-se de dois modos diferentes de existência, 
certamente pelo corpo, mas também no sentido do “corpo de humilhação” 
(como ele coloca em Fp 3.21), isto é, o modo imperfeito de existência sujei
to à tribulação e à morte e o corpo glorificado que compartilha da glória de 
Deus (para esse contraste, cf. também 4.17). Por esse motivo, “ser despido” 
também inclui mais do que só a morte. Refere-se a tudo o que já  foi dito na 
perícope anterior sobre a vulnerabilidade, aflição e ameaça de morte no 
corpo presente, “levando sempre no corpo o morrer de Jesus”, “sempre en
tregues à morte”, “em nós opera a morte”, “mesmo que o nosso homem 
exterior se corrompa” (cf. 4.7-17). De dentro desse corpo de morte ele sus
pira pela glória de Deus em seu novo corpo. “Ser despidos” (v. 4) não signi
fica, portanto, simplesmente “ser desprovidos de um corpo”, como uma 
denotação antropológica (grega!), mas sim, ser entregue à morte no sentido 
inclusivo da palavra. Por outro lado, “ser encontrados vestidos e não nus” e 
“ser revestidos” (vs. 2-4) significa não apenas não ser desprovido de corpo, 
mas também compartilhar da plenitude da glória de Deus, sem dúvida pelo 
fato de haver recebido o novo “corpo” glorificado. Nesse contraste, o “esta
do interm ediário” recua completamente para o segundo plano.47 Nos 
versículos 1-5 trata-se apenas do contraste entre os crentes serem destruídos, 
neste modo temporal de existência, e da participação na glória de Deus, a 
ser esperada na ressurreição.

Nessa linha de pensamento, é possível compreender como nos versículos 
5 a 10 Paulo pode apresentar o “estado intermediário” finalmente como um 
livramento (temporário) em contraste com a vida no presente corpo:

Ora. foi o próprio Deus quem nos preparou para isto [ou seja, para este ser 
revestido, etc.], outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sem
pre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do 
Senhor; visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, esta
mos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para 
lhe ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o 
tribunal de Cristo... (2Co 5.5-10a)

Essas palavras remetem de volta ao que foi dito anteriormente (cf. 
4.16) sobre a perseverança e o bom ânimo em meio a toda a corrupção e 
tribulação. Pelo fato de ter Deus nos destinado à glória vindoura e ter-nos 
concedido seu Espírito como penhor dessa glória, há motivos de sobra para 
ter bom ânimo, mesmo quando sabemos que enquanto ainda estivermos 
neste corpo, vivemos afastados, ausentes do Senhor, tendo em vista que 
ainda andamos por fé. De qualquer modo, existe aquele bom ânimo e, se 
deparássemos com uma escolha, estaríamos mais do que prontos48 a aceitar 
a morte e, assim, deixar a residência do corpo e habitar com o Senhor. Por 
causa dessa expectativa e do penhor dado quanto a ela, vemos também que 
o verdadeiro propósito da vida é sermos agradáveis ao Senhor, quer perma



necendo ou partindo, “porque importa que todos nós compareçamos peran
te o tribunal de Cristo...”

Surge aqui, novamente, a questão quanto a se com essas expressões 
“deixar o corpo” e “habitar com o Senhor” Paulo está falando da transição a 
ser efetuada na ressurreição ou se se trata daquela que ocorre já antes, na 
morte, antes da ressurreição. No segundo caso, “habitar com o Senhor” re
fere-se, então, ao estado intermediário. Nesse caso, o teor de 2 Coríntios
5.1-10 é um resumo desse estado, em poucas palavras: na expectativa certa 
da vida da ressurreição e do novo coipo prometido por Deus, não devemos 
desanimar em meio a todos os ataques e perigos de morte e também estamos 
dispostos, caso seja essa a vontade de Deus, a deixar nossa existência 
corpórea e unirmo-nos pela morte com Cristo. Paulo quer dizer, portanto, 
que tendo em vista o grande futuro, ele está preparado para continuar supor
tando a tribulação e, ainda mais, para aceitar a morte por amor a Cristo.

Apesar do modo de expressão poder ocasionar uma falta de clareza49 
por causa das várias imagens usadas, essa concepção, na qual “habitar com 
o Senhor” significa o estado intermediário (que se concretiza quando o cor
po “se desfizer”), parece altamente recomendável. Em primeiro lugar, essas 
expressões são menos apropriadas para indicar a transição deste corpo para 
o coipo de ressurreição. Menciona-se deixar o corpo (v. 8) -  não passar a 
ocupar um outro corpo, mas “habitar com o Senhor” . Enquanto no desfa
zer-se da casa terrena a nova habitação corpórea não está presente, acontece 
o “habitar com o Senhor”. Essa expressão em si dificilmente já  denota a 
ressurreição;30 de qualquer modo, permite que saibamos o que ocorre quan
do o corpo é abandonado.

No entanto, em segundo lugar, a expressão no versículo 9 -  “quer 
presentes, quer ausentes” -  dificilmente pode ser entendida de outra forma 
senão como: quer por nosso viver ou nosso morrer. Paulo não coloca sua 
própria preferência acima de tudo, mas sim, a maneira pela qual ele pode 
melhor servir a Deus e ser agradável a ele. Esse “quer... quer...”, ao que 
parece, tem o mesmo significado da expressão correspondente em 1 
Tessalonicenses 5.10; Romanos 14.8; cf. Filipenses 1.23, 24. Portanto, com 
isso diz-se que, na expectativa da vida glorificada da ressurreição, ele consi
dera seu maior desejo, quer por sua vida ou sua morte,51 ser agradável a Deus; 
mesmo que, se fosse dada a ele a escolha, o apóstolo escolheria esta última, 
pois a morte significa, ao mesmo tempo, a permissão de habitar com Cristo.

Se esta exegese é correta, como acreditamos que seja, então, de fato, 
fala-se sobre o estado intermediário em 2 Coríntios 5.8 e isso, verdadeira
mente, como “habitar no Senhor”. Só é correto que uma idéia inteiramente 
nova seja introduzida aqui nessa perícope, que a princípio fala da ressurrei
ção, quando se parte do ponto de vista de que, nessa passagem, Paulo está 
dando instruções sobre o futuro dos crentes. No entanto, ele está falando a 
partir de uma situação concreta e diz o que há nela que o consola e estimula.



Acima e além de tudo, é a esperança da ressurreição. Deus irá colocar um 
novo corpo no lugar daquele que agora está sendo corrompido. Contudo, 
mesmo não sendo a hora de esse dia chegar, ainda assim ele tem bom âni
mo, até nas tribulações em que se encontra, para entregar sua vida à morte. 
Na verdade, ele preferiria a morte em vez da vida cheia de lutas e persegui
ções no corpo terrestre. Porquanto, então, ele poderia habitar com o Senhor. 
Aqui a idéia de um “estado intermediário” não é um Fremdkörper. Assume 
o primeiro plano, por assim dizer, quando o grande futuro ainda está à espe
ra e quando a morte, ainda assim, é uma realidade imediata. A idéia é ainda 
mais aceitável, pois corresponde inteiramente ao pronunciamento de 
Filipenses 1,20ss (também com referência à situação do contexto, ao viver 
sob pressão, preferir a morte). Aquilo que lá é chamado de “estar com Cris
to”, aqui é descrito como “habitar com o Senhor”, duas expressões que, 
inegavelmente, podem significar a mesma coisa e certamente estão ligadas 
uma à outra.

Se, dentro da estrutura da pregação de Paulo não existe, desse modo, 
qualquer dúvida sobre a realidade dos crentes estarem com Cristo imediata
mente depois da morte, já a resposta para a questão do significado que deve 
ser atribuído a essa realidade, e qual o lugar que ocupa na salvação como 
um todo proclamada por Paulo, é muito mais difícil.

No que se refere ao espaço que ela ocupa, em primeiro lugar, é possí
vel dizer, sem dúvida alguma, que nas epístolas que foram preservadas e 
chegaram até nós, não é dedicada atenção separada e deliberada ao estado 
dos crentes falecidos depois da morte e antes da vinda de Cristo. Em ambas 
as passagens que foram discutidas, essa realidade é mencionada com uma 
única palavra, uma palavra que, de fato, é direta, porém não recebe mais 
explicações. Isso é ainda mais impressionante, pois trata-se do futuro gran
dioso que começa com a ressurreição à qual Paulo dedica tanta atenção. 
Não se fala do estado intermediário como um motivo de consolo em separa
do. Por mais que a certeza de se “estar com Cristo” seja colocada como uma 
indicação do compromisso entre Cristo e os crentes que não pode ser que
brada pela morte, ainda assim, ao que parece, essa expectativa não tem uma 
“existência independente” para Paulo, mas é totalmente tomada pela espe
rança da ressurreição e sem ela não existiria (cf. ICo 15.18; lTs 4.13). Al
guns quiseram, de fato, concluir, a partir disso, que Paulo não aceitava um 
estado de provisões de bênção. Diz-se que, de outro modo, ele certamente o 
teria usado para consolar a igreja.52 No entanto, essa conclusão não é 
compelativa.53 Tudo o que pode ser inferido do raciocínio de Paulo é que 
sem a ressurreição não há qualquer esperança para os crentes que faleceram.

Certamente é verdade, portanto, que estar com Cristo depois da mor
te e antes da ressurreição não têm, nas epístolas de Paulo, o mesmo signifi
cado redentor pleno da ressurreição. Por esse motivo; toda a esperança 
concentra-se na ressurreição e não na morte, a morte antes da ressurreição



pode ser causa de grande tristeza e espanto para a Igreja e Paulo pode expli
car a morte de membros da Igreja como uma correção do Senhor (ICo
11.30ss). No entanto, isso não significa que só é possível falar dos crentes 
falecidos antes da ressurreição em termos de morte e não vida. Sem dúvida, 
não existe aqui qualquer apelo a uma imortalidade inerente ao homem ou a 
qualquer coisa no homem. O ponto de vista predominante é, mais uma vez, 
cristológico. Fala-se não apenas daqueles que “dormiram em Cristo” (ICo 
15.18),54 mas também dos “mortos em Cristo” (lTs 4.16). Desse modo, o 
compromisso com Cristo, o haver sido incluído nele e ser co-participante 
dele, não deixa de existir com a morte (cf. Rm 8.38; 14.8). Assim como os 
crentes, quer vivam ou morram, são do Senhor, assim também Cristo, por 
haver morrido e voltado à vida, é Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos 
(Rm 14.9). É a partir desse ponto de vista de absoluta abrangência dos cren
tes pertencerem a Cristo, de sua comunhão com ele e sua inclusão nele, que 
também devemos entender o fato dos crentes estarem com Cristo imediata
mente depois de sua morte (Fp 1.23), bem como depois da ressurreição (1 Ts 
4.17; 5.10). Contudo, aquilo que vem em primeiro lugar na ordem cronoló
gica não é o que vem primeiro na ordem da fé, não sendo, por causa disso, 
menos real ou essencial.

Não recebemos uma resposta mais completa para a questão de como 
devemos entender esse “estar com Cristo” imediatamente depois da morte. 
Ela não é explicada antropologicamente, nem mesmo em 2 Coríntios 5 e 
nem Filipenses 1. Negativamente, é chamada de partir do corpo ou do deixá-
lo (ekdêmêsai ek tou sõmatos\ 2Co 5.8) e é colocada em contraste com 
“permanecer na carne” (Fp 1.24); a transição é descrita como “habitar com 
o Senhor”. Já questionamos anteriormente55 a idéia que sugere que a “nu
dez” de 2 Coríntios 5.3 é uma designação do estado entre a morte e a ressur
reição. Não é dito em parte alguma da alma, nesse contexto, como o sujeito 
de uma existência contínua depois da morte, por mais freqüentemente que 2 
Coríntios 5 e Filipenses 1 tenham sido interpretados dessa forma.56 Até 
mesmo sobre os crentes que estão vivos, Paulo diz em Colossenses 3.3 que 
sua vida está oculta no céu com Cristo em Deus. A questão é se podemos 
dizer qualquer coisa mais sobre estar com Cristo depois da morte, além de 
que se trata de uma existência oculta em Cristo no céu, que um dia será 
revelada com ele. Não estará mais no corpo terrestre e, portanto, será livre 
de toda imperfeição, pecado e aflição neste corpo. Por esse motivo, também 
pode ser descrita por Paulo como “lucro” que, portanto, é preferível em 
relação às tribulações, ao se “levar sempre no corpo o morrer” e ser “entre
gue à morte” (2Co 5.8; cf. 4.10, 11). “Desse ponto de vista, a morte é lucro 
em comparação com a vida presente.”57 Por outro lado, ainda não é estar no 
corpo glorificado e, portanto, para nós, é um modo de existência humana 
inconcebível. No entanto, as expressões “estar com Cristo” e “habitar com 
o Senhor” nos levam a pensar além de um “não mais” e de um “ainda não” . 
Greijdanus observa, com relação a Filipenses 1.23, que estar com Cristo



indica não apenas sua presença, mas também união e comunhão íntimas e 
define isso, então, como “estar pessoalmente com o Senhor, vê-lo, ter per
missão para compartilhar de sua companhia, viver em sua presença,”58 mes
mo que, mais adiante, ele acrescente (quando escreve sobre a expressão 
“isso é incomparavelmente melhor”) que essas palavras não oferecem uma 
descrição, mas sim, despertam uma suposição, dão uma impressão.59 Ou
tros expressam-se ainda de outras maneiras.60 Não podemos dar nenhuma 
outra expressão para isso além daquilo que Paulo diz com relação a uma 
outra questão: nada nos separará do amor de Cristo (Rm 8.35, 38ss). Como 
ele declara explicitamente nessa passagem, essa realidade também é válida 
para a morte. Ela não trará qualquer separação entre Cristo e nós. Esse fato 
pressupõe a continuidade não apenas do amor, mas também do objeto do 
amor. Significa que somos mantidos na onipotência do amor de Deus em 
Cristo e, por esse motivo, mesmo quando vem a morte, somos mais do que 
vencedores (Rm 8.36, 37).

76. A Revelação do Homem da Iniqüidade

(a) Seqüência e Adiamento na Ocorrência Escatológica

Além do que já  foi dito de um modo geral na Seção 74 sobre o perí
odo intermediário entre a vinda de Cristo em carne e sua volta esperada, é 
preciso tratar, particularmente, de certos acontecimentos que, de acordo com 
as epístolas de Paulo, antecedem a volta de Cristo. Não se trata aqui de uma 
continuação da História em geral, mas, num sentido mais restrito, do fenô
meno escatológico no qual manifesta-se o “programa” determinado por Deus 
com respeito ao grande fim dos tempos. Assim como se pode falar da “ple
nitude do tempo” com respeito à vinda de Jesus em carne (G1 4.4; cf. Ef
1.10), isto é, o cumprimento de um plano divino de redenção “em tempos 
oportunos” (lTm  2.6; Tt 1.3; Rm 5.6), assim como a volta do Senhor, não 
apenas tem um tempo específico determinado, mas também uma seqüência 
de acontecimentos que devem ser cumpridos em dados momentos, “em oca
sião própria” (cf. 2Ts 2.6). Nas epístolas de Paulo, bem como em outras 
passagens do Novo Testamento, essa idéia é denotada também com o termo 
“convém” (que isso aconteça) (cf. ICo 15.25, 53), sendo que, nesse caso, 
não é expressa uma certa visão determinista da História, mas a reflexão 
concentra-se na ordem dos acontecimentos estabelecidos no plano redentor 
de Deus. Deparamos com isso mais claramente em Paulo em 2 Tessalonicenses
2.1-12, onde ele diz, entre outras coisas, que o dia no Senhor não virá sem que 
“primeiro” tenham ocorrido outros acontecimentos determinados.

Estamos lidando aqui com um fenômeno que pode ser chamado, tal
vez, de essência do apocalipse do (Antigo e) Novo Testamento.61 Trata-se 
de uma revelação daquilo que, de acordo com sua natureza, isto é, por per



tencer ao plano oculto de Deus, é um “mistério”. Esses segredos ou “misté
rios” são revelados quando são manifestados por meio de sua realização no 
devido tempo. No entanto, sua revelação também ocorre nas anunciações 
divinas a priori àquelas que foram privilegiadas para esse fim (cf. Dn 2.28 
[Septuaginta]; Ap 1.1; Ef 3.3). Nesse sentido, com relação ao futuro do 
Senhor, estamos tratando de passagens apocalípticas também nas epístolas 
de Paulo (cf., por exemplo, ICo 15.51 ss; lTs 4.13-18). Estas se referem, em 
parte, igualmente ao que antecede a volta do Senhor (2Ts 2.1 -11; cf. Rm 11.25).

Nada disso diz respeito a um cálculo do tempo da volta de Cristo ou 
a uma “escatologia de rumores”, que no momento é tão controvertida nos 
passos de K. Rahner.62 Como foi observado anteriormente, logo depois da 
im portan te  passagem  apocalíp tica  sobre a volta  de C risto  em 1 
Tessalonicenses 4.13-18, Paulo escreve com referência “aos tempos e às 
épocas”63 sobre os quais a Igreja “está inteirada com precisão” de que o dia 
do Senhor vem como ladrão na noite. Com relação a isso, ele se associa 
inteiramente às idéias das profecias e dos ensinamentos de Jesus, nos quais 
o fato de que o dia do Senhor não é conhecido e o seu caráter repentino e 
surpreendente são ressaltados com freqüência (cf. Is 13.6-8; Mt 24.38; Lc 
21.34; cf. também At 1.7; Lc 12.39ss; 2Pe 3.10; Ap 3.3; 16.15). O tempo 
desconhecido do dia do Senhor, como fica aparente naquilo que vem depois 
de 1 Tessalonicenses 5.1, não é para Paulo ocasião para cálculos ou especu
lação,64 mas sim, para a parênese em favor da vigilância e sobriedade.

E uma outra questão, porém, que a Igreja possa ter conhecimento de 
certos acontecimentos que antecedem o dia do Senhor e a partir dos quais 
lhe seja possível, num certo sentido, determinar que já está “livre” o cami
nho para a vinda do Senhor. Pretende-se aqui não apenas dar a “interpreta
ção” escatológica ou apocalíptica das catástrofes naturais ou da história das 
nações, por exemplo, nas quais o caráter absolutamente abrangente e pro
dução de crises do dia do Senhor já  é “reconhecido” pela fé, mas também, 
criar uma atitude de atenção com relação a tais acontecimentos e situações, 
sem os quais o fim “não pode” vir. Isso não significa que, desse modo, são 
informados os fatos precisos da história do fim e com essa base é possível, 
então, chegar a um esboço ou “semelhança fotográfica” do que ainda há de 
ocorrer. Deixa implícito, sim, também com referência à volta de Cristo, que 
a plenitude do tempo é determinada por fatores ou pelo desenrolar de acon
tecimentos que devem ser cumpridos conforme foi determinado por Deus 
em seu plano.

Esse elemento na escatologia do Novo Testamento -  com a qual nos 
deparamos em Jesus, bem como em Paulo (cf., por exemplo, Mc 13.7, 10; 
Lc 21.9; 2Ts 2.3) - , apresenta um certo adiamento do acontecimento final e 
a expectativa correspondente a ele e impede essa realização dos “sinais dos 
tempos”, etc., na qual toda diferenciação e nuança temporal quanto ao “está 
próximo” é praticamente removida. Encontram-se, nesses casos, seqüênci



as definidas de acordo com as quais uma coisa não pode acontecer sem que 
outra tenha “antes” ocorrido.65 Mais uma vez, pode-se sentir aqui fortemen
te o problema de Naherwartung e é possível perguntar-se qual é o significa
do teológico perm anente do desenvolvimento na História esperado, 
aparentemente, em curto prazo; por outro lado, será preciso tomar cuidado 
com relação à ilusão de que se é capaz de determinar o significado dos 
textos apocalípticos quando não se leva em consideração esse elemento do 
adiamento. Essa “desapocalitização” da escatologia do Novo Testamento 
dificilmente pode continuar a ser reconciliada, pelo menos não com a repe
tição de “primeiro”, “então”, “depois” nas passagens apocalípticas nos 
ensinamentos de Jesus e de Paulo (cf. Lc 21.12; ICo 15.23, 24; 2Ts 2.3).

Apesar de Paulo, tanto quanto podemos ver, não falar de “sinais” 
precursores do dia do Senhor, também há, em seus escritos, diversas indica
ções, diretas e indiretas, que definem melhor e em parte limitam a proximi
dade do dia do Senhor. Um dado indireto como esse está, por exemplo, por 
trás da linha de pensamento em Romanos 11, onde é falado do futuro de 
Israel e, em conjunção com ele, da entrada da “plenitude [número total] dos 
gentios” (Rm 11.25), assim como no versículo 12 faz-se menção à “plenitu
de” de Israel. Em ambos os casos, trata-se da palavra “plenitude” (plêrõma) 
com um sentido escatológico, isto é, um “número completo”, determinado 
por Deus em seu plano redentor, de gentios e judeus, respectivamente, que 
serão co-participantes da salvação do Senhor e nela “entrarão” .66 Fica im
plícito aqui, portanto, que a História não pode chegar ao seu fim antes de ser 
alcançada essa plenitude. Ao mesmo tempo, é claramente estabelecida uma 
relação bastante próxima entre o progresso e o fruto da pregação do evange
lho de um lado e, do outro, a vinda de Cristo. Também é possível perguntar 
até que ponto o caráter universal da pregação do evangelho e o caráter mun
dial do mandato do próprio Paulo, quando ele fala desse assunto -  por exem
plo, em Colossenses 1.6, 23; 1 Timóteo 3.16; cf. Romanos 15.23, 24 -  
determinava, igualmente, o tempo da vinda de Cristo para a própria consci
ência do apóstolo (cf. Mt 24.14; Ap 6.1-8; At 1.6ss; Mc 16.15; Mt 28.19). 
Apesar de ele não fazer alusão a isso com todas as letras, pode-se certamen
te considerar a presença dessa ligação também na visão paulina da História 
e do futuro.67

Uma indicação bastante direta e expressa do que ainda deve preceder 
a vinda de Cristo e, que ainda está no caminho de sua vinda, encontra-se na 
conhecida perícope de 2 Tessalonicenses 2.1-12 que fala do “homem da 
iniqüidade” ou “o iníquo”. Aqui, o apóstolo trata diretamente de um 
Naherwartung extremamente sensível que surgiu na Igreja, talvez em de
corrência daquilo que ele havia escrito em sua primeira epístola (cf. lTs 
4.13-17) e que ele qualifica como algo que demove a mente e o perturba em 
sua suposição de que o (tempo do) dia do Senhor (já) tenha chegado.68 Em 
oposição a essa concepção, de acordo com a qual nada mais estaria no ca



minho da vinda do dia do Senhor, Paulo apresenta agora o fato de que ou
tras coisas devem acontecer “primeiro” . Nessa passagem ele menciona (1) 
a revelação do “homem da iniqüidade”, (2) a “apostasia” que acompanha 
essa revelação e (3) aquele (ou aquilo) que o “detém”.

(b) O Homem da Iniqüidade

O dado central dessa proclamação é, obviamente, a figura do homem 
da iniqüidade® ou o iníquo.70 Paulo fala dele por meio de uma terminologia 
apocalíptica escatológica. Menciona-se três vezes a sua “revelação” (vs. 3, 
6, 8), descrita em mais detalhes no versículo 6 como “revelado somente em 
ocasião própria” e também seu “aparecimento” (v. 9). O outro lado desse 
fato é que ele ainda encontra-se “oculto”, isto é, ainda não se materializou.71

Surge, é claro, a questão de haver alguma coisa mais a se dizer sobre 
a origem dessa expectativa escatológica e sua representação em Paulo. An
tes de tudo, é particularmente importante aqui, o claro reflexo de Daniel
11.36. Isso se aplica especialmente às palavras “ostentando-se como se fos
se o próprio Deus”, atribuídas ao homem da iniqüidade. As palavras “assen
tar-se no santuário de Deus” também devem ser compreendidas sob essa 
ótica. Apesar de não ocorrerem em outras passagens" que tratam desse as
sunto, ao que parece, sua intenção é descrever, com outras palavras, o que é 
dito em Daniel sobre a profanação do santuário (cf. 11.31), passagem esta 
que também é citada em Mateus 24.15 e Marcos 13.14. Por fim, o abandono 
da fé ou apostasia, a ser discutido em mais detalhes, também é um termo de 
Daniel 11.32.

Se olharmos de modo mais detalhado a tradição pré-cristã, deve nos 
determinar que na expectativa judaica com relação ao futuro, a figura do 
Livro de Daniel, uma aparição escatológica antidivina, não desempenhava, 
pelo que se pode observar, um papel mais importante. Embora o abandono 
de Deus e da lei como características distintivas do tempo que precedem o 
advento do Messias seja algo comentado com freqüência nos escritos judai
cos,72 pela época do início da era cristã, o judaísmo não tinha qualquer co
nhecim ento da vinda de um homem de pecado, no qual encontra-se 
concentrada toda a iniqüidade e do qual Satanás faz uso como anti-Messias 
na revelação final da impiedade. Na expectativa judaica de tendências naci
onalistas, o último governante de Roma aparece, por vezes, como o grande 
antagonista do Messias esperado (como é o caso, por exemplo, no Apocalipse 
de Baruque73). Também é feita menção, algumas vezes, de um tirano duran
te o grande fim dos tempos que é descrito com palavras obscuras e de difícil 
entendimento. É o caso, por exemplo, em 4 Esdras 5, 6, onde, na descrição 
da grande e absolutamente abrangente revolução no fim dos tempos, fala-se 
de um governante “que não é esperado pelos habitantes da terra” . Alguns 
acreditam perceber nessa figura, cuja forma continua sendo, de outro modo, 
bastante vaga, as características de um anticristo.74 Também no escrito pré-



cristão Assunção de Moisés, capítulo 8, um tirano manifesta-se no grande 
fim dos tempos, não porém, como anti-Messias.75 Nessas figuras e formas 
tirânicas, nas quais possivelmente ainda encontram-se resquícios do retrato 
de Antíoco IV (apesar do fato dessa idéia não ser claramente demonstrável), 
manifesta-se a inimizade do diabo contra Deus, a qual atinge seu ápice no 
grandioso final dos tempos. No entanto, não se pode simplesmente identifi
car esses tiranos das nações com o hom em  de in iqü idade em 2 
Tessalonicenses 2. Este último tem muito mais um caráter de falso profeta 
que leva os homens a se desviarem, não tanto por meio de uma força exter
na quanto por prodígios de mentira, e cujo caráter é definido, acima de tudo, 
por sua iniqüidade e imoralidade extremas.76

Se, portanto, a tradição pré-cristã (exceto por Daniel) não oferece 
uma “genealogia” da expectativa anunciada por Paulo com tanta certeza em 
2 Tessalonicenses 2, fica claro, por outro lado, que essa expectativa em 2 
Tessalonicenses 2 não tem como origem exclusiva as profecias de Daniel. A 
delineação de Paulo tem um caráter repleto de nuanças para que esse fosse 
o caso; também permite a inclusão de outras expressões do Antigo Testa
mento (cf. Is 14.13, 14; Ez 28.2; Is 11.4) e, de qualquer modo, deve ser 
entendida dentro do contexto da tradição cristã mais ampla. Deve-se indicar 
particularmente aquilo que é dito em 1 João 2.18, 22; 4.3; 2 João 7 sobre o 
anticristo, sendo que nessas passagens também se destacam as característi
cas de um sedutor anticristo (e não de um tirano militar) (cf. Ap 13.11-18); 
enquanto por trás de Mateus 24.15 e Marcos 13.14 talvez esteja o tema da 
busca de honra divina e adoração por parte do homem de iniqüidade, tema 
este que também não é encontrado fora do Novo Testamento.77 Essa tradi
ção cristã mais ampla, por sua vez é, sem dúvida alguma, dependente de 
Daniel 11 (cf. M t24.15;Ap 13.5) e de temas do Antigo Testamento, mesmo 
que fique aparente em 2 Tessalonicenses 2, bem como em outras passagens, 
que a expectativa que surge nesses textos mais antigos adquiriu uma exis
tência própria e tem em si a marca do Cristianismo.78

Além disso, em se tratando da entrada dessas idéias na expectativa 
cristã para o futuro, pode-se apontar, antes de tudo, para a figura delineada 
em Daniel 11, apesar de esta, tendo referência primeiramente a Antíoco 
Epífanes, ser colocada num contexto claramente escatológico (cf., por exem
plo, Dn 11.40) e, assim, continuar a ter o seu lugar na literatura escatológica.79 
Não é necessário decidir nesse contexto até que ponto a profecia de Daniel
11 tem a intenção de referir-se além de Antíoco a um futuro mais distante.80 
Tendo em vista a grande importância da profecia de Daniel desde o princí
pio na proclamação de Jesus (particularmente na figura do Filho do Homem; 
Dn 7.13), não é estranho que outras características escatológicos- 
apocalípticas de Daniel também tenham sido transmitidas para a expectati
va cristã com relação ao futuro. A concepção de que esse é o caso, em 
particular com a figura de Daniel 11, também pode ser explicada pelo fato 
de que sua manifestação constitui o fim da perspectiva escatológica de Daniel.



Ao mesmo tempo, todas as profecias do Antigo Testamento que se 
referem à guerra travada desde o Paraíso entre Deus e Satanás passaram a 
ser vistas sob uma ótica completamente nova pelo advento de Jesus Cristo e 
adquiriram a relevância mais elevada possível (cf. Rm 16.20 -  com uma 
alusão óbvia aG n 3.15). Desse modo, Paulo faz uso da linguagem da profe
cia ao aplicar a Cristo o que é dito nela acerca do triunfo de Deus sobre seus 
inimigos: “o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua 
boca” (cf. Is 11.4).

É claro que o mais impressionante é que esse poder inimigo de Deus 
encontra-se concentrado aqui na figura que Paulo chama de homem da ini
qüidade. Sem dúvida, isso também pode ser explicado na manifestação anti- 
Deus de determinadas figuras humanas na história de Israel e na delineação 
apocalíptico-escatológica dessas figuras nas profecias, particularmente na 
de Antíoco IV em Daniel. Além disso, certamente também é indicado na 
denotação “homem de iniqüidade” que esse homem não é simples e pree
minentemente um indivíduo ímpio, mas que nele, a humanidade hostil a 
Deus, é revelada de modo definitivo e escatológico. Nessa qualificação 
marcante, sem dúvida alguma o pensamento corporativo de Paulo tem seu 
papel. Assim como em outras passagens ele faz um contraste entre Adão e 
Cristo como o primeiro e o segundo “homem”, como os grandes represen
tantes de duas ordens diferentes de homens, também na figura do “homem 
de iniqüidade” encontra-se claramente o correspondente escatológico final 
do homem Jesus Cristo, o qual foi enviado por Deus para subjugar as obras 
de Satanás. As características usadas para descrever esse homem de iniqüi
dade em 2 Tessalonicenses 2 oferecem a mais clara evidência de que não 
apenas a profecia de Daniel, mas também a manifestação e a glória do pró
prio homem Jesus Cristo determinam a representação do “iníquo”. Sua vin
da, como a vinda de Cristo, é chamada de aparecimento; é marcada por 
diversos poderes, sinais e prodígios como os de Cristo no passado, na ver
dade, quer deliberadamente ou não, em sua ambição perversa, ele pode ser 
chamado pelo nome dado a Judas, o traidor: “filho da perdição” (v. 3; cf. Jo 
17.12). Toda essa luta voltada para a destruição e o mal também pressupõe 
a vinda de Cristo e a natureza de sua atividade redentora: ela tem efeito com 
aqueles que não “acolheram o amor da verdade” (do evangelho) e opera por 
meio do “crédito à mentira”. Mentira, aqui, é definida pela verdade de Cris
to; a credulidade, aqui, contrasta com a fé no evangelho. “Sem Cristo, é 
absolutamente impensável haver [um anticristo]... ele existe ao lutar contra 
tudo o que Cristo significa no mundo.”81 “Essa apostasia não pode ser retra
tada como um fenômeno moral isolado. Assim como o anticristo, ela en
contra-se sempre numa relação com aquele que é o Primeiro e o Último.”82 
Por mais que a manifestação do homem de iniqüidade tenha sido, por con
seguinte, prefigurada na profecia do Antigo Testamento, sua especificação 
paulina, bem como a própria denotação “o homem de iniqüidade”, volta-se 
claramente para as linha fundamentais de toda a sua teologia: o iníquo é a



última e mais elevada revelação do homem (humanidade) em sua inimizade 
para com Deus,83 o adversário humano do homem Jesus Cristo, no qual o 
reino e a obra divinos tornaram-se carne e sangue. A antítese entre Deus e 
Satanás que domina a História é decidida dentro da esfera humana, não 
apenas em cada homem individualmente, mas também naqueles que como
o homem representam a humanidade na grande conjunção da História (co
meço, “meio” e fim) de modo decisivo para a salvação ou destruição.

Sob a ótica da questão anterior, também se deve considerar se é pos
sível dizer alguma coisa mais sobre a identidade do homem de iniqüidade 
delineado em 2 Tessalonicenses 2.

Em primeiro lugar, pode-se dizer com certeza que na linha de pensa
mento de Paulo não se trata, pela figura desse homem, de um collectivum, 
mas de uma pessoa. Mesmo que em outras partes do Novo Testamento seja 
predita a existência, no fim dos dias, dos pseudoprofetas e pseudocristos 
(que não são o mesmo que o anticristo) (Mt 24.24; cf. 1 Jo 4.1), e de se fazer 
menção aos “muitos anticristos” já  no presente (1 Jo 2.18 — evidentemente, 
como precursores84 do anticristo), fato este que leva a um uso mais coletivo 
do termo anticristo (1 Jo 2.22; 4.3; 2Jo 7), a concepção de 2 Tessalonicenses
2 certamente é outra. Nessa passagem é dito, especificamente, que o ho
mem de iniqüidade ainda não apareceu. Também não se pode declarar que 
Paulo tem em mente apenas o “último” ou “verdadeiro” anticristo. Não en
contramos aqui essas distinções.85

No entanto, isso não altera o fato de que, também em Paulo, o anticristo 
não deve ser visto à parte de todo o poder e disposição hostis a Deus e a 
Cristo na História. Em 2 Tessalonicenses 2.7, o mistério da iniqüidade que 
já  está operando é colocado na relação mais próxima possível com a revela
ção do homem de iniqüidade. Por esse motivo, a representação oferecida 
em outras passagens (Uo, 2Jo) de muitos “anticristos” não precisa ser 
conflitante com aquela de 2 Tessalonicenses 2. Aqui, mais uma vez, pode
mos, sem dúvida alguma, julgar por meio de uma analogia com a pessoa e a 
obra de Cristo, das quais, afinal de contas, o anticristo é adversário. Assim 
como Cristo é uma pessoa, mas ao mesmo tempo é um com todos aqueles 
que nele crêem, também o anticristo não é apenas um indivíduo ímpio, mas 
ainda uma concentração da perversidade que já  o antecede e que unifica 
com ele todos os que o seguem em sua manifestação de iniqüidade. É justa
mente por isso que não o mistério da iniqüidade, mas sim o homem iníquo 
ainda é detido, pois com sua manifestação, a descrença, a iniqüidade e a 
perversidade buscarão impor-se como unidade orgânica em oposição a Deus 
e Cristo. E, proporcionalmente à medida que seus precursores tornam mais 
coesa a perversidade, tornam também mais evidente a imagem do anticristo 
e a visão distorcida da imagem de Cristo. Desse modo, aquele que o detém 
acabará, finalmente, por “sair do seu caminho” e dar ao anticristo a oportu
nidade de revelar-se a fim de que nele, como no homem de iniqüidade,



Cristo possa dar cabo de uma vez por todas à perversidade voltada contra 
ele por Satanás. Porquanto, com a destruição do anticristo deixa de haver 
lugar para o pecado na terra.

Nessa linha de pensamento, o anticristo é claramente mais do que 
uma única pessoa que se manifesta no fim dos tempos. O que faz dele o 
anticristo é toda a iniqüidade, sendo que o mistério desta já  se encontra 
atuante e da qual outros (como seus precursores) são portadores e 
organizadores. Por outro lado, encontra-se totalmente dentro do pensamen
to escatológico e histórico-redentor de Paulo o fato de que ele não se detém 
num “algo”, ou numa força, mas que a unidade corporativa e orgânica da 
vida humana tem como portador e representante, semelhantemente a Adão 
e Cristo, também o anticristo na figura de uma pessoa específica. O anticristo 
não seria anticristo se não fosse o ponto de concentração pessoal da iniqüi
dade, se não fosse ele o homem de iniqüidade.

Chego, aqui, a um ponto de vista um tanto diferente do que foi defen
dido em duas obras recentes importantes, a saber, de G. C. Berkouwer, The 
Return ofChrist e a monografia de R. Schipper, Mythologie en Eschatologie 
in 2 Thessalonicensen 2:1-17, 1961.

Berkouwer parte das passagens em 1 e 2 João e afirma que “não 
devemos ler e interpretar João tomando Paulo como base” (2Ts 2) (p. 265). 
Ele mostra então que João vê o anticristo no presente e que, de acordo com
1 João 2.22, trata-se do anticristo que nega o Pai e o Filho. Na sua opinião, 
não se pode resolver a dificuldade gerada pelo fato de que, em 1 João, fala- 
se do anticristo tanto no plural quanto no singular ao fazer-se menção dos 
(atuais) “precursores” do (futuro) anticristo. “Não há traço algum de dois 
conceitos referentes ao presente e ao futuro” (p. 265). O único anticristo 
manifesta-se na realidade da grande heresia. Berkouwer concorda com 
Althaus quando este último diz que (com relação ao anticristo) trata-se e 
deve tratar-se do caráter real da batalha no presente. Acredita também que 
há motivos para se questionar o caráter pessoal do homem de iniqüidade. O 
fato de que em 2 Tessalonicenses 2 fala-se dele tão “pessoalmente” não 
pode, a seu ver, ser determinante. Essa referência a ele como uma pessoa 
aparece também em João e, nesse caso, trata-se do anticristo já  presente” (p.
270). Além disso, para Berkouwer a questão principal é a relevância presen
te do anticristo. Se fosse dado espaço para um desenvolvimento mais longo 
até o “fim dos tempos”, então não haveria como dar o devido valor à “atuali
dade que Paulo está buscando preservar” (pp. 270ss). Assim, a seu ver, “não 
existe motivo para declarar com certeza, tomando por base o Novo Testamen
to, que o anticristo é retratado aqui como uma pessoa do fim da História” (p.
271). Ele qualifica sua exposição como sendo de “atualização e reinterpretação 
contínuas”, e escreve que deve haver mais apreensão quanto ao enfraqueci
mento da seriedade da pregação ao pensar no anticristo como uma figura



futura, sendo que nesse caso só estamos tratando dos “precursores”, ao con
trário do que acontece quando pensa-se nos poderes anticristãos (p. 282).

Desse modo, 1 João não deve ser interpretado de acordo com Paulo, 
mas sim Paulo de acordo com uma certa interpretação de 1 João. E 
questionável, porém, se dentro dos limites determinados por essa interpre
tação, 2 Tessalonicenses recebe o devido peso. Porquanto, independente
mente do caráter pessoal do “homem de iniqüidade”, descrito nessa 
passagem, trata-se em 2 Tessalonicenses justamente de uma figura que ain
da não se materializou e não pode se materializar por causa “daquele que o 
detém”. E impressionante que, nesse contexto, Berkouwer não fala mais 
sobre “o que detém”. Ele trata dessa questão numa parte anterior de seu 
livro. Lá, escreve (a meu ver de modo bastante correto), que o “ainda não” 
da vinda do iníquo “e a continuidade do tempo são mencionados aqui de 
uma só vez” (p. 125); mesmo que não saibamos exatamente o que Paulo 
queria dizer como esse ato de refreamento, “pode-se, sem dúvida, defender 
a idéia de que se trata de um impedimento... um refreamento da manifesta
ção da iniqüidade” (p. 127). Não fica claro de que modo Berkouwer deseja 
ligar esse postergamento da vinda do homem iníquo com sua oposição a 
uma concepção na qual o anticristo ainda não seria uma realidade atual. 
Pode-se dizer, obviamente, que se a pregação com referência ao anticristo 
tem por intenção ser relevante no sentido de 1 João 2, esse refreamento e 
postergamento não podem ser lançados para um futuro distante; contudo, 
essa é uma questão que diz respeito a todo o Naherwartung, isto é, não 
apenas à vinda do anticristo, mas também à vinda de Cristo. Porquanto, 
tanto o refreamento quanto a vinda dos dois encontram-se numa relação 
imediata entre si. Desse modo, a preocupação de Paulo em 2 Tessalonicenses 
2 não consiste, em primeiro lugar, num desejo de “proteger” a relevância 
presente do anticristo, mas sim de, com todo o cuidado pastoral referente à 
seriedade do presente, contrapor o Naherwartung excessivo para com a volta 
de Cristo. Ele faz, apontando para “o postergamento”, “o adiamento” . O 
mistério da iniqüidade já  se encontra operante. O “poder” já está atuando, 
“o homem” ainda não chegou. Nesse caso, não é apenas possível como 
também absolutamente óbvia uma “conciliação” com 1 João 2. Existe ain
da, mesmo que não seja necessário atribuir qualquer valor especial à pala
vra, qualquer base real para rejeitar a idéia de “precursores” do anticristo? 
Não está completamente dentro da linha de pensamento de João tornar o 
grandioso futuro (a ressurreição, o julgamento, etc.) presente sem negar, 
desse modo, a realidade futura da ressurreição, etc., como um acontecimen
to decisivo e definitivo (em seu significado de consumação), a ser distin
guido do presente? E não há, por causa disso, ainda mais argumentos 
favoráveis para o tempo verbal presente em 1 João 2 -  “este é o anticristo” 
entendido dessa forma -  do que para uma certa absolutização desse tempo 
presente, no qual não haveria espaço para uma manifestação definitiva que 
ainda não ocorreu desse homem de iniqüidade em Paulo (e do anticristo em



João)? Por que se deve resistir à idéia de que aquilo que agora é um “poder” 
teria como, no futuro, ser também uma pessoa? E de que o poder que agora 
está se manifestando, no futuro terá o caráter de um desafio final e decisivo 
concentrado em uma pessoa?

Isso não significa, obviamente, que em 2 Tessalonicenses recebemos 
um “plano” do futuro delineado com precisão e nem que estamos tratando 
de uma “escatologia investigativa” . Na continuidade da interpretação des
sas idéias apocalípticas será necessário levar em consideração também o 
fato de que elas eram consideradas, por assim dizer, como sendo de curto 
alcance e, desse modo, entendidas dentro de um período de tempo que ago
ra é passado. Esse fato, sem dúvida alguma, torna necessária uma interpreta
ção contínua ou uma “visão ‘histórico-penumática’ do anticristo” (p. 275). 
Contudo, ao fazê-lo, ainda assim não é possível desatar todos os nós (do “já” 
e “ainda não”, do “primeiro” e “então” ou “depois disso”) desse adiamento.

As idéias de Schipper também são importantes aqui. Ele escreve que 
“o apocalipse bíblico derivado das profecias do Antigo Testamento e, se 
quiser, da literatura apocalíptica do Antigo Testamento, esclarece o caráter 
escatológico permanente da História, isto é, seu caráter de sinal precursor, 
no qual o eschaton da consumação do futuro é permanente ou, pelo menos, 
presente sempre e de novo” (p. 14). Diz ainda que “... existe um único po
rém intenso ‘futuro’, ameaçando e redimindo neste ‘presente’, com a quase 
total remoção da distância temporal.” “Isso não ocorre de modo que no 
apocalipse bíblico seja predito um processo ‘orgânico’ com produtos finais 
como resultado de um desenvolvimento histórico” (em oposição a Berkhof). 
“Não se pode espalhar aquilo que era esperado pela primeira geração como 
um futuro muito próximo ao longo da história do mundo com um ‘fim dos 
tempos’ separado sempre acrescentado a isso, então, que o ápice de um 
desenvolvimento, há muito passado, ainda está por vir” (p. 14). “O objetivo 
de Jesus e de Paulo -  quando falavam da apostasia e da iniqüidade personi
ficadas -  não era outro senão eliminar radicalmente a idéia de que Cristo 
havia voltado ou de que ainda havia tempo antes de ele voltar” (p. 15).

Também, com relação àquilo que é dito em 2 Tessalonicenses sobre o 
“fator misterioso” de refreamento, deve-se ter o cuidado de não introduzir 
“os longos caminhos da História” no texto de Paulo. O refreamento é extre
mamente relevante para o presente. Consiste na contenção divina e “está 
presente sempre que as tentações da apostasia tocarem o povo de Deus em 
sua solidariedade teocrática e na medida em que o homem de iniqüidade se 
revelar com suas demonstrações sacrílegas” (p. 23).

A nosso ver, deve-se perguntar se nessa concepção do significado da 
História entre o presente e a consumação ainda está sendo feita justiça ao 
deferimento daquilo que “ainda” está por vir, o caráter programático da 
escatologia do Novo Testamento como concretização do mistério divino. 
Em Schipper isso também pode ser sentido mais claramente na sua pará



frase daquilo que se quer expressar com o refreamento em 2 Tessalo- 
nicenses 2. Nessa passagem, tal refreamento não é definido como aquilo 
que nos separa do homem de iniqüidade que ainda não veio, mas como o 
poder contentor de Deus que se apresenta sempre que o homem de iniqüi
dade (já no presente) se revela. Não é necessário demonstrar em mais 
detalhes que essa idéia é diferente daquilo que é dito em 2 Tessalonicenses
2 sobre a contenção.

Afirmar que os apocalipses bíblicos esclarecem o caráter permanen
temente escatológico da História é, sem dúvida, uma tipificação correta e 
valiosa. No entanto, será necessário levar em consideração o caráter 
proléptico e profético da “proximidade” da volta de Cristo a fim de continu
ar a compreender algo do “sentido” da História. O Novo Testamento aborda 
esse sentido a partir do tempo perfeito histórico-redentor e também do adi
amento apocalíptico daquilo que deve acontecer “ainda” e “primeiro”, an
tes que chegue e possa vir o fim. 2 Tessalonicenses 2 é o locus classicus 
dessa última afirmação e, portanto, não pode ser mesclado com um concei
to indiferenciado de proximidade, mesmo que tal conceito coloque, 
justificadamente, a ênfase no presente, na seriedade escatológica do aqui e 
agora da História. Faz parte da essência dos apocalipses do Novo Testa
mento o fato de que indicam as articulações na consumação da obra de 
Deus na História. Conseqüentemente, a exegese teológica desses apocalipses 
não poderá ser desenvolvida se não quiser, em vez de enfrentar o monstro 
de Cila de uma “escatologia de rumores”, acabar naufragando no Caribde 
de uma “desapocaliptização”, na qual a vinda do eschaton é desligada do 
progresso da História.

Em segundo lugar, tudo isso serve para dizer que se trata aqui de uma 
figura humana e não, que se pretende falar, por exemplo, do próprio diabo. 
A pergunta: “Quem é este? Talvez Satanás?” foi respondida por Crisóstomo 
de modo negativo, com uma referência ao versículo 9, onde é dito, com 
certeza, que o iníquo terá Satanás como origem de seu poder e manifesta
ção.86 Sem dúvida, alguns apontam para a figura de Belial nos escritos 
apocalípticos judaicos posteriores e acreditam ver nisso uma indicação do 
anticristo; mas, de qualquer modo, Paulo faz uma distinção clara entre o 
Maligno e o homem de iniqüidade (cf. 2Co 6.15).87

Foram, ainda, dedicadas especulações de toda a sorte à origem do 
homem de iniqüidade. De acordo com alguns, o anticristo era visto como 
um pseudomessias dos judeus.88 Diz-se que a condenação severa de Paulo, 
em 1 Tessalonicenses 2.14-16, aos judeus assentados no templo (de Israel), 
bem como outras peculiaridades, apontam para esse fato.89 Além disso, se
gundo alguns escritores cristãos primitivos, o anticristo seria um descen
dente da tribo de Dã. Bousset optou por ver, nessa idéia, o surgimento de 
uma tradição judaica pré-cristã.90 No entanto, de acordo com o que sabe
mos, até agora não foi apresentada para isso nenhuma evidência da literatu



ra judaica. Essa concepção normalmente está relacionada à ausência da tri
bo de Dã em Apocalipse 7.5ss e à exegese alegorizante de certas qualifica
ções desfavoráveis de Dã no Antigo Testamento (cf. Gn 49.16, 17; Dt 33.22; 
et al.).9i No entanto, a objeção a toda essa identificação do anticristo com 
um messias judaico encontra-se no fato de que, dificilmente, esse messias 
poderia ser entendido como aquele que, na condição de grande adversário 
de Deus, poderia permitir que lhe fosse dada honra divina no templo. Há, 
obviamente, muitas características (anti-) messiânicas na delineação de 2 
Tessalonicenses 2 (ver acima), mas a idéia de que ele se mostraria como o 
Messias enviado por Deus encontra-se simplesmente em conflito com a 
apresentação de 2 Tessalonicenses.

Outros procuraram aplicar aqui uma interpretação de zeitgeschi
chtliche. Partindo do fato de que em Daniel 11 fala-se de um usurpador 
pagão, desejaram novamente encontrar uma figura semelhante numa oca
sião posterior, em 2 Tessalonicenses 2. Alguns tentaram determinar uma 
ligação com o anticristo no Apocalipse de João, que é identificado, por sua 
vez, com a lenda que se perpetuou no meio do povo sobre Nero redivivas. 
Isso deixa implícito, obviamente, que 2 Tessalonicenses não veio do punho 
de Paulo, tendo em vista que Nero morreu em 68 d.C. No entanto, essa 
idéia, que não tem qualquer fundamento no texto e não é capaz de apresen
tar qualquer concordância literária entre Apocalipse e 2 Tessalonicenses 
foi, mais uma vez, abandonada pela própria crítica radical posterior.92 A 
idéia toda de que Paulo teria atribuído o papel de homem de iniqüidade ao 
imperium Romano (a um representante seu) não tem base alguma nas pala
vras do texto e em toda esfera de pensamento do apóstolo. O mesmo se 
aplica a toda a explicação política de zeitgeschichtliche.

Outra idéia é de que, com homem de iniqüidade, não se está falando 
de um judeu ou de um gentio, mas sim de um cristão apóstata: o anticristo 
não pode surgir do paganismo, mas somente de um mundo cristianizado e 
descristianizado.93 Lança-se mão, então, especialmente, do fato de que em 2 
Tessalonicenses 2.3 é mencionada a apostasia, a partir da qual entende-se 
apostasia de Cristo, bem como do caráter ateísta (e não pagão) da iniqüida
de desencadeada pelo anticristo. O pronunciamento de que o homem de 
iniqüidade irá “assentar-se no santuário de Deus” (2Ts 2.4) também é visto, 
com freqüência, como uma indicação de que o anticristo irá se engrandecer 
na Igreja e que o perigo, portanto “virá de dentro”.94

No entanto, é questionável se, com essa exegese, se faz justiça ao 
caráter apocalíptico dos pronunciamentos em 2 Tessalonicenses 2. Os por
menores do retrato do homem iníquo não têm, obviamente, o propósito de 
predizer determinados detalhes históricos e dar indicações sobre a manifes
tação concreta desse indivíduo no futuro. Esses pormenores são excessiva
mente gerais e tradicionais para isso. O conceito de “apostasia” vem de 
Daniel 11.32 e, com referência a isso, pelo menos quanto à sua origem, não



é um conceito especificamente cristão. Assim também, o “ateísmo” do ho
mem de iniqüidade não é prova de que estaríamos tratando aqui de um 
niilismo cristão, porquanto as palavras que descrevem esse ateísmo são ti
radas do retrato de Antíoco IV em Daniel 11. Além disso, no que se refere a 
“assentar-se no santuário de Deus”, assim como não se pode dizer com base 
nisso que Paulo esperava o homem de iniqüidade no templo de Jerusalém, 
também não se pode permitir que esse dado seja uma referência à manifes
tação do homem de iniqüidade na Igreja depois da destruição do templo. 
Num primeiro momento, a expressão “santuário de Deus” certamente refe
re-se ao templo em Jerusalém. No entanto, não se deve deixar de considerar 
o caráter apocalíptico da delineação. Aquilo que ainda está oculto, que, como 
acontecimento futuro ainda não pode ser descrito, é denotado com a ajuda 
de idéias que estão à mão, tomadas emprestadas do presente. Assentar-se no 
templo é um atributo divino, consiste em apropriar-se da honra divina. Não 
se deve tirar qualquer conclusão a partir disso quanto ao tempo e ao lugar 
em que o homem de iniqüidade se manifestará.95

Isso não significa, obviamente, que o iníquo e a apostasia por ele 
desencadeada não poderão, de uma forma ou de outra, responder às inter
pretações mencionadas acima; menos ainda, que já  no decorrer da História 
não há diversos tipos de fenômenos de apostasia e oposição a Deus, como o 
que é descrito em 1 João 2 num sentido personificado, que teria sido ou 
seria ainda reconhecível. A questão é somente se, em 2 Tessalonicenses 2, 
essa apostasia e oposição a Deus já seriam denotadas por toda sorte de ma
nifestação futura concreta. Deverá ser mantida uma distinção clara entre o 
que pode (ou não pode) ser determinado, com base no texto, sobre a mani
festação e o reconhecimento do homem iníquo e o mistério da iniqüidade 
em todas as formas de fenômenos concretos do presente.

De acordo com esse caráter apocalíptico da delineação, continua obs
cura a resposta a outras perguntas que se poderia desejar fazer com relação 
a uma proclamação puramente histórica.96 É o caso, por exemplo, do modo 
como o homem de iniqüidade se “manifestará” e será destruído por Cristo. 
Por mais que o homem de iniqüidade seja descrito como uma pessoa, seu 
esboço não permite uma explicação “historicizante” mais detalha. É pró
prio do caráter apocalíptico falar por meio de imagens, repetir descrições 
tradicionais pelas quais a realidade história anunciada permanece e deve 
permanecer sob o véu do “mistério” .97

(c) O Refreamento

Além disso, a questão antiga98 com referência ao refreamento, ou 
àquele que o detém, em 2 Tessalonicenses 2.6, 7, merece uma discussão 
separada. Porquanto, depois de falar-se do homem de iniqüidade nos pri
meiros versículos, a argumentação prossegue deste modo:



Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas 
coisas? E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente 
em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniqüidade já  opera e aguarda 
somente que seja afastado aquele que agora o detém; então, será de fato 
revelado o iníquo... (2Ts 2.5-8).

Apesar de -  por causa da estrutura difícil da frase -  nem tudo ficar 
inteiramente claro, ainda assim, certamente é possível seguir a linha de pen
samento. Quando esteve em Tessalônica, Paulo preparou a Igreja para a 
vinda do homem de iniqüidade. Por esse motivo, ela também tinha como 
saber o que ainda detém o iníquo," de modo que este não pode revelar-se 
antes do tempo determinado para ele. Porquanto, o mistério da iniqüidade 
já  está operando. Tudo isso, porém, tem apenas um caráter provisório até 
que, aquele que agora detém, saia do caminho e de cena.

A questão agora é, a quem ou a quê ele se refere com esse refreamen- 
to? Desde o princípio, chama a atenção a alternância de uso do gênero mas
culino e do neutro. Apesar de algumas opiniões divergentes, os estudiosos, 
de um modo geral, concordam que em ambos os casos o significado é es
sencialmente o mesmo. O verbo katechein (usado em ambos os casos de 
modo absoluto, o que parece indicar uma terminologia corrente) também 
pode ser traduzido de mais de uma forma: refrear, conter, manter debaixo 
de si. Ao que parece, a idéia é de um poder ou pessoa que, no momento, 
ainda impede que o homem de iniqüidade se manifeste. Com relação a esse 
ponto, existem as seguintes concepções principais:

(1) Aquilo que detém é o imperium romano e quem detém é a pessoa 
do imperador, como representante desse imperium. Essa idéia pode ser en
contrada a partir de Tertuliano e foi subseqüentemente seguida por um grande 
número de exegetas.100 É apoiada pela atitude positiva de Paulo com relação 
ao governo (Rm 13; lTm 2). Como civis Romanus, em mais de uma oca
sião, ele apelou para a ordem legal romana que o protegia (At 16.37ss; 
22.25, 29). Essa concepção pode explicar a alternância do masculino e do 
neutro no refreamento. Chegou-se até mesmo a ver uma alusão na palavra 
“deter” (katechein) ao nome do imperador que então governava, Claudius 
(■claudo = tapar, fechar, impedir).101

No entanto, apesar disso, depois de uma reflexão mais profunda, essa 
idéia mostrou-se inaceitável. Em primeiro lugar, a menos que se deseje fa
lar de uma profecia não cumprida, é preciso deslocar-se do governo romano 
para o governo em geral como refreador do anticristo, sendo que nesse caso 
a alternância entre masculino e neutro torna-se obscura. Pois, quem é, en
tão, “o” que detém? Além disso, a idéia toda de governo como refreador 
não está em concordância com o caráter atribuído ao anticristo. O homem 
de iniqüidade não se manifesta como um usurpador de poder que só teria 
oportunidade de agir caso a ordem legal, representada pelo governo, fosse 
eliminada; antes, ele é um sedutor religioso. Pode-se dizer, então, que o



governo -  nesse caso, devendo ser considerado particularmente o governo 
romano -  era o grande adversário e refreador dessa manifestação anti-Deus? 
O governo não defendia os direitos do verdadeiro Deus, mas sim, oferecia 
ordem e tranqüilidade. No que se refere a tomarem para si honra divina, 
muitos imperadores romanos eram, antes, aliados e não refreadores do 
anticristo (Ap 13). A nosso ver, o caráter do anticristo como falso profeta 
toma, de fato, impossível essa explicação política.

(2) Outro ponto de vista é aquele que pode ser encontrado em alguns 
patriarcas da Igreja e em Calvino e que, subseqüentemente, foi defendido 
especialmente por Cullmann102 e, seguindo seus passos, por Munck.103 Ele 
encontra o refreamento do anticristo no fato de que o evangelho deve antes 
ser proclamado a todos os povos. Só quando isso tiver ocorrido é que pode 
vir o fim. Para isso, os intérpretes apontam para todo tipo de dado no Novo 
Testamento que relacione o fim do mundo com o progresso da pregação do 
evangelho. Cullmann e Munck vão tão longe nessa questão a ponto de en
contrarem no refreador o próprio Paulo que, afinal de contas, via-se num 
sentido especial como o apóstolo dos gentios.

No entanto, por mais coisas que se possa agregar a esse significado 
da pregação do evangelho em outras partes do Novo Testamento, não existe 
absolutamente nenhuma indicação de que esse é o caso em 2 Tessalonicenses 
2.104 Se esse era o caso, Paulo certamente falou dele em termos bastante 
obscuros. Essa objeção em si, que foi levantada repetidamente contra essa 
concepção desde Crisóstomo, torna a idéia difícil de ser aceita. É ainda 
mais improvável que Paulo se considerava o grande refreador e que consi
derava sua morte a remoção do obstáculo no caminho do anticristo. Por
quanto, onde se pode encontrá-lo atribuindo tal significado a si mesmo? E 
quando, em outras passagens, o apóstolo fala da possibilidade de sua morte 
iminente, teria ele ficado em silêncio quanto às conseqüências tão impressi
onantes ligadas a ela? O fato de Paulo considerar-se o refreador (e, confor
me foi demonstrado pela questão, de modo totalmente incorreto) deve, 
portanto, sem mais, ser rejeitado. Mesmo que não se leve em consideração 
este último ponto (permanecendo em aberto, então, a questão de quem é o 
que detém), a idéia de que ao falar do refreamento faz-se referência à prega
ção do evangelho, não deve ser simplesmente aceita. Porquanto, indepen
dentemente da falta de clareza da descrição, o final do versículo 7 continua 
ininteligível. Como pode ser verdade, com relação à pregação ou ao pregador 
do evangelho, que ela (ele) “sai de cena” ou “é afastado”? Paulo está preven
do, assim, um tempo em que a proclamação do evangelho chega ao fim?

Essas e outras objeções semelhantes tornam impossível seguir a ex
plicação que antes era aceita, de acordo com a qual o Espírito Santo, os bons 
mestres, os apóstolos, etc., eram o que detinham (os refreadores).105 Tanto no 
que se refere à escolha de palavras em 2 Tessalonicenses e à própria questão, 
não há absolutamente nenhuma forma de tomar tudo isso provável.



(3) Pode-se colocar a questão quanto à interpretação estar no cami
nho certo quando buscamos a causa do refreamento em fatores históricos 
específicos demonstráveis. Como também fica evidente a partir da expres
são subseqüente, “revelado somente em ocasião própria”, estamos tratando 
aqui de uma típica terminologia apocalíptica.106 Esse “refreamento” é, em 
geral, definido com aquilo que, em virtude do plano de Deus que a ele se 
aplica, impede o irromper da iniqüidade satânica no homem iníquo antes do 
tempo determinado para isso por Deus. Aquilo que é dito em Apocalipse 
20.2 sobre o prender e atar Satanás foi, corretamente, lembrado107 (cf. Lc 
8.31). Também é impressionante o fato de terem sido encontrados papiros 
nos quais, empregando a mesma palavra (“refrear” ou “conter”), menciona- 
se o aprisionamento de um dragão mitológico pela divindade ou pelo anjo 
M iguel.108 Esta última idéia pode nos levar de volta a Daniel, onde se fala de 
Miguel em mais de uma passagem, o qual, na luta final, encontra-se ao lado 
do povo de Deus (cf. Dn 10.13, 21; 12.1).109

Mesmo sem identificar todas essas representações, podemos formar 
uma idéia do que poderia vir a significar aquilo que o detém ou o refreador: 
um poder sobrenatural ou um governante ordenado por Deus (em Ap 20, 
“um anjo”) que detém a revelação final do poder de Satanás,1,0 até que seja 
a ocasião própria determinada para o homem de iniqüidade. Também se 
pode pensar, talvez, no próprio Deus.111 De qualquer modo, trata-se de um 
ato específico no drama escatológico planejado de acordo com a vontade de 
Deus, no qual o “tempo” a ele relacionado também é determinado por todos 
os fatores que estão operando na dispensação divina da redenção com refe
rência ao fim das coisas (como, por exemplo, o avanço do evangelho). No 
entanto, não existe base alguma para se procurar ser específico nesse caso e 
fazê-lo também não está em concordância com o caráter apocalíptico do 
texto.112 Acreditamos que nessa passagem Paulo não faz alusão a fenôme
nos ou acontecimentos históricos específicos, mas sim que, em linguagem 
apocalíptica, ele fala dos fatores sobrenaturais que determinam o refrea
mento das últimas coisas.

Pode-se considerar ainda se katechein deve ser traduzido como “re
frear” ou “segurar”, “controlar”. Neste último caso, certamente é necessário 
concluir que o “homem de iniqüidade” já  existe, mas ainda deve ser manti
do sob controle. Apesar dessa idéia, até onde se refere à operação do poder 
do próprio Satanás, ser bastante apropriada, e de sem dúvida se encaixar no 
versículo 7, onde a pessoa em questão é intimamente relacionada com o 
“mistério da iniqüidade”, no versículo 6, porém, o objeto daquele “que o 
detém” é, aparentemente, o homem de iniqüidade. E o fato de que, de um 
modo ou de outro, ele deveria ser e de fato poderia ser mantido sob controle 
antes de sua revelação (manifestação na História) é algo difícil de imaginar. 
Como homem iníquo, é muito pouco provável pensar nele fora da História. 
Por esse motivo, talvez se deva dar preferência à tradução “refrear,” pois 
esta permite uma interpretação mais figurativa e pode ser entendida não



tanto como o controle sobre o homem iníquo em si, mas sobre sua manifes
tação e revelação. No entanto, também é possível que, na linguagem 
apocalíptica empregada pelo apóstolo nessa passagem, tudo isso não seja 
tão rigidamente distinguido e que se fale do homem de iniqüidade como 
uma figura que é contida e mantida sob controle, sem que isso pressuponha 
uma “preexistência”. A representação vívida e realista que é própria da litera
tura apocalíptica até um certo ponto argumenta, de fato, em favor dessa con
cepção, na qual o momento divino de poder recebe um pouco mais de ênfase.113

(d) A Apostasia

Por fim, no que se refere à perversidade que atinge seu ápice no ho
mem de iniqüidade, Paulo fala desta em dois term os tipicam ente 
escatológicos, “a apostasia” (v. 3) e “o mistério da iniqüidade” (v. 7). Nor
malmente, esses termos são interpretados de modo que a realidade denota
da pela “apostasia” coincide com o tempo do iníquo e, portanto, no momento 
em que ele escreve essas palavras, isso ainda não aconteceu ou, pelo menos, 
não se completou. Há muito o que comentar sobre essa explicação, pois no 
versículo 3 diz-se que o dia do Senhor não virá sem que antes venha a 
apostasia. E este -  de acordo com esse raciocínio -  ainda não é o caso. Se se 
deve simplesmente identificar, como fazem alguns, a apostasia com esse 
homem de iniqüidade1'4 ou não, é ainda outra questão. Em Daniel 11.32 
também é mencionada a “apostasia”, entretanto, nessa passagem, mais como 
uma conseqüência e efeito da manifestação do grande adversário do que 
como sua manifestação em si. A nosso ver, esta se encontra, de qualquer 
modo, incluída na apostasia. Isso pode ser observado pela maneira como é 
descrita a manifestação do homem de iniqüidade. Tendo em vista que Sata
nás colocará seu poder à disposição desse homem, ele poderá dar demons
trações desse poder, com sinais e prodígios da mentira. Com isso quer-se 
dizer que os prodígios do iníquo têm um propósito mentiroso e enganador. 
Fazem os homens se desviarem. Em concordância com isso, diz-se que sua 
manifestação é acompanhada de todo engano de injustiça para os que pere
cem. Aqueles que já estão no caminho para a destruição vêem-se totalmente 
ludibriados e enganados pelas ilusões do adversário arrogante de Deus e 
pela manifestação de seu poder, de modo que não poderão mais escapar da 
perdição para a qual estão rumando. Isso não remove dos ombros deles a 
responsabilidade, pois são entregues a essa destruição como conseqüência 
do fato de que “não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por 
esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem 
crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à 
verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça” (vs. 10-12). 
Aqui, Paulo relaciona de modo muito próximo a obra do homem de iniqüi
dade e o evangelho. O não acreditar na verdade do evangelho é o que levará 
os homens a serem vítimas do fascínio do poder satânico por intermédio do



homem de iniqüidade. Nessa ligação entre incredulidade no evangelho e 
sujeição ao poder do sedutor perverso, as antigas predições proféticas ad
quirem nova relevância para a Igreja (cf. lJo 2.18, 22; 4.3; 2Jo 7).

O apóstolo escreve, então, que essa apostasia ainda não chegou ao 
seu pleno desdobramento. Apesar de, já no presente, a descrença e a perver
sidade serem esperadas, deve-se distinguir ainda em termos de abrangência, 
elaboração e conseqüência, entre uma explosão de pecado e aquela iniqüi
dade que está presente. O termo “mistério”, assim como “revelação”, deve 
ser entendido nessa passagem com relação ao acontecimento escatológico 
determinado por Deus. Tendo em vista que ele ainda não chegou à sua rea
lização plena, trata-se de um “mistério”, isto é, algo que ainda não se mani
festou. Isso se aplica de um modo geral à apostasia, ou à iniqüidade, à qual 
esse texto se refere. No entanto, a obra da anomia, que não é outra coisa 
senão a apostasia mencionada no versículo 3, já  teve início. Deve ser busca
da na oposição e na inimizade para com o evangelho e nos meios emprega
dos para esse fim. Porquanto, assim como a decisão final recai sobre o 
encontro de Cristo com o homem de iniqüidade, assim também, a inimizade 
que vai se revelando em oposição ao evangelho de Cristo tem um caráter 
escatológico. Não se chega a outra decisão senão aquela que já é possível 
tomar com relação a Cristo e o seu evangelho. Desse modo, essa decisão 
revela agora qual será a contenda no estágio final entre Deus e Satanás, 
entre Cristo e o anticristo. Conseqüentemente, é para isso que Paulo volta a 
atenção da Igreja e é isso que deseja ensinar a ela a fim de que compreenda 
o caráter do tempo em que vive.

Em resumo, podemos afirmar que a passagem que foi preservada e 
chegou até nós em 2 Tessalonicenses 2 sobre a revelação do homem de 
iniqüidade, significa uma contribuição impressionante e importante para 
nossa percepção da expectativa de Paulo com relação ao futuro e sua visão 
da História. No que se refere ao futuro, não implica de maneira alguma num 
rompimento com os pronunciamentos sobre a proximidade ou na sua anula
ção. Aquilo que é dito com relação ao refreamento também deve ser com
preendido  dentro da estru tu ra  desses pronunciam entos acerca da 
proximidade. Aquilo que é dito quanto a ainda esperada revelação do ho
mem de iniqüidade confirma o que já foi possível determinar em geral com 
respeito à perspectiva para o futuro. Ele abrange todo tipo de elemento uni
versal, as implicações temporais e espaciais que, a priori, são incalculáveis 
e que dão às palavras “está próximo” um caráter fortemente proléptico e 
profético. Isso se aplica ao pleroma dos gentios e de Israel; também se apli
ca ao homem de iniqüidade, caso deva-se atribuir, como acreditamos, um 
significado representativo a essa denotação. Portanto, tudo o que foi dito 
anteriormente sobre a natureza dessa expectativa futura e dessa perspectiva 
futura também se aplica à expectativa desta última e universal revelação do 
mistério da iniqüidade e nela encontra ainda maior confirmação.



A perícope de 2 Tessalonicenses 2 também é de suma importância 
para se compreender a visão de Paulo da História. Ela nos dá uma certa 
percepção do caráter fortemente dramático e antitético da concepção paulina 
da História. E dominado pelo grande antagonismo entre Deus e Satanás, 
pelo poder da verdade e o da mentira. Nessa luta, a vinda de Cristo repre
senta o ponto crítico e decisivo. No entanto, por esse motivo, sua vinda 
também evoca a manifestação do homem de iniqüidade. O mistério da ini
qüidade, portanto, já  está operando como um sinal inicial da luta final, e a 
vinda de Cristo não deve ser considerada separadamente em relação a essa 
vinda precedente do homem de iniqüidade. O objeto em si e sua perspectiva 
encontram-se indissoluvelmente unidos e, juntos, determinam a visão de 
Paulo da História, bem como a visão do Novo Testamento como um todo.

Essa observação do futuro e da História possui um caráter apocalíptico. 
Nela, por um lado, encontra-se a possibilidade e, por outro, a limitação. A 
possibilidade: esse texto apocalíptico “trabalha” com os temas mais pode
rosos da profecia de Israel e aplica-os à história do mundo. E o texto 
apocalíptico cristão coloca todos esses temas sob o denominador da nova e 
abrangente revelação da obra divina de redenção em Cristo. Essa é a possi
bilidade, a força e o valor incorruptível do texto apocalíptico do Novo Tes
tamento. Constitui para a Igreja o maior consolo e esperança, bem como a 
certeza de vitória. Por outro lado, no caráter apocalíptico do Novo Testa
mento, a expectativa do futuro também é sua limitação. A limitação da cla
reza, do conhecimento concreto, da possibilidade de poder estudar a História 
dentro de seu progresso fatual. Desse modo, encontra-se aqui o fracasso de 
toda interpretação que considera a literatura apocalíptica como um meio de 
“informar-se” sobre esse caráter concreto e fatual do acontecimento futuro. 
Aqui, também encontra-se a justiça da crítica da “escatologia de rumores”. 
Porquanto, o conhecimento do profeta não é o compartilhar da onisciência 
divina. De qualquer modo, essa profecia une o reino de Deus à História e 
nos ensina a olhar para a História sob esse ponto de vista decisivo. Essa 
percepção da literatura apocalíptica cristã também pode nos levar a com
preender, sob a ótica apropriada, a im portância perm anente de 2 
Tessalonicenses 2 para a Igreja. Essa passagem a eleva acima do nível no qual 
somente ocorrem decisões individuais e a ensina a compreender algo das di
mensões que definem a obra de Cristo e, com ela, o tempo de sua volta.

77. A Vinda de Cristo

Nas epístolas de Paulo não recebemos nenhuma “doutrina” ou descrição 
completa ou concluída da vinda de Cristo, nem dos grandes acontecimentos 
que haverão de ocorrer com ela. Por um lado, isso certamente está ligado ao 
caráter apocalíptico desse acontecimento, oculto no plano de Deus, que não 
admite, como é o caso de um acontecimento existente, ser narrado ou des



crito por meio da historiografia humana. Por outro lado, também se deve 
levar em conta aqui o caráter já  observado com freqüência das epístolas de 
Paulo que consiste de escritos ocasionais, mesmo que existam diferencia
ções com respeito a esse caráter de suas epístolas. No que se refere à descri
ção das “últimas coisas” (no sentido mais restrito), de fato, fica bem claro 
esse elemento “situacional” da pregação e da instrução contidas em suas 
epístolas. Apenas em algumas epístolas ele entra em mais detalhes com 
relação a questões e situações específicas nas Igrejas. No entanto, nessas 
passagens, também não se trata de uma exposição “sistemática”, mas sim 
de um esclarecimento quanto ao grande acontecimento do fim a partir de 
um ponto de vista específico, freqüentemente também, com um apelo ao 
que foi dito na pregação anterior às epístolas (cf. lTs 5.2; 2Ts 2.5) e àquilo 
que a Igreja “sabe”, ou pelo menos deveria “saber” (cf., por exemplo, ICo 
6.2, 3), sem que o conteúdo e a origem desse conhecimento sejam, portanto, 
explicados em detalhes. Tudo isso significa que podemos falar de uma “dou
trina das últimas coisas” em Paulo apenas num sentido fragmentário, mes
mo quando se refere à maneira da própria volta e dos acontecimentos que a 
acompanham. Esse caráter fragmentário também deve nos levar a ter muito 
cuidado, portanto, ao tirar conclusões e reunir dados separados.

Para uma concepção correta da questão, é importante, antes tudo, 
considerar-se a terminologia com que Paulo descreve a vinda do Senhor. De 
um modo geral, esta consiste no seguinte:

(a) A vinda (parousia) de Cristo (ICo 15.23; cf. a variação em 1.8), 
nosso Senhor Jesus (lTs 2.19; 3.13; 4.15; 5.23; 2Ts 2.1, 8). A palavra 
“parousia” significa115 vinda, chegada e presença. É empregada num senti
do inteiramente neutro, sem significado técnico ou especial. No helenismo, 
porém, também serve com freqüência para denotar a visita de dignitários, 
reis, generais, etc., bem como a vinda, a manifestação de deuses. O termo 
“parousia” tem esse sentido técnico em Paulo -  mas, é claro, com um con
teúdo todo próprio,116 -  especialmente em 1 e 2 Tessalonicenses. Nessas 
epístolas e em 1 Coríntios 15.23 o termo, sem dúvida alguma, não quer 
dizer a “volta”,117 e nem “parousia” é usado em Paulo (ou em outras partes 
do Novo Testamento) para o primeiro advento de Cristo. A vinda do Senhor 
denota a manifestação esperada de Cristo, como a revelação definitiva e 
final de sua glória. “Vinda”, portanto, tem a conotação de revelação de gló
ria, de vinda gloriosa e da presença ligada a ela.

(b) Outro termo com o qual Paulo denota o grandioso futuro é o da 
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo (lTm  6.14), de nosso Salvador 
Jesus Cristo (2Tm 1.10); sua manifestação e seu reino (2Tm 4.1; cf. v. 8); a 
manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus (Tt 
2.13). Por fim, deve-se mencionar ainda a combinação de manifestação e 
vinda (2Ts 2.8: “a quem [o iníquo] o Senhor Jesus matará com o sopro de 
sua boca, e o destruirá, pela manifestação de sua vinda”). Apesar da mani



festação, ao contrário da vinda, referir-se em uma ocasião à primeira vinda 
de Cristo (2Tm 1.10), geralmente, o termo é empregado exclusivamente 
para a vinda definitiva"8 de Cristo em glória. A palavra era particularmente 
adequada para esse propósito, em especial porque no mundo helenista ad
quiriu o significado adicional de um aparecimento ou entrada solene e glo
riosa como, por exemplo, dos governantes helenistas.

(c) Em terceiro lugar, a palavra “revelação” (apokalypsis) também é 
usada para a vinda de Cristo em glória (ICo 1.7: “aguardando vós a revela
ção de nosso Senhor Jesus Cristo”). Nessa combinação, não é Cristo quem 
revela “algo”, mas ele próprio que é revelado, isto é, ele sai do lugar oculto 
no qual se encontra no momento. Nesse mesmo sentido, apesar de fazer uso 
de outra palavra (phaneroõ), é mencionada em Colossenses 3.4 a manifes
tação de Cristo, à qual é juntada, então, a manifestação da Igreja com ele em 
glória. Diferentemente das duas primeiras palavras, “revelação” traz consi
go uma idéia de um período anterior de caráter oculto, recôndito.

(d) Por fim, ainda se deve mencionar as expressões nas quais a vinda 
de Cristo é denotada como “o dia”, às vezes de modo absoluto (lTs 5.4: 
“não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpre
sa” ; também em 1 Co 3.13: “manifesta se tornará a obra de cada um, pois o 
dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo”); compare ainda 
com a expressão “aquele dia” (2Tm 1.12, 18; 4.8). Em Romanos 2.5 tam
bém pode ser encontrada a combinação de “dia” com “revelação” (“ira para 
o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus”). O dia também é quali
ficado em mais detalhe como “dia do Senhor” (lTs 5.2; 2Ts 2.2; ICo 5.5 [na 
tradução aceita pela maioria]; cf. ICo 1.8; 2Co 1.14) ou de “Cristo Jesus” 
(Fp 1.6; cf. 1.10; 2.16). Esse termo tem origem no Antigo Testamento, onde 
se fala com freqüência do dia de Iavé como a revelação futura de seu poder. 
Em algumas das passagens que citamos, “o dia do Senhor” pode ser enten
dido ainda como o dia de Deus; porém, tendo em vista os acréscimos em 
outras passagens, é ainda mais provável que por “Senhor” deva-se entender 
sempre “Cristo”. Temos aqui, mais uma vez, prova do quanto o grandioso 
futuro, nas epístolas de Paulo, concentra-se inteiramente ao redor de Cristo, 
mesmo que a terminologia não seja originalmente messiânica, mas sim te
ológica.119 Contudo, enquanto no Antigo Testamento, e especialmente no 
uso feito pelo judaísmo posterior, apresenta-se uma certa diversidade com 
respeito ao conteúdo e à delimitação temporal da expressão “o dia do Se
nhor”, nas epístolas de Paulo o dia do Senhor ocorre com a revelação ou 
vinda (parousia) de Cristo, sendo então que, com a expressão “dia do Se
nhor”, em concordância com o uso feito no Novo Testamento, trata-se espe
cialmente do julgamento120 a ser executado por Cristo. No entanto, em 1 
Tessalonicenses 5.2 e 2 Tessalonicenses 2.2, a expressão “dia do Senhor” 
não deve ser entendida como sendo especificamente o julgamento, mas a 
vinda do Senhor, sua parousia em geral. Em todas essas descrições trata-se 
de uma denotação geral do grande futuro que surge com a vinda de Cristo.



As passagens em que a vinda e seu significado são discutidos de ma
neira mais completa e direta são as de 1 Tessalonicenses 4.15-18 e 2 
Tessalonicenses 1.7-10. Apesar de certas características dessa manifestação 
também serem mencionadas algumas vezes em outras passagens -  como, 
por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2.8, discutido anteriormente, onde é 
dito que o Senhor Jesus matará o iníquo com um sopro de sua boca e o 
destruirá pela manifestação de sua vinda; bem como em 1 Tessalonicenses 
3.13, onde fala-se da vinda do Senhor “com todos os seus santos”, essas 
mencionadas acima, porém, são muito mais detalhadas com relação a essa 
manifestação. No entanto, as duas passagens têm um conteúdo extrema
mente prático, o que também pode explicar o fato de que, num momento o 
caráter de julgamento e castigo da vinda assumem o primeiro plano (2Ts 1), 
enquanto em outro momento, a atenção volta-se para a vinda de Cristo, 
exclusivamente em seu significado de salvação (lTs 4).

Em 2 Tessalonicenses 1, o apóstolo entra na situação difícil em que a 
igreja se encontra, particularmente na aflição, à qual é exposta por parte de 
seus inimigos. Declara então que Deus fará justiça abertamente ao retribuir 
com aflição aqueles que agora afligem a Igreja e, na vinda de Cristo, dará 
descanso aos que estão aflitos, sendo que descreve essa vinda como “ .... 
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em 
chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e 
contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes 
sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da 
glória do seu poder” (vs. 7ss).

Ao olhar mais de perto essa descrição, ela parece representar a vinda 
de Cristo como uma descida dos céus, junto com seus santos anjos, de manei
ra semelhante a outras passagens (cf. lTs 3.13; 4.16; Mt 24.31). Imediata
mente, essa descrição associa-se, de maneira muito próxima, àquela das 
teofanias do Antigo Testamento (cf., por exemplo, Zc 14.5; Jd 14 com um 
citação de En 1.9). Isso se aplica em medida ainda maior às palavras seguin
tes, tomadas emprestadas de várias passagens do Antigo Testamento, nas quais 
é descrita a manifestação de Deus e é anunciado seu julgamento punitivo 
sobre os inimigos (cf., por exemplo, Êx 3.2 -  a chama de fogo na aparição do 
Senhor a Moisés em Horebe; Is 66.4, 15; Jr 10.25; SI 68.36; Is 2.11, 17). Fica 
aparente com isso, portanto, o quanto a vinda de Cristo está ligada à vinda de 
Iavé em julgamento de acordo com a profecia do Antigo Testamento, tanto 
com referência à substância como quanto à sua representação.121

Além  do m ais, em 2 T essalonicenses 1.7-10 o sign ificado  
discriminante da vinda encontra-se em primeiro plano. Apesar de, como 
fica evidente em outras passagens, o julgamento também se referir aos crentes 
e o fogo também servir para provar suas obras (ver Seção 79), aqui, faz-se 
alusão especificamente à separação entre crentes e incrédulos. A manifesta
ção de Cristo em majestade e glória significa julgamento punitivo, destrui



ção eterna para aqueles que não conhecem a Deus e que são desobedientes; 
essa realidade é denotada, então, como uma exclusão da presença do Se
nhor e da participação de sua glória (cf. Mt 7.23, etal.). Cria-se um contras
te absoluto com o destino daqueles que pertencem a Cristo e cuja glória 
consiste no fato de que sempre estarão com o Senhor (lTs 4.17).122 Aqui, 
em 2 Tessalonicenses 1, isso é expresso em palavras que ressoam com tons 
do Salmo 67(68).36 e 88(89).8 (Septuaginta), a saber, que o Senhor vem 
para ser glorificado em seus santos (os crentes, os seus), para ser contem
plado com maravilha por todos aqueles que creram. Para eles, sua vinda 
significa compartilhar de sua glória, acima de tudo admiração em reverên
cia e adoração diante da glória na qual está envolto. Assim, em sua vinda, 
efetua-se a divisão e os papéis são invertidos: haverá tribulação sobre os 
que atribulam e alívio e descanso para os que são atribulados (vs. 6-7). A 
revelação de Cristo também significa a revelação da justiça, tanto em seu 
significado de redenção quanto de retribuição.

A conhecida perícope de 1 Tessalonicenses 4.13-18 é igualmente im
portante para a percepção desse significado discriminatório da vinda de Cris
to. Aqui, mais uma vez, a Igreja não recebe uma descrição completa em 
seqüência daquilo que irá ocorrer na vinda do Senhor, mas instruções mais 
detalhadas com respeito ao destino dos crentes que adormeceram antes da 
vinda. Ao que parece, haviam surgido incertezas e ansiedade no meio deles. 
A própria Igreja ainda esperava poder, como um todo, ter permissão para 
experimentar a vinda de Cristo. No entanto, como entender o destino da
queles que já morreram, se no grande momento da manifestação de Cristo, 
não poderão mais encontrá-lo junto com a Igreja?

Ao que parece, não se trata aqui, como é o caso em 1 Coríntios 15, de 
defender a realidade da ressurreição, mas sim a maneira como os crentes 
falecidos estarão diretamente envolvidos como os primeiros a manifesta
rem-se na vinda de Cristo.123 Aqueles que estavam mortos teriam de perder 
o grande momento da manifestação de Cristo, pela qual eles também espe
raram tão intensamente? É possível que para a consciência da Igreja, a vin
da e a ressurreição dos mortos ainda estivessem bastante separadas, sendo 
que esta última era tida como a fase final, na qual se entrava apenas muito 
mais tarde (depois da vinda e do reinado de Cristo na terra que tinha início 
com a vinda).124 Ou talvez, o destino todo dos crentes falecidos fosse uma 
questão obscura para a Igreja.

Seja como for, a instrução de Paulo está voltada, nesse caso, para 
convencer a Igreja de que os crentes falecidos irão, desde o princípio, com
partilhar da glória da vinda de Cristo tanto quanto aqueles que ainda estão 
vivos. Mais uma vez, a linha de raciocínio encontra-se, aqui, no vínculo que 
une Cristo a todos os seus, mesmo aqueles que já  morreram: “Pois, se cre
mos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,125 
trará, em sua companhia, os que dormem” ( lTs 4.14). O que se tem especi



almente em vista com esse pronunciamento encontra-se nas palavras finais 
“trará em sua companhia” . Seu significado vai além de “fazer ressuscitar 
com ele”, pois, com isso, ainda não ficaria clara a participação dos crentes 
falecidos na vinda de Cristo. Essas palavras não querem dizer nada menos 
que Deus fará com que se manifestem com Cristo em sua vinda, isto é, 
estarão em sua companhia, ao seu lado, quando Cristo vier. De que forma 
isso deve ser entendido é algo que só fica claro nos versículos seguintes, 
pois neles o apóstolo explica o que acontece antes “por palavra do Senhor”, 
dizendo que “nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo 
algum precederemos os que dormem.” Este (não) preceder parece fazer re
ferência ao mesmo acontecimento que é expressado no versículo 14 com as 
palavras “trará, em sua companhia” ou “fará vir consigo” . Trata-se do modo 
como os crentes, tanto os que falecerem como os que ainda vivem, estarão 
envolvidos na volta de Cristo e irão compartilhar de sua glória. A maneira 
como isso irá ocorrer é explicada como se segue, na descrição da própria 
vinda: “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a 
voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mor
tos em Cristo, ressuscitarão primeiro; depois nós, os vivos, os que ficarmos, 
seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro 
do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor” (vs. 16ss).

Essa descrição da vinda de Cristo -  a mais detalhada que recebemos 
nas epístolas de Paulo -  possui um caráter nitidamente apocalíptico usando, 
em parte, as características que aparecem em outras passagens nas 
delineações de teofanias. A representação descreve acontecimentos que es
tão fora do modo presente de existência humana. De maneira semelhante à 
literatura apocalíptica, ela coloca esses acontecimentos dentro da estrutura 
de um retrato do mundo daquela época e assim, confere vividez humana às 
ocorrências divinas às quais, porém, não permite uma interpretação feita à 
maneira da história humana. E mencionada uma “palavra de ordem” (esten
dendo-se por toda a terra), a “voz do arcanjo” e a “trombeta de Deus” . No 
que se refere ao significado dessa representação, pode-se perguntar se 
estamos tratando aqui de um ato triplo no acontecimento divino, ou se a 
mesma coisa está sendo expressa de três formas diferentes, a saber, o sinal 
para o início do grande acontecimento. A “palavra de ordem” é feita na voz 
de Deus ou de Cristo? Essa ordem aplica-se ao próprio Cristo descendo ou 
dirige-se aos mortos? Pode-se fazer perguntas semelhantes sobre “a voz do 
arcanjo” e a “trombeta de Deus”.125 As expressões empregadas aqui tam
bém constituem o material habitual das descrições de teofanias, do dia do 
Senhor e da vinda de Cristo a ele relacionadas.127 Os anjos estão sempre 
presentes nas ocorrências escatológicas como acompanhantes que servem a 
Cristo e como co-executores dos acontecimentos finais (cf., por exemplo, 
Mt 13.39,49; 16.27; Mc 8.38; Mt 25.31, et al.; Lc 12.8ss; 2Ts 1.7).128 Em 
outra passagem, Paulo fala da vinda de Cristo “com todos os seus santos” 
(lTs 3.13), entre os quais também ficam subentendidos os anjos. “A trom-



beta” também tem um significado especificamente escatológico. Alguns acre
ditam que o ressoar da trombeta nas teofanias denota a voz indescritível de 
Deus.129 Seja como for, assim como, já  no Antigo Testamento, a teofaniano 
Monte Sinai (Êx 19.16) e o dia de Iavé deviam ser anunciados com o resso
ar da trombeta e consistiam no próprio ressoar da trombeta (cf. J1 2.1; Sf 
1.16; Is 27.13; Zc 9.14), também no Novo Testamento o apocalipse encon
tra-se repleto de trombetas, anjos com trombetas, etc. (cf. também Mt 24.31). 
Paulo fala dela em 1 Coríntios 15.52 como a última trombeta que anuncia a 
ressurreição. Também em 1 Tessalonicenses 4.16 o ressoar da trombeta e a 
ressurreição dos mortos devem ser entendidos como estando intimamente 
relacionados.130 Não é dito quem toca a trombeta; é o “grande clangor de 
trombeta” (Mt 24.31), a “última trombeta” (ICo 15.52), a “trombeta de 
Deus” (lTs 4.16).131 Tudo isso, porém, não tem um significado independen
te na descrição de I Tessalonicenses 4. E o ambiente escatológico- 
apocalíptico daquilo que se deseja falar nessa passagem sobre a vinda de 
Cristo: que todos os crentes, aqueles que morreram, bem como os que ainda 
estão vivos, compartilharão juntos e de uma só vez a glória da vinda de 
Cristo. E esse também o sentido da ressurreição dos mortos indicada nessa 
passagem com apenas algumas palavras. Sua menção serve apenas para 
remover qualquer sugestão de que os crentes falecidos não apareceriam 
imediatamente, como se sua redenção e glorificação não estivessem claras 
e precisassem receber uma outra ordem. Antes, sua ressurreição ocorrerá 
em primeiro lugar, quando a manifestação de Cristo for anunciada por vo
zes e ressoar de trombeta. Só então ocorrerá o encontro coletivo e a reunião 
com Cristo dos mortos e dos vivos. Não é dito de que maneira estes últimos 
irão experimentar esse encontro, isto é, em que modo de existência. Não há 
fundam ento  algum  para desejar inferir, a partir d isso , que em 1 
Tessalonicenses Paulo ainda não chegou à idéia de “transformação” da qual 
fala em 1 Coríntios 15.52; assim como também não há base para se supor 
que a ressurreição dos que já faleceram iria ocorrer no mesmo corpo em que 
viveram anteriormente. Nessa passagem, essas coisas todas não são menci
onadas em mais detalhes. No entanto, será preciso interpretar Paulo usando 
Paulo e não toda sorte de idéia que pode ser encontrada ali e acolá na litera
tura judaica posterior; além disso, será preciso ter em mente que o apóstolo 
não está preocupado com uma “escatologia” concluída, mas apenas em de
fender um envolvimento simultâneo e coletivo dos mortos e dos vivos na 
vinda de Cristo.

Isso é feito, então, nas palavras extraordinárias do versículo 17 que 
falam de estar “entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares”. Isso 
indica uma translação sobrenatural, a qual também é mencionada em outra 
passagem num contexto apocalíptico (Ap 12.5), na verdade, com o sentido 
de arrebatamento (2Co 12.2, 4; cf., porém, At 8.39). As nuvens também 
constituem um tema apocalíptico fixo. É dito continuamente sobre o Filho 
do Homem que ele virá nas nuvens ou com elas, referindo-se a Daniel 7.13



(cf. Mc 13.26; 14.62; Mt 26.64; Lc 21.27; Ap 1.7; 14.14ss). Nas teofanias 
do Antigo Testamento, a nuvem também aparece repetidamente como ma
nifestação, assento e veículo de Deus (cf. SI 97.2; Is 19.1; Êx 19.9, 16, et 
al.). Em 1 Tessalonicenses 4 as nuvens constituem a manifestação da glória 
de Cristo, da qual os seus podem tomar parte. Trata-se, portanto, do início 
dessa união, do encontro. Na descida de Cristo dos céus, os seus são eleva
dos em sua aparição transcendente (“nos ares”), certamente não para per
manecer ali,132 ou dali voltarem para o céu, mas para estarem ao seu lado e 
com ele quando ele vier a terra.

Há controvérsias sobre onde se deve buscar a origem dessa idéia. 
Com freqüência, acredita-se que a cerimônia de “entrada” dos príncipes 
helenistas quando em visita a uma determinada região teve influência sobre 
a descrição da vinda de Cristo. Pode-se encontrar tanto a palavra parousia 
quanto a expressão eis apantêsin na descrição dessas entradas jubilosas. Na 
medida em que sua consciência permitia, os habitantes da cidade iam en
contrar o líder a fim de marcharem para dentro da cidade com seu séquito 
ou então observar sua entrada. A figura da coroa, da qual Paulo fala com 
relação à vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 2.19, 20 (“Pois quem é a 
nossa... coroa em que exultamos [stephanos keuchêsêos], na presença de 
nosso Senhor Jesus em sua vinda?”) é explicada com freqüência nesse con
texto. Isso porque as pessoas davam ao governante coroas ou guirlandas ou 
adornavam-se com elas quando iam encontrar-se com ele (cf., por exemplo, 
Deissmann, Licht vom Osten, 4a ed., 1923, p. 315, e especialmente E. 
Peterson, “Die Einholung des Kyrios”, ZST, 1929/30, pp. 682ss; do mesmo 
autor, TDNT, I, p. 380; ver também Sabbe, Collationes Brugenses et 
Gandavenses, IX, pp. 97ss). Essa explicação é seguida de muitas outras e, 
de fato, oferece pontos marcantes de contato.

Outros, porém, acreditam que o contexto deve ser buscado inteira
mente nas idéias apocalípticas do Antigo Testamento e do judaísmo. Em 
sua extensa discussão dessa questão, Dupont [SYN CHRISTÕ], p p. 64ss, 
indicou particularmente a descrição da teofania no Monte Sinai (Ex 19.10
18), onde também são mencionados (Septuaginta) os hai phõnai kai hai 
salpinges, que foram ouvidos na vinda do Senhor. No terceiro dia -  de acor
do com o relato -  houve vozes e raios e uma nuvem espessa (nephelê) e o 
toque da trombeta (phõnê tês salpingos) ressoou ruidosamente. Então Moisés 
conduziu o povo para encontrar-se com Deus (exêgagen M. ton laon eis 
synatêsin tou Theos, etc.), Dupont acredita que em todo esse contexto 
escatológico apocalíptico (de 1 Ts 4), “o ponto de partida pode ser encontra
do na teofania no Sinai, que inspira o contexto apocalíptico dessa passagem 
da carta de Paulo” (ibid., pp. 71, 73). Apesar da comparação com a entrada 
dos príncipes helenistas ser impressionante e ter sido usada como explica
ção por Crisóstomo, por exemplo, o caráter apocalíptico da descrição de 1 
Tessalonicenses 4 e os elementos do Antigo Testamento que, sem dúvida,



podem ser encontrados nela, argumentam fortemente em favor do modo de 
interpretação de Dupont. Saabe elaborou ainda mais essa idéia e ofereceu 
vários acréscimos (Collationes Brugenses, IX, pp. 99-113).

Fica claro que essa ida dos crentes ao encontro do Senhor tem o sen
tido de eles serem colocados ao lado de Cristo na sua vinda, a demonstração 
clara de pertencer a ele e ser seu povo. A intenção é a mesma em 2 
Tessalonicenses 2.1, quando fala-se de “nossa reunião133 com ele [Cristo]” 
em sua vinda, e em Colossenses 3.4: “sereis manifestados com ele, em gló
r ia ” . Com isso, fica sufic ien tem ente  explicada a expressão de 1 
Tessalonicenses 4 .1 4 - “assim também Deus... trará juntamente em sua com
panhia” . Deus fará com que venham com Cristo em sua aparição triunfante. 
Não pode significar “trazer com ele do céu”, pois simplesmente irão ao 
encontro dele. Também não se tem em mente uma volta ao céu.134 Porquan
to a vinda de Cristo dirige-se para a terra . Trata-se de ser incluído em sua 
companhia, andar em seu séquito, vir juntamente com Cristo em sua glória. 
Significa também ser separado, dali em diante, daqueles para os quais a 
vinda de Cristo é condenação e, portanto, quer dizer livramento “da ira vin
doura” (lTs 1.10).

Não é explicado aqui em mais detalhes como tudo isso acontecerá e o 
que virá depois dessa reunião. A descrição termina com as palavras “e as
sim estaremos para sempre com o Senhor”. Esse é o resumo e o ápice de 
tudo o que aconteceu antes. Chegando nesse ponto, o apóstolo pára e diz 
que a Igreja deve consolar-se com essas palavras, tanto pelos seus mortos 
como por si mesma. A perspectiva cristológica constitui o novo ponto de 
integração do envolvimento de longa data do povo com Deus na revelação 
da glória do Senhor. Cristo é o ponto central, a certeza, a base para a espe
rança da glória. Assim, o velho não é colocado de lado, mas sim usado e 
esclarecido tendo em vista sua capacidade de expressão.135 No entanto, a 
esperança volta-se para Cristo, para estar com ele eternamente. Essa é a 
nova qualificação, concentrada em poucas palavras, a salvação do futuro do 
Senhor para seu povo descrita de diversas formas e concepções grandiosas, 
mas ainda assim indescritível.

78. A Ressurreição

Como já  ficou aparente na seção anterior, o significado redentor da vinda de 
Cristo para a Igreja encontra-se, acima de tudo, no fato de que com a mani
festação de Cristo, imediatamente os crentes que adormeceram irão ressus
citar e -  podemos acrescentar de imediato136 -  aqueles que estão vivos serão 
transformados.

Enquanto outros acontecimentos ligados ao grandioso futuro são co
locados em  discussão nas ep ísto las de Paulo, apenas parcial ou



incidentalmente, a ressurreição dos mortos e a renovação do corpo são parte 
da substância central de sua proclamação do evangelho. Por certo, pode-se 
chamar 1 Coríntios 15, num sentido especial, de “o” capítulo da ressurrei
ção, tanto de Cristo como dos crentes -  porém, isso não altera o fato de que 
a ressurreição dos crentes é apresentada à Igreja repetidamente em vários 
contextos diferentes como a grande ocorrência redentora do futuro. Ela se 
origina diretamente e é explicada pela realidade da ressurreição de Cristo, o 
centro da proclamação paulina (Rm 8.11; 1 Co 6.14; 2Co 4.14). Seu próprio 
povo já  foi incluído na ressurreição de Cristo e o batismo é a incorporação 
sacramental nesse acontecimento redentor (Rm 6.4ss; Cl 2.12; 3.1). A ver
dadeira renovação de sua vida é a semelhança da ressurreição de Cristo 
(Rm 6.5); nela, a ressurreição de Cristo já  encontra-se operando (Rm 6.8; 2Co 
4.10ss) e o fará cada vez mais (2Co 3.18). Ela é o ter sido ressuscitado com 
Cristo, o ser permitido considerar-se vivo para Deus em Cristo (Rm 6.11), o 
já  ter se revestido do novo homem (da ressurreição) (Cl 3.10), que tem sua 
consumação na ressurreição dos mortos na vinda de Cristo. E, na medida em 
que os crentes adquirirem mais vigorosamente a consciência de terem sido 
incluídos nesse acontecimento espiritual de renovação, desejarão com mais 
fervor ver sua plena concretização na ressurreição dos mortos (Fp 3.1 lss).

Por causa desse significado absolutamente controlador da ressurrei
ção de Cristo para o futuro do seu povo, Cristo também pode ser chamado 
de primícias (aparchê) daqueles que dormem (ICo 15.20, 23). “Primícias” 
é uma qualificação tomada emprestada das colheitas. As primícias repre
sentam o todo da colheita que ainda é esperada, são a prova de que é chega
da a nova colheita, ou seja -  nesse caso - ,  a nova era. Semelhantemente, é 
mencionado em Colossenses o princípio, o primogênito de entre os mortos 
(cf. Rm 8.29). Os dois termos não dizem apenas que, numa ordem cronoló
gica, Cristo é o princípio da ressurreição, mas também que o princípio que 
ele criou foi decisivo e abriu caminho para os “muitos irmãos” que perten
cem a esse primogênito.137 Ele destituiu a morte de seu poder (2Tm 1.10) 
por sua própria vitória sobre ela (ICo 15.57). Sua ressurreição e a de seu 
povo formam uma unidade indissolúvel.

A partir dessa abordagem exclusivamente cristológica da ressurrei
ção dos crentes também se deve entender a ligação que Paulo faz repetida
mente entre a ressurreição e o Espírito Santo.138 Porquanto, na ressurreição 
de Cristo, era o Espírito que estava operando de modo sobremaneira pode
roso. Cristo também recebeu o Espírito e foi impelido e conduzido pelo 
Espírito (Mt 3.16; 4.1, et al.).m  Contudo, antes da ressurreição a existência 
de Cristo também foi determinada pelo fato de que ele estava “na carne” 
(Rm 1.3; lTm 3.16). E, enquanto para Cristo essa “carne” significava a 
sujeição à morte da antiga era -  pois Deus o enviou “em semelhança de 
carne” (Rm 8.3) -  o Espírito é o Autor da vida redimida e incorruptível da 
nova era (2Co 3.17, 18). Por esse motivo, a ressurreição de Cristo é relaci
onada de modo particular ao Espírito. Na ressurreição ele foi “justificado



em espírito” (lTm  3.16), isto é, foi declarado justo diante de todos. A 
glória e o poder de Deus foram dados a Cristo em sua ressurreição “se
gundo o espírito de santidade” (Rm 1.4).140 No entanto, isso não significa 
que ele não possui mais qualquer parte no corpóreo -  sua ressurreição é 
justamente prova do contrário - ,  mas que ele foi liberto da fraqueza e 
humilhação da carne e pode, ele próprio, dispor do Espírito, de forma que 
é possível identificar seu novo modo de existência com o do Espírito (2Co 
3.17; ICo 15.45). Por esse motivo, por meio de um sinônimo e equivalen
te da obra do Espírito na ressurreição, pode-se mencionar que Cristo foi 
ressurreto dos mortos “pela glória do Pai” e falar de sua vida como sendo 
“pelo poder de Deus” (Rm 6.4; 2Co 13.4).

Em virtude de pertencerem a Cristo, os crentes agora fazem parte 
desse regime do poder e da glória do Espírito como Criador da nova vida 
(Rm 8.9). Assim, sua existência corpóreo-temporal (assim como a de Cris
to) está, de fato, sujeita à morte por causa do pecado (condenado no corpo 
de Cristo), mas em seu lugar, o Espírito dá vida por causa da justiça (trazida 
por Cristo) (Rm 8.10).141 Isso também significa para eles, portanto, a vivificação 
de seu corpo mortal pelo Espírito de Cristo que neles habita (Rm 8.11).

Tudo isso pode permitir que compreendamos melhor que, particular
mente em 1 Coríntios 15, Paulo defende tão vigorosamente a ressurreição 
dos mortos em oposição àqueles que, mesmo aparentemente dentro da Igre
ja, a negavam. Em nossos dias,142 pressupõe-se com freqüência que deve
mos ver nessa negação da ressurreição uma heresia espiritualista que talvez 
também seja tratada em 2 Timóteo 2.18 (homens que argumentavam que “a 
ressurreição já  se realizou”). Não era negada a ressurreição de Cristo, nem o 
fato de os crentes participarem dela, mas sim, era dito que a participação 
dos crentes deveria ser entendida num sentido exclusivamente espiritual e 
que consistia na perfeição a ser alcançada já  nesta vida, sendo desnecessá
rio, desse modo, que se seguisse a ressurreição do corpo. Independente
mente de como se escolha avaliar em mais detalhes o contexto espiritual 
dessa heresia, a negação da ressurreição física dos crentes é o ponto crucial 
no qual concentra-se a argumentação do apóstolo.143

Sua estrutura144 é bastante clara e impressionante. Depois da repeti
ção explícita e da confirmação daparadosis apostólica sobre a ressurreição 
de Cristo como pedra fundamental e base para tudo o que deve ser dito em 
seguida, Paulo chega, no versículo 12, à alegação daqueles que dizem não 
haver ressurreição dos mortos. Em contraste com isso, em primeiro lugar 
ele coloca com grande vigor o que (hoti; v. 12) e a partir disso discute, 
começando no versículo 35, o como (põs) da ressurreição. Na primeira par
te ele afirma claramente que a negação da ressurreição dos mortos questio
naria a ressurreição de Cristo (o que aparentemente não era negado pela 
heresia), na realidade, colocaria em dúvida todo o conteúdo da pregação 
apostólica e da fé cristã. Já nesse ponto, ele coloca Cristo em contraste com



Adão a fim de deixar clara a ligação indissolúvel entre Cristo e os seus, 
também no que se refere à ressurreição (vs. 22ss). Ao fazê-lo ele entra na 
seqüência de acontecimentos da vinda de Cristo (vs. 23-29), voltando, em 
seguida, para as conseqüências que a omissão da ressurreição teriam sobre 
ele próprio, bem como sobre a Igreja; tomaria toda essa luta de vida e morte 
do evangelho sem sentido e poderia, se a morte significa afinal de contas o 
fim de tudo, dar ocasião à libertinagem: “comamos e bebamos...” (vs. 30
34). Nesse contexto, ele também fala de ser batizado “por causa dos mor
tos” (v. 29) numa alusão à prática, cujo significado não pode ser considerado 
claro para nós, apesar de toda a pesquisa que foi dedicada ao assunto.14'’ 
Nesse contexto, essa alusão serve como um argumento (complementar) 
contra aqueles que negavam a ressurreição e, ao que parece, consideravam 
significativo esse batismo por causa dos mortos. No entanto, o ponto prin
cipal do argumento todo é o seguinte: (a) a ressurreição inquestionável de 
Cristo implica na ressurreição dos seus; e (b) sem a esperança de ressurrei
ção na vinda de Cristo, a vida cristã e a luta da vida cristã perdem seu sen
tido. A isso, ele acrescenta ainda no versículo 34, com uma lembrança distinta 
da resposta de Cristo aos saduceus (Mt 22.29, 33), que aqueles que negam a 
ressurreição não tem absolutamente nenhum conhecimento de Deus.146

No versículo 35 ele começa, então, sua exposição do como, referin
do-se às perguntas dos opositores (apresentado na forma de uma diatribe): 
“Mas alguém dirá: Como ressuscitam os mortos: e em que corpo vêm?” 
Fica aparente pela resposta que esse “como” tem ainda um aspecto duplo. 
Nos versículos 36-50, em primeiro lugar, trata-se da qualidade da ressurrei
ção do corpo e então, nos versículos 51 ss, da maneira como essa ressurrei
ção ocorre.147 No que se refere à qualidade da ressurreição, Paulo usa uma 
analogia dupla. Antes de tudo, emprega a imagem da semente.148 Também é 
fato, com relação à semente que ela só vem a ter nova vida se primeiro 
morrer (v. 36). Pode-se aprender com isso, ao mesmo tempo, que a qualida
de daquilo que virá não deve ser medida por aquilo que se vê morrer. Por
quanto, também é verdade com relação à semeadura, que não é o “corpo 
que há de ser”, mas apenas o (“simples”) grão, quer de trigo ou de outra 
coisa, que é semeado. Aqui, prevalece o poder supremo e absoluto de Deus, 
que não apenas dá a cada semente seu próprio “corpo” (futuro), mas tam
bém dá aos homens e animais, aves e peixes uma outra “carne”, isto é, seu 
modo terreno de existência. São enormes e inimagináveis as riquezas que 
Deus tem à sua disposição para dar a cada ser um “corpo” conforme esco
lheu fazê-lo. Isso vale não só para o que está na terra, mas também para o 
que aparece nos céus. Sua glória é diferente da dos corpos terrestres, mas os 
corpos celestiais diferem também entre si (vs. 37-41).

Quando, na conclusão, o apóstolo acrescenta: “Pois assim também é 
a ressurreição dos mortos”, ele não apenas esclarece a possibilidade e a 
qualidade do corpo de ressurreição com uma referência aos vários modos 
de existência que Deus, em sua onipotência, concedeu às suas criaturas,



mas também, certamente de modo intencional, colocou o celeste149 em con
traste com o terreno, um contraste para o qual ele volta mais que depressa 
na analogia do primeiro e segundo Adão (ver vs. 47ss).

A transição da primeira analogia (da semente) para a segunda forma 
o contraste quádruplo entre o que é semeado e o que ressuscita.

Semeia-se o corpo na corrupção,
ressuscita na incorrupção.

Semeia-se em desonra,
ressuscita em glória.

Semeia-se em fraqueza,
ressuscita em poder.

Semeia-se corpo natural,
ressuscita corpo espiritual.

Com esse último contraste (físico-espiritual) chegamos a um novo 
ponto crucia] da argumentação, que é esclarecido com o uso, mais uma vez, 
da analogia entre Cristo e Adão (vs. 44bss). É só a partir desses esclareci
mentos que se pode compreender o devido significado do contraste físico- 
espiritual.150 Aquilo que se realiza antropologicamente no crente (ao ser 
“semeado” e “ressuscitado”) deriva seu significado do fato de que o modo 
de existência de seu corpo antes da morte é determinado pelo modo do 
primeiro Adão (e é, portanto, “físico”) e do fato de que o ser ressuscitado é 
determinado pelo segundo Adão (e é, portanto, “espiritual”). É sob essa 
ótica que deve ser entendido o pronunciamento que, à primeira vista, não é 
muito claro: “se existe um corpo físico, existe também um corpo espiritu
al,” bem como o corpo físico vir primeiro e só depois seguir-se o espiritual. 
Tudo isso não se encontra na própria natureza do que é humano -  porquan
to, a partir da existência de um corpo físico e mortal deveria seguir-se a 
existência de um corpo espiritual e imortal? -  mas tem origem na sucessão 
do primeiro Adão pelo segundo e dos dois modos de existência diferentes 
que se referem a cada um deles. Por esse motivo, o modo físico de existên
cia (que participa da existência do primeiro Adão) é seguido pelo modo 
espiritual (que participa do segundo Adão). O contraste antropológico en
contra-se ancorado no histórico-redentor.

O conteúdo desse contraste físico-pneumático, portanto é -  em se
gundo lugar -  explicado a partir do primeiro homem Adão e do último, ou 
segundo Adão, Cristo. Se “físico” significa pertencer ao primeiro Adão, 
“espiritual” ao segundo, tanto um quanto o outro devem ser mais esclareci
dos com base no que se sabe sobre esses dois “homens” .151

No que se refere ao primeiro Adão, Paulo pode apelar diretamente 
para as Escrituras: pois Deus soprou nele o fôlego da vida (Gn 2.7), ele 
tornou-se “alma vivente”, recebeu vida, que é então qualificada como natu
ral (v. 46), um pouco mais adiante, como “da terra, terreno” (mais uma vez



com referência a Gn 2.7) e à qual se aplicam as qualificações de “came e 
sangue” (v. 50) e “corruptível e mortal” (v. 53).152 Todos os descendentes do 
primeiro Adão são co-participantes dessa vida. Pois, assim como ele foi 
terreno, também os demais são terrenos (v. 48).

Em contraste com esse primeiro Adão, como alma vivente, encontra- 
se Cristo, o segundo e último Adão, como Espírito vivificador, bem como o 
corpo pneumático determinado por ele em contraste com o físico que é de
rivado do primeiro Adão. Fica claro, pela maneira como o espiritual é liga
do aqui com Cristo, que o físico e o espiritual não estão em contraste um 
com o outro, como sendo o superior e o inferior no sentido da antropologia 
dualista,153 mas como dois modos de existência corpórea em que a ressur
reição de Cristo constitui o ponto crítico. Assim, de um modo geral, Paulo 
não coloca Cristo como o “Espírito vivente” em contraste com Adão como 
a alm a vivente, mas diz que Cristo tornou-se  Espírito vivificador. 
Semelhantemente a Adão, este último denota um começo que, nesse con
texto, dificilmente pode ser entendido de outra forma senão como a ressur
reição de Cristo. Desse ponto em diante, Cristo não apenas “possuía” o 
Espírito, mas ele próprio “era” o Espírito (cf. 2Co 3.17), o que não quer 
dizer que não haveria mais uma distinção entre a pessoa de Cristo e a do 
Espírito, mas sim que não apenas para si, mas também para os seus, ele tem 
o Espírito à sua disposição.154 Assim, Paulo fala de Cristo como o Espírito 
vivificador, por intermédio do qual, mais uma vez, ele determina a relação 
entre o Espírito e a ressurreição de Cristo. Por esse motivo, pertencer a 
Cristo consiste não apenas no dom do pneuma nesta vida, mas também al
cança a vivificação a ser esperada de acordo com a ressurreição de Cristo 
(cf. v. 22). Desse modo, Paulo também continua dizendo no versículo 46 
que o (coipo) espiritual não é primeiro, mas sim o natural e depois o espiri
tual. Mais uma vez, não se deve ver nessas palavras um pronunciamento 
mais amplo sobre o que tem prioridade num sentido antropológico geral,155 
mas sim, uma rejeição156 da idéia de que o espiritual representa uma condi
ção primordial que seria antecedente à existência física, afastada desta ou 
oposta a ela e da qual o homem não participa até a vinda de Cristo e a 
ressurreição. Em oposição a isso, Paulo coloca justamente o caráter históri- 
co-redentor do corpo dado em Cristo e do poder vivificador do Espírito. O 
primeiro e o segundo Adão não representam dois “princípios” ou modos de 
existência atemporais, em contraste entre si, mas encontram-se numa rela
ção histórico-redentora (típica-antitípica; Rm 5.14), na qual Adão é o “pri
meiro” e Cristo o “segundo” ou “último”, na dispensação divina da redenção. 
Portanto, também se aplica aos crentes que eles serão portadores da ima
gem de Cristo, assim como têm a imagem de Adão (cf. v. 49). Desse modo, 
quando é dito sobre Cristo nesse contexto que ele é o segundo homem do 
céu157 e que, por esse motivo, é chamado de celestial (v. 48), não se trata de 
uma alusão à sua preexistência celestial e nem a uma condição de toda a 
existência humana de Cristo. Não apenas seria difícil conciliar isso com o



que é dito, por exemplo, em Romanos 8.3 sobre Cristo vindo em semelhan
ça de carne pecaminosa,158 como também os seus não poderiam ser chama
dos de “os celestiais” como o são no versículo 48, sem entrar em contradição 
com o que é dito anteriormente nessa passagem sobre sua origem terrena. A 
expressão “do céu” ou “celestial” qualifica em mais detalhes o segundo 
homem como sendo o Ressurreto. Indica que, como segundo Adão e como 
lnaugurador dessa nova vida da ressurreição, Cristo vive pelo poder do 
Espirito celestial divino. Assim, nesse sentido, aqueles que pertencem a ele 
podem ser chamados de “os celestiais” . Não o são por terem vindo do céu 
ou porque vão para o céu, mas porque pertencem a Cristo, aquele que vive 
do poder divino e, desse modo, terão a imagem do celestial, assim como 
outrora eram portadores da imagem do terreno. Essa futura imagem celestial 
também pode ser chamada agora de corpo espiritual.159 Pneuma e espiritu
al, não denotam, portanto, uma nova substância, mas uma nova determina
ção ou origem. O novo corpo não “consiste de” pneuma, mas é trazido e 
determinado pelo poder celestial divino.160 Por esse motivo, e não com base 
no que se encontra inerente na “substância” pneumática, pode-se dizer ago
ra do corpo que ele é incorruptível, imortal, o modelo de glória e poder (vs.
42, 43, 48, 53).

Portanto, Paulo também pode escrever em Filipenses 3.21 que Cristo 
irá transformar nosso corpo de humilhação para que se torne igual ao seu 
corpo glorificado, de acordo com o poder pelo qual lhe é possível subordi
nar a si todas as coisas. Aqui, mais uma vez, o próprio Cristo é quem -  
como Espírito vivificador -  transformará o corpo de seu povo. A relação 
entre o modo de existência de Cristo como o Ressurreto e o dos crentes é 
expressa claramente. Aquilo que em 1 Coríntios 15.49 é chamado de “trazer 
também a imagem do celestial”, é chamado aqui de “ser igual ao corpo de 
sua glória [de Cristo]” (cf. Rm 8.29, onde ocorre a combinação de ambos os 
elementos: “conformes à imagem de seu Filho [de Deus]”). Assim, será 
preciso entender “igual” não apenas como uma semelhança de aparência ou 
forma, mas de modo de existência. Trata-se de receber uma participação na 
glória de Cristo, de ser portador de sua imagem. Apesar de o primeiro ho
mem também ser chamado de imagem e glória de Deus (ICo 11.7), ainda 
assim, encontrava-se dentro dos limites de sua existência mortal original 
derivada da terra. Em contraste com isso, tomar-se igual ao corpo glorifica
do de Cristo (ou, como é dito em Rm 8.29, imagem do Filho de Deus) 
significa compartilhar na glória de Deus na recriação pelo Espírito, o corpo 
incorruptível e imortal da ressurreição.

Merecem, ainda, uma discussão separada, os versículos 50-54, onde 
o argumento anterior chega, essencialmente, à sua conclusão:

Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção.



Eis que vos digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas transformados 
seremos todos,

num momento, num abrir e fechar d'olhos, ao ressoar da última trombeta. A 
trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos trans
formados.

Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibili
dade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.

E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é 
mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está 
escrita: Tragada foi a morte pela vitória.

Há muita controvérsia quanto a se o versículo 50 acrescenta um novo 
elemento às declarações anteriores ou as resume e confirma. Alguns su
põem que, no versículo 50, Paulo se desassocia da concepção judaica mate
rialista de ressurreição a fim de, então, falar do destino daqueles que ainda 
estarão vivos na vinda de Cristo e, desse modo, não ressuscitarão dentre os 
mortos.161 Num ensaio detalhado, Jeremias argumentou que os versículos 
50-54 eram dedicados ao significado duplo que a vinda de Cristo tem para 
aqueles que, nessa ocasião, estão mortos e para os que ainda não morreram. 
Já no versículo 50 é dito haver uma distinção entre os dois. A expressão 
“carne e sangue” refere-se, então, àqueles que estão vivos na vinda de Cris
to e o termo “corrupção”, ao corpo em decomposição daqueles que dormi
ram.162 Assim, o versículo 50 se estenderia para os versículos 51 e 52. Os 
versículos 53 e 54 não teriam um paralelismo sinônimo, mas sim, sintético: 
os “corruptíveis” são os mortos, os “mortais” aqueles que ainda são con
frontados com a morte, os que estão vivos. O todo forma, então, uma res
posta mais completa para o como? no versículo 35, isto é, para a primeira 
pergunta: como ressuscitam os mortos? depois da segunda pergunta do 
versículo 35 ter sido tratada nos versículos 36-49: Em que corpo vêm?163

O efeito disso seria que, discordando das expectativas judaicas e de 1 
Tessalonicenses 4 (onde não é dito nada sobre a transformação dos sobrevi
ventes), Paulo pronuncia aqui uma nova revelação de que a transformação 
dos vivos e dos mortos ocorre imediatamente na vinda de Cristo.

Porém, na nossa opinião, é incorreta toda a interpretação de que, co
meçando no versículo 50, Paulo está se voltando contra uma concepção 
judeu-materialista de ressurreição. Em 1 Coríntios 15 Paulo não está tratan
do de uma concepção materialista, mas sim espiritualista da ressurreição. 
Em contraste com essa idéia, de acordo com a qual a ressurreição já  ocorreu 
nesta vida (cf. v. 19) e assim, neste coipo, depois de primeiro esclarecer a 
maneira da ressurreição e com a ajuda da analogia da semente e do contras
te histórico-redentor de Adão e Cristo, Paulo estabelece com grande vigor a



necessidade dessa ressurreição, começando com o versículo 50. A expres
são “Isto afirmo” (v. 50) não introduz um contraste nem uma idéia com
pletamente nova, mas traz para o primeiro plano a essência daquilo que 
está em questão em 1 Coríntios 15 com grande veemência e com uma 
argumentação final e conclusiva, ou seja, aquela sobre seu caráter neces
sário e indispensável.

Em primeiro lugar, ele coloca sua argumentação de modo negativo 
(no v. 50). Tomando por base os termos empregados, dificilmente é plausí
vel que, nesse trecho, ele esteja fazendo uma distinção entre aqueles que 
ainda estão vivos (“carne e sangue”) e os que já  morreram (“a corrupção”). 
“Este corpo corruptível”, como ele expressa no versículo 53, obviamente 
refere-se -  como também o faz “o corpo mortal” -  à vida terrena existente e 
ao corpo terreno, e não àquilo que está no processo de decomposição no 
túmulo. Além disso, essa concepção é conseqüência da idéia de que o obje
tivo específico de Paulo nesses versículos é apresentar uma revelação mais 
detalhada daquilo que irá ocorrer na vinda de Cristo -  por um lado, com os 
sobreviventes e, por outro, com aqueles que já  morreram. Como vimos, 
esse é o ponto de vista de 1 Tessalonicenses 4. No entanto, não é o ponto de 
vista dessa passagem. Trata-se, de um modo geral, de afirmar a futura res
surreição do corpo em oposição àqueles que negavam esse fato. O versículo 
51 também está dentro dessa linha de pensamento. Ele dá continuidade ao 
raciocínio do versículo 50. Mesmo que nem todos durmam164 -  a primeira 
oração do versículo 51 tem uma força concessiva -  aquilo que é dito no 
versículo 50 também se aplica aos sobreviventes. Para isso, o apóstolo re
vela um “mistério”, algo que ainda está oculto por trás dos véus do plano 
divino, mas que em breve se realizará. Ele não explica em mais detalhes de 
que modo encontra-se na posição de falar sobre isso. Em 1 Tessalonicenses
4.15, o apóstolo faz um pronunciamento semelhante com base numa “pala
vra do Senhor”. E possível que o mistério de 1 Coríntios 15.51 também 
deva ser entendido dessa forma. Também é possível, porém, que o termo 
“mistério” seja aqui uma denotação daquilo que ainda não se realizou, mas 
que, para aquele que tem a percepção dos caminhos do Senhor, como o 
apóstolo e o profeta, mesmo assim não é algo desconhecido (cf. Rm 11.25; 
ICo 13.2). Porém, de qualquer modo, a proclamação desse mistério não 
tem a intenção apenas ser uma notificação, mas serve para esclarecer me
lhor o que é expresso no versículo 50; ninguém, nem mesmo os que estive
rem vivos na vinda de Cristo, pode herdar o reino de Deus neste corpo. 
Quando soar a última trombeta, aqueles que morreram serão ressuscitados 
incorruptíveis (isto é, num novo corpo) e nós, uma vez que não dormimos, 
seremos transformados. Pois -  de acordo com o versículo 53, com a apre
sentação da base para que suceda desta forma —, este corpo corruptível deve 
se revestir da incorruptibilidade e o mortal, da imortalidade. Esta é a decla
ração positiva daquilo que é expresso negativamente no versículo 50. Trata- 
se do que “deve” acontecer, da necessidade que foi colocada por Deus da



ressurreição (aqui, da transformação) e do novo corpo. E (só) então, quanto 
tudo isso tiver ocorrido, se cumprirá a profecia de que a morte será tragada 
pela vitória.

Nessa linha de pensamento, que se encaixa totalmente na estrutura da 
argumentação de 1 Coríntios 15, que se desenrolou até este ponto e que 
forma sua conclusão impressionante, não há necessidade alguma de se pen
sar em algum tipo de alteração implícita na expectativa paulina para o futu
ro.165 Quando há aqui a menção de uma “transformação” daqueles que ainda 
estão vives na vinda de Cristo, isso não deve ser considerado o irromper de 
uma nova percepção que substitui uma concepção judaica afirmada em 1 
Tessalonicenses 4, de acordo com a qual os mortos apareceriam em seu 
antigo corpo e estaria, então, fora de questão uma “transformação” dos so
breviventes. Porquanto, não há motivo algum para se pensar que, quando 
Paulo fala de ressurreição em 1 Tessalonicenses 4.16, refere-se a qualquer 
outra ressurreição que não aquela de 1 Coríntios 15; assim também, a “trans
formação” dos sobreviventes não significa algo de novo com respeito a 1 
Tessalonicenses 4. Apesar de ser verdade que essa “transformação” não é 
mencionada em 1 Tessalonicenses 4, o argumentum e silentio não quer di
zer nada, pois em 1 Tessalonicenses 4 está sendo discutido algo completa
mente diferente, a saber, o destino daqueles que morreram antes da vinda de 
Cristo. Esse raciocínio todo está baseado na concepção incorreta de que em
1 Coríntios 15.50 (“carne e sangue não podem herdar o reino de Deus”), 
Paulo se dissocia de uma concepção “materializante” do corpo de ressurrei
ção que ele próprio (em parte) defendeu outrora, enquanto na verdade, como 
todos devem reconhecer, é justamente a heresia espiritualizante em Corinto 
que ele combate nesse capítulo. O fato de que, sem qualquer outra indica
ção, ele mudaria subitamente de idéia no versículo 50 é, em si, difícil de se 
supor, mas também não encontra qualquer apoio no conteúdo claramente 
não-espiritualizante dos versículos 50-54. Na verdade, acontece o contrário.

Por fim, pode-se perguntar se há ainda alguma coisa a ser dita num 
sentido antropológico sobre a ressurreição corpórea que Paulo defende com 
tanto vigor. Essa questão também se refere à maneira pela qual o apóstolo 
expressa a continuidade da vida presente e futura.

No que se refere à primeira questão, é importante ter em mente que 
Paulo denota constantemente a ressurreição futura como ser levantado, como 
a glorificação do corpo. A maneira como se expressa ao fazê-lo significa 
uma corroboração clara daquilo que já pudemos observar em geral com 
referência ao uso que o apóstolo faz do termo “corpo”.166 Fala-se aqui de 
“corpo” e não, por exemplo, de “carne”. Mesmo quando não é usada com o 
sentido de existência pecaminosa, a palavra “carne” significa aquilo que é 
apenas temporal. Denota o homem em sua fraqueza e mortalidade.167 Por 
outro lado, o termo “corpo” tipifica o homem como ele foi criado por Deus, 
para a glória de Deus e para seu serviço e, portanto, como é ressurreto den



tre os mortos e salvo por Deus. Isso não quer dizer, obviamente, que o corpo 
humano em sua presente existência não irá morrer, perecer ou ser transfor
mado. Nesse sentido, aplica-se a este corpo, tanto quanto à “carne e san
gue”, que ele não pode herdar o reino de Deus. No entanto, aquilo que é 
ressurreto e transformado, ainda assim, é chamado de “corpo” .

Além disso, é de suma importância que, também nesse contexto, o 
termo “corpo” não denote a “parte” material do homem, a ser diferenciada 
da “alma” ou do “espírito” no sentido da dicotomia grega, mas sim o modo 
de existência humana como um todo, tanto antes quanto depois da ressur
reição. Na medida em que se fala de “alma” nos pronunciamentos aqui dis
cutidos, o termo serve simplesmente para melhor qualificar o homem em 
sua existência temporal e perecível. E, na medida em que se fala do “espiri
tual”, é indicado com isso o caráter glorificado do novo coipo que tem ori
gem no Espírito Santo e a questão de ser ou não material continua totalmente 
fora de consideração. O fato de que o termo “corpo” denota o homem todo 
fica aparente também a partir do uso praticamente sinônimo de “ressuscita 
o corpo natural”, em 1 Coríntios 15.44, e “ressurreição dos mortos”, no 
versículo 42; assim como também é dito no versículo 52 que “os mortos” 
ressuscitarão e que “nós” seremos transformados. Por outro lado, no versículo 
35, faz-se mais uma vez uma distinção entre o sujeito do homem resurreto e 
o seu corpo (“em que corpo vem?”) e diz-se no versículo 49 que “[nós] 
devemos” trazer também a imagem do celestial” (o corpo espiritual do v. 
44). Por mais difícil que seja chegar aqui a uma distinção adequada, é pos
sível afirmar que o “eu” do homem pode, por vezes, ser identificado com 
seu corpo e, em outras ocasiões, distinguido dele. Assim, o corpo indica o 
modo total de existência do homem, antes e depois da ressurreição, mas o 
faz de modo que o próprio homem (o “eu”), como portador (v. 49) respecti
vamente da imagem do terreno e do celestial, mais uma vez, deve ser distin
guido desse corpo. Semelhantemente, pode-se dizer, em uma ocasião, que 
“nós” seremos transformados (ICo 15.51, 52) e, em outra passagem, que 
“nosso corpo” será transformado168 (Fp 3.21).

Se o objeto da ressurreição do corpo não é outro senão o próprio 
homem na totalidade de suas funções e se aquilo que é ressuscitado não 
deve se restringir aos aspectos materiais e visíveis do homem de agora, 
então surge a questão da continuidade e da identidade da vida antes e depois 
da ressurreição. A imagem empregada por Paulo da semente e da semeadu
ra é, com freqüência, relacionada a essa questão e a conclusão dela é tirada 
de que assim como o “gérmen” da semente tem continuidade na vida da 
nova planta, assim também pode ser defendida a continuidade do corpo 
natural e espiritual.169

No entanto, uma consideração do texto, que vai além do superficial, 
mostra que a metáfora toda da semente e da semeadura não tem a intenção 
de estabelecer essa relação e, de qualquer forma, não é aplicada desse modo.



Diz-se apenas que aquilo que é semeado morre e ganha vída. Quanto a uma 
parte central ou gérmen que permanece vivo, não apenas não se faz qual
quer menção, como também não há qualquer pressuposição. Antes, a idéia é 
de que um é substituído pelo outro. Não é a colheita que está em contraste 
com a semeadura, mas sim o fazer crescer. O primeiro representa o velho 
que morre e o segundo, o novo que é ressurreto pela onipotência de Deus; e 
quanto ao último, faz-se então referência à soberania de Deus ao dar a todo 
ser o seu próprio corpo e sua própria glória. Conseqüentemente, não se deve 
buscar a continuidade e a identidade em algo que passa do antigo corpo 
para o novo, mas sim no poder de Deus. O mesmo fica implícito em 1 
Coríntios 15.47. Na primeira oração, diz-se de que “material” o primeiro 
homem de fato consiste (da terra, terreno); contudo, na segunda oração, diz- 
se do “segundo homem”, e da humanidade derivada dele, que ele é “do 
céu”, sendo denotada assim não sua “substancialidade”, mas sua origem 
divina e seu caráter miraculoso.170 Nesse poder miraculoso de Deus é ga
rantida a continuidade e a identidade entre o corpo natural e o espiritual. E 
é com base nisso que Paulo pode dizer que “os mortos” serão ressurretos e 
“nós” seremos transformados. Apesar desse “nós” não poder ser esclareci
do antropologicamente, ainda assim, ele também confessa a identidade em 
termos antropológicos.

Ele também pode expressar essa identidade de maneira cristológica. 
São os mortos em Cristo que ressuscitarão e é em virtude de sua unidade 
corporativa com Cristo que aqueles que morrem com ele serão ressuscita
dos por ele. Nesse pertencer a ele encontra-se não somente a identidade, 
mas também a continuidade, que não é (temporariamente) suspensa nem 
mesmo pela morte, sendo esse fato válido também para aqueles que dormi
ram antes da vinda de Cristo. Encaixa-se aqui a realidade do “estado inter
mediário”,171 apesar de Paulo não dizer uma só palavra sobre ele em 1 
Coríntios 15. Consiste também, para aqueles que morreram, em ser “do 
Senhor” e de estar “com Cristo” e “com o Senhor”. Como aqueles que, desse 
modo, pertencem e continuarão a pertencer ao Senhor, eles ressuscitarão.

Por fim, há ainda o ponto de vista pneumatológico. Porquanto, o que 
é verdade sobre ser reunido com Cristo também vale para os crentes quanto 
a estar “no Espírito”, isto é, viver sob seu domínio (Rm 8.9). O mesmo 
Espírito, em virtude de cuja onipotência o corpo da ressurreição é um “cor
po espiritual”, já  habita e opera nos crentes como alma viva. O que estabe
lece a ligação entre a vida antes e depois da ressurreição e o que “passa 
adiante” de uma para a outra é o Espírito e o estar sob o domínio do Espíri
to. Enquanto o homem é came e sangue, não herdará o reino de Deus (ICo 
15.50), mas, ainda assim, o reino de Deus já  está presente em justiça, paz e 
alegria por meio do Espírito Santo (Rm 14.17). O que “permanece” é a fé, a 
esperança e o amor (ICo 13.13). Isso sem dúvida pressupõe um modo hu
mano de existência, uma futura estrutura “ontológica” do homem, em virtu



de da qual, mesmo depois da ressurreição, ele pode crer, esperar e amar. Por 
isso, a ressurreição do corpo diz respeito ao conteúdo inalienável da procla
mação cristã do evangelho. Os crentes terão a imagem celestial como ho
mens e não como outros seres. O Espírito, portanto, não apenas opera dentro 
do homem, mas também renova sua humanidade. No entanto, o segredo da 
continuidade não se encontra no “ser” humano, mas no Espírito. E a base 
sólida da crença de que o corpo mortal um dia se revestirá da imortalidade 
está em conformidade com isso. Aquele que nos preparou para esse fim foi 
Deus, que nos deu o Espírito como penhor (2Co 5.5). Nesse sentido, a reno
vação e operação do Espírito nos crentes durante sua vida presente também 
podem ser entendidas como o começo da ressurreição do corpo e descritas 
por Paulo desse modo (cf. 2Co 3.18; 4.10, 11, 16, 17; Ef 5.14; Fp 3.10, 11). 
Assim, o resplendor da glória do futuro já  ilumina a vida no presente (2Co 
3.18; 4.6), como penhor e primícia no tempo presente da ressurreição dos 
mortos (cf. G1 6.8; Rm 8.23; 2Co 5.5).172

O apóstolo não oferece uma representação mais detalhada desse 
corpo ou vida de ressurreição. É um “corpo de glória” (Fp 3.21; 1 Co 15.42), 
o perfeito reflexo da glória do Senhor, sendo transformado de glória em 
glória na sua própria imagem (2Co 3.18). É também, a participação nos 
dons do Espírito, deixar para trás e colocar de lado aquilo que ainda é “em 
parte” (IC o 13.9, 10). E não mais andar em fé, mas pelo que se vê (2Co
5.7), não mais ver como por espelho, obscuramente, mas face a face (ICo 
13.12) conhecer como nós mesmos somos conhecidos (ICo 13.12). Essa 
existência também pode ser descrita pela expressão “estar sempre com o 
Senhor” (1 Ts 4.17).

79. O Julgamento

Na expectativa de Paulo para o futuro, o último julgamento está intimamen
te ligado à vinda do Senhor e à ressurreição dos mortos.

Mencionamos anteriormente173 a qualificação da vinda de Cristo como 
“dia do Senhor” e a idéia do julgamento a ela associada. Nesse caso, Paulo 
encontra-se totalmente dentro da tradição do Antigo Testamento e do juda
ísmo, em que o dia do Senhor significa tanto redenção quanto julgamento 
(cf. Am 5.18ss). O fato de que Deus vai julgar o mundo um dia é um axioma 
para o apóstolo. Quando, em Romanos 3.5ss, ele rejeita a idéia de que Deus 
poderia agir injustamente, apela para a realidade de que, no final das contas, 
Deus irá julgar o mundo. Ele o fará sem acepção de pessoas (Rm 2.11); trará 
à luz aquilo que está oculto (Rm 2.16) e retribuirá a cada homem de acordo 
com suas obras (Rm 2.6). Essa expectativa geral é ligada agora, como em 
todo o Novo Testamento, à vinda de Cristo. Paulo conjura Timóteo por Deus 
e por Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos (2Tm 4.1). Aquilo 
que no Antigo Testamento referia-se à justiça julgadora e punitiva de Deus



aplica-se simplesmente a Cristo por meio de citação (cf., por exemplo, 2Ts 
1.8ss; 2.8). Em uma ocasião, é mencionado o comparecimento perante o 
tribunal de Deus (Rra 14.10) e, em outra, perante o tribunal de Cristo (2Co 
5.10). Não existe, portanto, um uso constante e exclusivo. Os pontos de 
vista teológico e cristológico andam juntos. No entanto, o que é dito sobre o 
julgamento vindouro e o dia do Senhor concentra-se, ainda assim, na obra e 
na vinda de Cristo. Nisso encontra-se a maior riqueza de significado do 
julgamento em Paulo (e em geral, no Novo Testamento) em comparação 
com o que se encontra no Antigo Testamento e, mais tarde, na literatura 
apocalíptica judaica.174

Vimos anteriormente175 que não é falado do julgamento e da revela
ção da ira de Deus apenas num sentido futuro, mas que Paulo chama a 
atenção de seus leitores para a realidade de que essa ira -  isto é, o julgamen
to - j á  está se revelando (Rm 1.18ss). Daí, o fato de Deus não mais refrear 
seu julgamento tendo por intenção conduzir os homens ao arrependimento 
(Rm 3.26; 2.4); assim como na morte de Cristo ele já demonstra sua justiça, 
tanto julgando quanto absolvendo (Rm 3.25; 26).176 Também se pode falar 
da revelação presente do julgamento de Deus com referência à tribulação e 
perseguição à qual a igreja está sendo exposta. Em 2 Tessalonicenses 1.5 
Paulo chama tais coisas de “sinal evidente do reto juízo de Deus” . Isso 
significa que essas perseguições177 revelam a participação dos crentes na 
vinda do reino, assim como são, para seus adversários, evidência de seu 
julgamento (Fp 1.28).

Também é falado, por vezes, sobre o julgamento de Cristo já  no tem
po presente, especialmente com relação à Igreja. O apóstolo refere-se a esse 
julgamento nos casos de doença e morte que ocorreram na Igreja de Corinto 
como resultado da profanação da Ceia do Senhor178 (ICo 11.30, 31). Não 
tem um significado definitivo e condenatório, mas pretende simplesmente 
advertir a Igreja sobre ele (v. 32). A intenção é repreender e estimular a 
Igreja a submeter-se a um exame mais profundo. Em outra passagem, Paulo 
fala, com ainda mais vigor, sobre o julgamento dos pecadores na Igreja que 
está ocorrendo pelo poder de Cristo; aqui, mais uma vez, refere-se a ele 
como um julgamento que tem por objetivo a salvação e não apenas a des
truição (ICo 5.4ss).'79

O enfoque correto dos pronunciamentos paulinos está, porém, na vinda 
de Cristo. Vimos antes180 como o significado separatório da vinda de Cristo 
rege sua descrição na importante passagem de 2 Tessalonicenses 1.5-10. 
Aquilo que torna-se agora conhecido do julgamento daqueles que se opõem 
à Igreja (cf. Fp 1.28) aponta para a grande inversão de todas as coisas a ser 
esperada na vinda de Cristo (2Ts 1.6ss).

Em primeiro lugar, no que se refere às representações do grande jul
gamento na vinda de Cristo, elas são feitas de vários pontos de vista, que 
nem sempre são fáceis de serem combinados. Numa ocasião, toda a ênfase



é colocada no significado universal do julgamento, aplicando-se a todos da 
mesma forma. É o caso, por exemplo, de Romanos 2.1-16, onde em oposi
ção à arrogância judaica, Paulo coloca com grande vigor o fato de que no 
dia da ira e da revelação do seu julgamento justo, Deus retribuirá a todos os 
homens de acordo com suas obras. Porque para Deus não há acepção de 
pessoas. Não os ouvintes, mas sim os praticantes da lei é que serão justifica
dos no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. O fato de que aqui 
Paulo não usa simplesmente bases “pré-evangélicas” para mostrar o ad 
absurdum,m  a idéia da justificação pelas obras aparece de forma suficien
temente clara no pronunciamento de Romanos 14.10, 11, onde, em oposi
ção à tendência de discriminação dentro da Igreja, ele aponta para o 
julgamento vindouro: “pois todos compareceremos perante o tribunal de 
Deus” . Em 2 Coríntios 5.10, onde, nos mesmos termos, é mencionado o 
tribunal de Cristo, apresenta a seguinte advertência: “para que cada um re
ceba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo”. Para essa 
universalidade, em Romanos 14.11 Paulo lança mão das palavras proféticas 
de Isaías 49.18 e 45.23: “Tão certo como eu vivo, diz o Senhor ... diante de 
mim se dobrará todo joelho.”

Em outras passagens, porém, não é o caráter universal, mas a sepa
ração no julgamento vindouro que ocupa o primeiro plano. A grande sepa
ração já  é efetuada na manifestação de Cristo. Porquanto para os incrédulos 
e ímpios, a vinda de Cristo significa julgamento e destruição. Ele revela- 
se como fogo chamejante para executar o julgamento sobre aqueles que 
são incrédulos e desobedientes e excluí-los de sua presença abençoada; ao 
mesmo tempo, naquele dia, ele será glorificado em seus santos e admira
do neles (2Ts 1.8-10). Isso porque seus santos, diferentemente daqueles 
que não lhe pertencem, serão de uma só vez levados a encontrarem-se 
com ele quando ele aparecer (lTs 4.17). Não há qualquer menção de um 
ato universal de julgamento.

Obviamente, não é preciso haver qualquer contradição entre os dois. 
Estamos tratando aqui de dois diferentes pontos de vista: os crentes não 
serão julgados da mesma forma que os incrédulos e ímpios, mas sim, serão 
afiançados por Cristo (lTs 1.10); por outro lado, Deus fará justiça a todos 
de acordo com o mesmo critério (cf. Ef 6.9; Cl 3.24, 25). Mais uma vez, fica 
aparente que a apresentação da realidade escatológica é fragmentária, que 
não pretende ou não pode ser uma fonte de informação, mas sob todo tipo 
de figura e frase tradicionais leva a Igreja a compreender o significado ab
soluto de estar com Cristo ou contra ele, não apenas tendo em vista o pre
sente, mas também o grandioso futuro. Assim, pode-se mencionar em dois 
sentidos diferentes o fogo com o qual virá o dia do Senhor (ICo 3.13). Por 
um lado, há nesse fogo uma indicação do caráter “da inexorabilidade do 
castigo e da impossibilidade de recuperação daqueles que ficarem sob o 
julgamento de Deus (2Ts 1.8), um castigo do qual Cristo guardará e livrará 
os seus ( lTs 1.10; 5.9; Rm 5.9); por outro lado, o fogo do julgamento, como



fogo refinador, refere-se a todas as obras humanas, mesmo aquelas dos que 
construíram sobre a fundação de Cristo. O fogo queimará e consumirá tudo 
o que é sem valor. No entanto, não destruirá o próprio crente. Ele será salvo, 
como que através do fogo (ICo 3.13-15).

Quanto ao que estamos tratando aqui, sobre realidades cuja apresen
tação em muitos aspectos possui um caráter fragmentário e inadequado, 
certamente fica evidente a partir da impossibilidade de se chegar a uma 
concepção completa e sistemática dos vários elementos e momentos dessa 
pregação sobre o julgamento. Os pronunciamentos de Paulo têm o caráter 
de advertências proféticas lampejantes que iluminam por um instante a tre
menda seriedade do grandioso futuro e não de uma doutrina que, numa 
ordem fixa e peça por peça, indica as partes que compõem o quadro do 
futuro, combinando-as entre si para formar uma unidade integral. Isso se 
aplica particularmente ao julgamento punitivo dos incrédulos e ímpios. Paulo 
declara a certeza desse julgamento de maneira inequívoca, em muitos as
pectos usando palavras tiradas da pregação sobre o julgamento no Antigo 
Testamento. Ele fala desse julgamento como perdição, morte, retribuição 
com uma destruição eterna (lTs 5.3; 2Ts 1.9; Fp 1.28; 3.19; Rm 6.21); ira, 
indignação, tribulação e angústia (Rm 2.8, 9). No entanto, em parte alguma 
das epístolas de Paulo, que foram preservadas e chegaram até nós, é “trata
do” o como, o onde ou o por quanto tempo como um “assunto” separado da 
doutrina cristã. Assim, pode-se perguntar, por exemplo, se o julgamento 
dos incrédulos e ímpios, como o dos crentes, pressupõe uma ressurreição e 
se se pode, assim, estender aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, sobre a 
ressurreição do corpo, também para os incrédulos. Por um lado, tal ressur
reição parece essencial quando se leva em consideração que, aparentemen
te, o julgamento é efetuado com a vinda de Cristo à terra e, de acordo com a 
apresentação, no âmbito do que é visível e em pleno sentido humano. Por 
outro lado, é indiscutível que toda a defesa da ressurreição das contradições 
da mesma em Corinto baseia-se na unidade de Cristo e dos seus e, portanto, 
aplica-se somente aos crentes. Também é difícil chegar a uma conclusão 
tomando por base 2 Tessalonicenses 1.8ss. Porquanto, nessa passagem, ao 
que parece, tem-se em vista somente aqueles que estão vivos na vinda de 
Cristo. Não podemos, portanto, concluir que -  apesar da idéia de uma res
surreição geral dos mortos parecer corresponder melhor à natureza do jul
gamento que irá ocorrer com a vinda de Cristo, e também estar em 
concordância com aquilo que nos é comunicado em Atos 24.15 como um 
pronunciamento de Paulo -  suas epístolas não contêm, direta ou indireta
mente, qualquer dado que poderíamos tomar como base para saber mais 
sobre as expectativas e idéias do apóstolo a esse respeito.

No que se refere ao julgamento daqueles que pertencem a Cristo pela 
fé, a idéia aqui certamente é de que a ressurreição precede o julgamento. No 
entanto, mais uma vez, não existe nenhuma descrição programática de uma 
seqüência de acontecimentos e de como isso deve ocorrer. O que confere



aos pronunciamentos de Paulo, sobre o julgamento, um caráter todo próprio 
é que Cristo forma o ponto de concentração e integração de todas as idéias 
tradicionais que podem ser encontradas também no Antigo Testamento e, 
em parte, também no judaísmo posterior e que, portanto, a pregação do 
julgamento é a pregação de Cristo. Isso significa que a vida, na forma como 
se encontra agora, certamente já encontra seu critério inicial em Cristo, mas 
ainda aguarda seu julgamento definitivo nessa revelação futura. Somente 
quando Cristo for revelado em glória é que os seus serão manifestos (Cl 3.3,
4"* Sua vinda é a revelação dos  f i lhos de Deus. nela aual toda a criacão 
espera com ansiedade (Rm 8.19). Contudo, esse caráter revelador da vi^da 
de Cristo é, ao mesmo tempo, motivo para vigilância e auto-exame. E&sfc 
idéia de revelação ou manifestação é um dos temas predominantes d^pre-Q  
gação de Paulo sobre o julgamento. Então, a obra de todos os kom p n ^e  
tornará manifesta (phaneron genêsetai). Pois, o dia a demonsftara<Câ^/oõ), 
porque será revelada (apokalyptõ) com fogo e o foge XQÇaolainazõ) 
qual o tipo de obra de cada um (ICo 3.13). Assjnji, j.ipguem-deve julgar 
antes do tempo, isto é, antes que tenha vindo o Senhc.i; laeHmmà luz (phõtizõ) 
as coisas que agora estão ocultas nas trevas e Y b ^ ía n ^  pío^ósito do cora
ção; então cada homem receberá sua senteilçã^NPeus (ICo 4.5). Então, 
ocorrerá também o desmascarar do que agqm ^^ífo  em segredo. Porquanto 
tudo isso se torna visível (phanetâõ\\M Q$q  exposto (elenchõ) à luz, por
que tudo o que se manifesta é luz/^sm vrK z-se: “Desperta ó tu que dormes, 
levanta-te de entre os m orto^eC rist^ te  iluminará (epiphauõ)” (Ef 5.14).

Por um lado, esse lugarcratral ocupado por Cristo na pregação paulina 
do julgamento não^tóniM^cermo pudemos determinar em outro contex
to,182 a realidade d<rmtefcrnehto como o julgamento divino dos atos de todos 
os homens e^sm sjr^om pensa  de acordo com as obras. Porquanto Deus 
criou os setís ehrÒ asto Jesus para as boas obras (Ef 2.10) e, desse modo, o 
fato de-^êçteneérem a ele deve ser manifesto em boas obras. Daí os pronun- 
c^ame[ríto^ oe^raulo sobre o julgamento como o recebimento daquilo que 
.cadsTam^véz, a colheita do que foi semeado, etc. (cf. 2Co 5.10; G1 6.7ss; Ef 
f m P ò r  outro lado, o consolo e a certeza dos crentes também está no fato 
vdp que Cristo irá julgar o mundo. Eles serão manifestados como aqueles 
que pertencem a ele e ninguém poderá apresentar acusação contra eles (Rm 
8.33). Serão colocados ao seu lado e com ele irão julgar o mundo e até 
mesmo os anjos (lC o 6.2, 3).

80. A Consumação. O Estado Eterno
A vinda de Cristo, acompanhada da ressurreição dos mortos e da execução 
do julgamento ao mesmo tempo, forma a transição para a consumação de 
todas as coisas e para o estado eterno. A obra de Cristo é então completada 
e, por intermédio dele, todas as coisas retornam para Deus (cf. ICo 15.28; 
Rm 11.36; ICo 8.6).



Não raramente, os estudiosos consideraram-se capazes de observar 
ainda em Paulo uma fase intermediária final, a ocorrer entre a vinda de Cristo 
e o fim de todas as coisas, a saber, o “reino intermediário” depois da (primei
ra) ressurreição e antes da consumação. Para isso, lançam mão particular
mente de 1 Coríntios 15.23ss e, em conjunção com isso, de 1 Tessalonicenses 
4.13-18. Diz-se que Paulo, sem mencionar uma só palavra, expressa nessas 
passagens aquilo que é chamado no Apocalipse de João de reino milenário.

Essa concepção é bastante antiga e freqüentemente refutada.183 Ainda 
assim, ela surge de tempos em tempos e também conta com defensores na 
literatura mais recente.184 A idéia é apresentada de várias maneiras. Os que 
vão mais longe consideram que em 1 Coríntios 15 é indicado não apenas 
um “reino intermediário”, mas também duas ressurreições. Faz-se uso, en
tão, da passagem conhecida de 1 Coríntios 15.22ss:

Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão 
vivificados em Cristo.

Cada um, porém, por sua própria ordem (tagmati): Cristo, as primícias; 
depois (epeita) os que são de Cristo, na sua vinda.

E então (eitci), virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando 
houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder.

Em primeiro lugar, aqueles que defendem essa concepção usam as 
seguintes palavras para apoiar a idéia de dupla ressurreição: “todos serão 
vivificados em Cristo.” Isso pressuporia mais do que a ressurreição dos 
crentes na vinda de Cristo. Eles acreditam que, com as palavras “depois” e 
“então” nos versículos 23 e 24, são mencionadas não uma, mas duas ressur
reições (depois da de Cristo). Por causa disso185 alguns desejam traduzir as 
palavras “e então virá o fim” como “e então virá o restante”, devendo se 
entender com isso as pessoas restantes (judeus incrédulos e gentios186) que 
ainda não foram vivificadas na primeira ressurreição. Outros, que não acei
tam essa tradução, ainda assim são da opinião de que por “o fim” é denota
do o fim do acontecimento da ressurreição.187 Finalmente, em concordância 
com tudo isso, em vez da tradução “ordem” no versículo 23, a palavra tam
bém é entendida como “classe” ou “divisão”,188 e com isso é dito, mais uma 
vez, que a intenção era falar de dois grupos daqueles que foram vivificados. 
Então a segunda ressurreição ocorreria no encerramento do “reino interme
diário” , quando é travada a batalha final contra as potestades e poderes (v. 
24). Por fim, alguns também supõem que podem encontrar apoio para essa 
concepção em 1 Tessalonicenses 4: a ansiedade discutida nessa passagem 
com respeito aos crentes falecidos não teria, então, qualquer referência à sua 
ressurreição em geral, mas à sua participação na primeira ressurreição.189 Desse 
modo, alega-se que essa é a razão pela qual Paulo diz, em 1 Tessalonicenses
4.15, que os vivos de modo algum “precederão” os que dormem.



No entanto, toda essa concepção é insustentável. Não apenas ela está 
baseada na inserção da idéia (tirada de Apocalipse 20) do reino milenário 
dentro do contexto de 1 Coríntios 15.22ss,190 como também não pode ser 
conciliada com o significado claro dessa passagem. Em primeiro lugar, como 
se poderia compreender a expressão “todos serão vivificados em Cristo” 
como qualquer outra coisa senão “todos os que são de Cristo”? Estaria em 
absoluto conflito com o significado contínuo de típico uso corporativo 
paulino.191 Aqui, “todos” só pode significar: todos que pertencem a Cristo. 
Paulo não tem a intenção de falar de uma outra ressurreição em 1 Coríntios
15. Não existe, portanto, qualquer razão para -  pelo contrário, há uma gran
de objeção contra -  pensar-se em grupos diferentes de pessoas (a serem 
ressuscitadas) nos versículos 23ss e nem para trazer, com esta finalidade, o 
termo tagma no versículo 23 como “divisão” ou “classe” e telos no versículo 
24 como “restante”. Não apenas essas palavras não se prestam a essas tra
duções e telos, em particular, é claramente privado de seu sentido óbvio 
(ver abaixo), como também não há ocasião no decorrer da argumentação 
para pensar em tais séries sucessivas de vivificações ou ressurreições. Cer
tamente o apóstolo deseja imprimir na Igreja a idéia de uma seqüência ou 
ordem (tagma) específica no acontecimento da ressurreição, mas isso se 
refere a (a) Cristo como primícia e (b) aqueles que são de Cristo em sua 
vinda. Quando seguem-se as palavras “e então (eito) virá o fim ”, não é, de 
forma alguma, necessário entender com esse “então”, uma continuação do 
“depois” (epeita) no versículo 23, no sentido de que as palavras “então virá 
o fim” denotam a fase final do acontecimento da ressurreição. A intenção é 
exclusivamente de que a Igreja continue a distinguir a ordem na ressurrei
ção de Cristo e dos crentes em sua vinda; e que “depois disso” ou “então”192 
vem o fim. Sem dúvida, deve-se manter em mente o teor da argumentação 
como um todo. Paulo trava uma polêmica com aqueles que, como membros 
da Igreja (cf. ICo 15.12), criam na ressurreição de Cristo, mas não espera
vam mais uma ressurreição dos mortos. Em oposição a esse erro, Paulo 
apresenta a ordem divina: Cristo como as primícias; então, na sua vinda, 
aqueles que são de Cristo. Nessa linha de pensamento não apenas não existe 
espaço para uma terceira categoria seguindo essas duas, como também esta 
fica totalmente fora da esfera do pensamento. As palavras “então virá o 
fim” querem dizer que “então, e não antes disso” virá o fim, a consumação. 
A Igreja pode e deve, portanto, continuar a viver na expectativa. Cristo só 
terá completado sua obra com a ressurreição dos crentes em sua vinda e 
depois dela. Assim, nesse contexto, pelo termo “fim” não se deve entender 
o resultado das coisas, mas como o uso dessa palavra num contexto 
escatológico em outras passagens demonstra: a consumação do mundo, a 
conclusão que ao mesmo tempo significa o novo começo daquilo que foi, 
desse modo, completado e que é descrito no versículo 28 como as palavras: 
“para que Deus seja tudo em todos”.193



Se, na interpretação de 1 Coríntios 15.22ss será preciso, portanto, 
abandonar inteiramente a idéia de uma segunda ressurreição, a concepção 
menos extrema de um “reino intermediário” entre a vinda de Cristo (v. 23) 
e o fim (v. 24) também não pode ser derivada do texto, mas é claramente 
inserida nele. Em anos recentes, essa concepção vem sendo defendida espe
cialmente por Cullmann. Ele coloca a ênfase na última parte do versículo 
24, onde é mencionada a transferência do reinado de Cristo para o Pai, quando 
Cristo tiver destruído toda potestade e poder. Culmann acredita que, com 
isso, é indicada a última fase da obra de Cristo, a saber, a destruição dos 
poderes já  conquistados, sendo que isso ocorreria num “último ato” entre a 
“vinda” e o “fim”, que em outras passagens é chamado de reino milenário.'94

A grande objeção a essa idéia é que seria necessário supor a existên
cia de todo esse “reino intermediário” apenas com base nas palavras “então 
virá (o fim)”. Já afirmamos acima que essas palavras encontram uma expli
cação bastante natural, caso entenda-se a vinda de Cristo como a abertura 
do fim que virá logo em seguida. Por outro lado, também surgem do texto 
grandes objeções a essa concepção de reino intermediário. É difícil concluir 
a partir de 1 Coríntios 15.50ss outra coisa senão que a própria vinda de 
Cristo e a ressurreição que ocorre com ela significam o fim do poder da 
morte. E, uma vez que a morte é a última inimiga, a destruição dos poderes 
restantes (“quando houver destruído todo principado, bem como toda 
potestade e poder”) terá que ser entendida não como uma luta final que 
começa depois da vinda, mas como a vitória definitiva de Cristo, que já  teve 
início em sua cruz e ressurreição e exaltação (cf., por exemplo, Cl 2.15), e 
que agora é definida na sua vinda e em virtude dela195 (cf. 2Ts 2.8). Essa 
idéia nos parece, pelo menos com base nos pronunciamentos paulinos, mui
to mais aceitável do que ainda ser necessário pensar numa batalha para a 
destruição dos poderes e da morte, que teria na vinda de Cristo apenas seu 
início e ponto de partida. Essa fase final, ou reino intermediário, deve, de 
qualquer modo, ser inserida no texto como uma pressuposição196 e, tanto 
quanto sabemos, não tem base alguma em toda a pregação de Paulo sobre as 
últimas coisas.197

Se, desse modo, 1 Coríntios 15.23ss não oferece base alguma para 
idéia de que com a vinda de Cristo foi alcançado apenas um objetivo provi
sório, existe aqui, por outro lado, uma explicação mais completa da condi
ção que é trazida pela vinda e pela ressurreição dos mortos: a consumação, 
a entrega de Cristo para o Pai do reino que não é mais desafiado por absolu
tamente nenhum poder, o fato de que Deus é tudo em todos.

Nesses pronunciamentos, o ponto de vista teocêntrico assume o pri
meiro plano com particular vigor. Em outras passagens, a condição do 
irrompimento da consumação para os crentes é descrita em termos mais 
cristocêntricos. A descrição mais inclusiva, como já  pudemos observar, cer
tamente é a de 1 Tessalonicenses 4.17: “estaremos para sempre com o Se



nhor”. Esse estar com Cristo denota uma comunhão que, como foi mostra
do particularmente por Dupont,198 deve ser considerada de maneira bastante 
inclusiva. O conteúdo desses “estar com Cristo” é devidamente esclarecido 
e explicado de muitas maneiras em outros pronunciamentos. Em 2 Timóteo 
2.12 esse “viver com ele” é definido mais detalhadamente como “reinar 
com ele” . A mesma idéia encontra-se presente em Romanos 5.17, onde os 
justificados são mencionados como reinando “em vida [eterna] por meio de 
um só, a saber, Jesus Cristo” . Em outras passagens, esse “estar com Cristo” 
é explicado pelas expressões: “co-herdeiros com Cristo” e “para que com 
ele sejamos glorificados” (Rm 8.17) e como tendo “herança no reino de 
Cristo e de Deus” (Ef 5.5).

Em geral não existe, obviamente, qualquer contradição nesse ponto 
de vista duplo (teocêntrico e cristocêntrico). Todas as coisas são de Deus, 
por meio de Deus e para Deus (Rm 11.36). A nova vida da ressurreição é, 
portanto, para aqueles que são de Cristo, uma vida diante de Deus, à sua 
disposição e para sua glória (Rm 6.11, 13). Aquilo que recebem em comu
nhão com Cristo são as riquezas da glória de Deus, que ele concede aos seus 
santos como sua herança (Ef 1.18). Ao serem co-herdeiros com Cristo, são 
co-herdeiros de Deus (Rm 8.17; Cl 1.12). E essa herança no reino de Cristo 
(Ef 5.5) não é outra coisa senão compartilhar do reino de Deus (Rm 14.17). 
No entanto, por outro lado, a idéia fundamental de toda a pregação de Paulo 
sobre a salvação é de que eles não receberão essas coisas a não ser na comu
nhão com Cristo, de que foram escolhidos nele antes da fundação do mundo 
para viverem vidas santas e inculpáveis diante de Deus e serem conformes 
à imagem de Cristo para que ele possa ser o primogênito entre muitos ir
mãos (Ef 1.4; Rm 8.29ss).

Por certo, pode-se perguntar se a transferência do reino de Cristo 
para o Pai, declarada tão expressamente em 1 Coríntios 15.24, deve ser 
vista como o fim do domínio de Cristo,199 e mais, se isso continua em con
cordância com os pronunciamentos (também de Paulo), nos quais a consu
mação é descrita como o governo ou reinado juntamente com Cristo. 
Conseqüentemente, alguns200 procuraram explicar esses últimos pronuncia
mentos como uma alusão ao “reino intermediário”. No entanto, essa idéia 
baseia-se apenas a priori na visão quiliásmica (que deve ser rejeitada) de 1 
Coríntios 15.23ss e é refutada pelas próprias passagens em questão.201

A nosso ver, encontramos aqui, mais uma vez, o fenômeno sinaliza
do com freqüência de que a “escatologia” de Paulo, pelo menos quanto à 
sua terminologia, não forma um sistema fechado e de que ele dá expressão 
à mesma questão de várias maneiras, mesmo que, por vezes, isso envolva a 
aparência de contradições mútuas. Isso também se aplica ao que é chamado 
em 1 Coríntios 15, de entrega do reino de Cristo para o Pai e da sujeição do 
Filho àquele que sujeitou todas as coisas a ele. Aqui, encontra-se em pri
meiro plano a idéia da conclusão da dispensação da redenção realizada por



Cristo. Terá sido alcançado o propósito para o qual ele foi enviado por Deus 
(cf., por exemplo, Rm 8.3ss; G1 4.4ss) e para o qual ele foi investido de 
autoridade divina. A devolução da comissão cumprida e da autoridade refe
rente a ela e o início do domínio imperturbado de Deus sobre todas as coi
sas, não é, portanto, uma idéia estranha ou surpreendente. Antes, esclarece
o fato de que Cristo completou sua tarefa com perfeição e de que a glória de 
Deus, não mais obscurecida pelo poder do pecado e da morte, pode agora 
revelar-se em pleno esplendor.

Assim, é possível perguntar se havia para Paulo, no contexto de 1 
Coríntios 15, uma ocasião especial para considerar a consumação por esse 
ponto de vista. Se procedermos corretamente, partindo da pressuposição de 
que em 1 Coríntios 15 o apóstolo está argumentando contra uma heresia 
antecipatória e espiritualizante, isso poderia oferecer a explicação para o 
fato de ele expressar-se desse modo em particular. Porque essa heresia, apa
rentemente, não levava em consideração o caráter ainda provisório da vitó
ria de Cristo e a consumação que ainda deveria ser esperada. Só então -  
como os coríntios deveriam compreender -  terão vindo a consumação e a 
perfeição, quando em todo o mundo mais nada se erguer contra Deus e 
quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos e, por fim, a morte; pois é 
assim que o poder e a comissão de Cristo são explicados: “Porque todas as 
coisas [Deus] sujeitou debaixo dos pés” (vs. 25-27a). No entanto, essas 
palavras também deixam implícito que o próprio Deus é o grande Iniciador 
e Autorizador e que, portanto, não se pode falar do estado de perfeição (to 
telos) sem que antes o próprio Deus tenha enchido todas as coisas com sua 
presença gloriosa (vs. 27b-28). A maneira pela qual, na consumação de sua 
obra. Cristo é subordinado ao Pai não deve, portanto, ser considerada um 
adendo escatológico em 1 Coríntios 5 5,202 mas sim um aspecto específico 
do grandioso futuro que era particularmente importante para a argumenta
ção de Paulo em 1 Coríntios 15 e que, portanto, foi formulado por ele dessa 
maneira repleta de significado.

Por outro lado, deve ficar claro que essa transferência de reinado e a 
sujeição própria do Filho ao Pai não significam que, daquele momento em 
diante, ele não será mais chamado de Filho ou que não lhe serão mais devi
dos poder e domínio. Assim como ele, em sua condição de Filho, estava 
revestido da glória de Deus em sua preexistência (Fp 2.6ss; Cl 1.15, et ah), 
também a honra e a glória que recebeu em sua exaltação não são de natureza 
temporária (Fp 2.9ss; Ef 1.21). Desse modo, todas as coisas têm nele seu 
propósito e subsistência, assim como têm por meio dele a sua existência (Cl
1.16, 17). Por esse motivo, a glória daqueles que foram predestinados por 
Deus a tornarem-se conformes à sua imagem (Rm 8.29) também pode con
sistir do fato de que lhes é permitido participar desse poder e de seu domí
nio (cf. Rm 5.17; 2Tm 2.12). Seria uma falta de apreciação das nuanças 
consideráveis que caracterizam a linguagem bíblica ver nisto uma contradi-



çãocom  1 Coríntios 15.24, 28. Não é necessário que o poder régio de Cristo 
tenha fim no momento em que ele transfere para Deus a sujeição de todos 
os poderes como algo que foi realizado por ele. Aqui estão em discussão 
pontos de vista diferentes, porém não contraditórios, um fato que -  mesmo 
não podendo ser percebido em todos os aspectos -  será mais fácil aceitar, 
caso compreenda-se quais são as realidades em questão. Estas não devem 
ser tratadas numa única visão absolutamente inclusiva, mas sim de um e 
depois de outro ponto de vista.

Com este ponto de vista duplo, a saber, de que Deus será tudo em 
todos e de que estaremos sempre com o Senhor, foi dito tudo o que é possí
vel sobre o início da consumação com a vinda de Cristo. A atenção de Paulo 
para o que há de acontecer no reino vindouro está sempre concentrada nesse 
ponto de vista duplo. Isso não altera o fato de que ele expressa de várias 
maneiras o conteúdo dessa vida com Cristo e o “todo” com o tudo será 
preenchido por Deus; é ser salvo pela sua vida (Rm 5.10); é a salvação com 
eterna glória (2Tm 2.10); é honra e incorruptibilidade (Rm 2.7; 1 Co 15.42ss; 
2Tm 1.10); glória eterna (2Co 4.17); é ver face a face (ICo 13.12); é o 
cumprimento da justiça, paz e alegria no Espírito Santo (Rm 14.17); é co
nhecimento perfeito (ICo 13.12). Todos esses são conceitos de salvação, 
descrições do dom incorruptível de Deus, cada um deles tem seu próprio 
contexto, origem e nuança e oferece sua própria contribuição especial, a 
fim de tornar o que é inefável (2Co 12.4) conhecido em parte no presente. 
No entanto, todas essas palavras, também como qualificações da vida da 
consumação, recebem seu sentido e conteúdo particular apenas a partir do 
evangelho da revelação do mistério pregado por Paulo numa incomparável 
multiplicidade de aspectos.
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Existe, de fato, uma certa condição no versículo 3, mas uma condição que 
certamente será cumprida, de acordo com a convicção da fé do apóstolo (cf. o 
eiper Qm Rm 8.9 e o ei em Cl 3.1). No entanto, é decisiva a expressão “por
quanto somente assim” (cf. a tradução deLietzmann, Cor., p. 120 e de Wendland, 
Cor., p. 126). Também Bultmann entende ei ge kai de modo causal. Ele acredi
ta, porém, que isso apenas tem um sentido correto caso leia-se não en-, mas 
ekdysamenoi (Ezegetische Probleme, p. 11). Contudo, pode-se associar um sen
tido correto ao termo muito mais confiável endysamenoi; ver a tradução acima.

42. “O versículo 3 declara mais uma vez a base real para o anseio” (Bultmann, 
Exegetische Probleme, p. 11).

43. Alguns entendem isso como o destino dos condenados; é o caso, por exemplo,
de Schiatter, Erläuterungen, p. 196; Ellis, Paul and His Recent Interpreters, p. 
43 (“o destino dos incrédulos”); Schrenk, TDNT, I, p. 560, s.v. bareõ\ Oepke, 
TDNT, I, pp. 774s, s. v. gymnos (“o destino final dos incrédulos, para os quais 
não haverá corpo celeste”). Mas, qual o motivo para que Paulo apresente de 
uma só vez essa possibilidade para si mesmo e para os crentes? A maioria 
acredita, nesse caso, apenas na condição de “estar sem corpo”, sem o significa
do adicional de “ser condenado”. Este “estar nu” se aplicaria, conseqüente
mente, ao estado entre a morte e a volta de Cristo. O gymnos seria, então, uma
qualificação antropológica, num sentido dicotômico. Porém, a nosso ver, Paulo
está pensando aqui em outros termos mais qualitativos; ver mais no versículo 4.

Grosheide opta por entender endysamenoi como “vestido com a retidão de Cristo” 
e gymnos como o homem inalterado (Cor., pp.144, 145), usando para isso Ro
manos 13.14 e Gálatas 3.27. No entanto, em lugar algum endysamenoi é usado 
de modo absoluto com esse sentido. No contexto de 2 Coríntios 5, isto também 
seria metabasis eis alio genos: aqui, Paulo está falando de outras coisas.

44. Ver Oepke, TDNT, II, p. 318 (cf. acima, n. 43).
45. Oepke, TDNT, I, p. 774; ver II, p. 318.
46. De acordo, por exemplo, com Schrenk, TDNT, I, p. 560, s. v. bareõ.
47. Cf. J. N. Sevenster, “Some remarks on the [gymnos] in 2Cor. V. 3”, Studia 

Paulina, p. 307, o qual, porém, entende o gymnos excessivamente como “o 
estado entre a morte e a ressurreição”. Essa não é uma visão muito grega (por 
mais que Sevenster coloque a ênfase no contraste entre Platão, Filo, el cd. e 
Paulo)? A nosso ver, gymnos não denota aqui um estado de ausência de 
corporealidade, mas sim a falta (ainda) da glória de Deus nesse corpo.

48. Eudokoumen mallon. Nessa construção de eudokein mais o infinitivo, trata-se 
do que leva à decisão diante de uma escolha, se é o melhor que merece a pre
ferência (cf. Schrenk, TDNT, II, p. 741; ver também Arndt-Gingrich-Bauer, p. 
319, s.v.: “desejar ao invés de preferir"-, e Lindell-Scott, Greek-English Lexicon, 
J.V.: “c. inf., consentir, concordar em fazer... estar pronto, disposto” [cf. lTs
2.8]). Cf. também Plummer, Second Corinthians, pp. 152, 153, que fala de



“boa vontade, contentamento” e prossegue: “boa vontade e contentamento não 
são exatamente a mesma coisa que [thelomen] (v. 4) ou [epipothountes] (v. 2). 
É possível desejar uma coisa e ainda assim contentar-se com ou até mesmo 
preferir outra, por saber que está última vale a pena e talvez seja melhor para 
si”. Assim, ekdêmêsai ek tou sõmetos, etc., não é simplesmente algo desejável, 
mas uma questão à qual Paulo, tendo-se em consideração a esperança que há 
nele, daria preferência, caso tivesse que escolher.

49. No versículo 6, endêmountes refere-se à vida no corpo, ekdêmoumen, ao estar 
ausente de Cristo; no versículo 8, ekdêmêsai refere-se a morrer e endêmêsai a 
habitar com Cristo. Por fim, no versículo 9, endêmountes significa: continuar a 
viver (como no v. 6); ekdêmountes: morrer (como no v. 6). A tradução da Soci
edade Bíblica Holandesa (bem como a ASV e a RSV), “quer em casa ou longe 
dela”, a nosso ver, não toca no caráter específico do pronunciamento e, portan
to, não é clara: o que se quer dizer aqui como “em casa”?

50. Cf. Vos, The Pauline Eschatology, p. 194: “... é muito pouco provável que ele 
teria se expressado exatamente dessa forma se quisesse dizer que este corpo 
seria imediatamente substituído por outro, porquanto o estado em tal novo 
corpo dificilmente seria descritível como o estado de estar ausente do corpo” 
(ekdêmêsai ek tou sõmatos).

51. Caso entenda-se ekdêmountes como morrer, então chega-se (tendo em vista 
também a função que pretende-se atribuir a esse ekdêmein: ser agradável a 
Deus!) a todo tipo de explicação tortuosa. Lietzman considera o termo como a 
possibilidade de, depois da morte, preparar-se para o julgamento, uma idéia 
que não apenas não fica implícita nessa palavra, como também não é encontra
da em nenhuma parte em Paulo. Pop faz uma paráfrase de ekdêmountes como
o novo modo de existência daquele que foi ressurreto dos mortos (De tweede 
briefvan Pauliis aan de Korinthiêrs, 2- ed., 1962). Mas isso fica muito longe 
do significado das palavras. Wendland traduz ekdêmountes “in der Fremde” e, 
então, entende o termo como “plena comunhão com o Senhor”, a “vida da 
consumação” depois da ressurreição (Cor., p. 129), no entanto sem pensar com 
isso numa preparação para o julgamento. Nesse caso, porém, não há relação 
alguma com o versículo 10. Se, por outro lado, entender-se ekdêmountes numa 
relação direta com o versículo 8 como morrer, então não há dificuldade algu
ma e o pronunciamento adquire um sentido claro.

52. Telder, Sterven... en dan?, pp. 30, 31.
53. Para a visão correta dessas passagens, ver também Vos, The Pauline Eschatology, 

p. 146.
54. Se devemos entender dia tou lêsou, em 1 Tessalonicenses 4.16, em conjunto 

com koimêthentas ou com axei é uma questão que a exegese ainda não decidiu; 
ver, por exemplo, a discussão detalhada de Rigaux, Th., pp. 535ss; cf. mais 
abaixo, n. 125.

55. Cf. p. 564.
56. Ver a discussão crítica de Sevenster, Studia Paulina, p. 211.
57. Menoud, Le sort cies trespasses, p. 41.



58. Cor., pp. 144, 145; cf. Calvino sobre Filipenses 1.23: “Paulo abertamente de
clara que gozamos a presença de Cristo ao sermos libertados” (em oposição à 
doutrina do sono da alma); ver Berkouwer, The Return ofChrist, pp. 48ss.

59. Greijdanus, ibid., p. 146; G. Vos, The Pauline Escathology, p. 145, conclui a 
partir disso que aqui, no mínimo, deve-se pensar numa existência contínua 
consciente e não num sono da alma ou algo desse tipo: “o contraste todo de 
‘p ior’ ou ‘melhor’ perde seu significado se é negada a consciência, o único 
órgão de julgamento.”

60. Sobre esse ponto, Cullmann fala de “uma proximidade particular de Cristo” na 
qual aqueles que nele morrem encontram-se antes do fim (ressurreição). Estão 
“no seio de Abraão” (Lc 16.23) ou, de acordo com Apocalipse 6.9, “debaixo do 
altar” ou “com Cristo”. Todas essas expressões são apenas figuras de lingua
gem para a “proximidade de Deus” . “A imagem mais conhecida, porém é: 
‘eles dormem’.” Com isso, na opinião de Cullmann, não apenas é reproduzida 
a “impressão” que os sobreviventes recebem. A expressão diz mais -  de acor
do com ele - e  “na realidade refere-se, como o ‘descanso’ em Apocalipse 14.13, 
ao estado em que se encontram aqueles que morrem antes da volta de Cristo.” 
Além disso, ele também nega que, tomando por base o Novo Testamento, seja 
possível chegar a certas especulações sobre esse estado intermediário. Não se 
pode dizer mais sobre isso, além de que esse estado existe e de que já  significa 
“estar unido com Cristo (em virtude do Espírito Santo)” (O. Cullmann, 
“Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung der Toten”, TZ, pp. 150, 151). 
Vos corretamente afirma que a idéia de um “descanso” absoluto dificilmente 
pode contribuir com alguma coisa desejável com a morte, a menos que seja 
considerada de “um ponto de vista morbidamente pessimista de avaliação da 
vida” (p. 146).

61. Cf. M. A. Beek, Inleiding in de Joodse Apokalyptiek van het oud- en 
nieuwtesramentische tijdvak, 1950, p. 73.

62. K. Rahner, “The Hermeneutics of Eschatological Assertion”, em Theological 
Investigations, IV, traduzido para o inglês em 1966, pp. 323ss.

63. A expressão hoi chronoi kai hoi kairoié, nesse contexto, uma frase fechada, mais ou 
menos na forma de uma hendíadis (cf. At. 1.7). Ver ainda Rigaux, Th., pp. 553ss.

64. E fato bem conhecido que foram feitos todos os tipos de cálculos a partir dos 
números encontrados no Livro de Daniel, tanto nos círculos judaicos quanto 
cristãos posteriores. Não apenas Agostinho levantou sérias objeções a isso -  
pois o cálculo do fim do mundo, a seu ver, era prejudicial para a prontidão 
diária do cristão para encarar o julgamento, mas os rabinos também adverti
ram sobre tal “hesbõn haqqês” e até mesmo negaram uma participação no 
mundo por vir àqueles que caíram nesse erro (cf. Beek, Inleiding, p. 75; Strack
Billerbeck, IV, 2, p. 1013). O fato de, apesar disso, esses cálculos serem feitos 
com zelo certamente fica evidente no estudo detalhado de Strack-Billerbeck. 
IV, 2. pp. 977-1015.

65. Para esse prõton cf. Michaelis, TDNT, VI, p. 870: prõton serve, com freqüên
cia, "para enfatizar a observação da seqüência divinamente determinada de



acontecimentos escatológicos.” Para todo esse diferimento do eschaton, ver, 
por exemplo, Cullmann, Christ and Time, pp. 66, 67: “O caráter de tempo do 
futuro torna-se especialmente claro a partir do fato de que o drama escatológico, 
de acordo com a maneira como é retratado nos Apocalipses, incluindo aquele 
do Novo Testamento, ocorre numa progressão completamente cronológica... 
Nesses escritos encontramos os termos ‘depois’, ‘então’, sendo que isso ocor
re não apenas no livro de Apocalipse, mas também particularmente em Paulo.” 
Para a “reabilitação” do apocalipse considerado dessa maneira (em contraste 
com a interpretação realista unilateral ou existencialista), ver também o estudo 
da literatura relevante mais recente em Cullmann, Salvation in Histoiy, pp. 57ss.

66. Pode ser declarado fora de consideração que plêrõma não denote aqui simples
mente um limite quantitativo, mas sim, tenha um significado qualitativo que é 
definido mais detalhadamente pela expressão pas Israel em 11.26 (cf. acima, 
p. 399 e minha obra, Rom ., pp. 254ss).

67. Cf. acima, p. 558. Sobre esse ponto, ver J. Munck, Paul and the Salvation o f 
Mankind, pp. 39ss, seguindo a opinião de Cullmann. A exposição de Munck é 
forçada aqui e ali, porém, também com relação à sua idéia de ho katechnon em
2 Tessalonicences 2; ver p. 582.

68. Hõs hoti enestêken hë hëmera tou Theou. A expressão enestêken denota o pre
sente. Por esse motivo muitos traduzem: “como se já tivesse raiado o dia do 
Senhor” ; ver. por exemplo, Rigaux, Le Epitres aux Thessaloniciens, p. 653; R. 
Schippers, Mythologie en Eschatologie in 2 Thess. 2:1-17, 1961, p. 7. Este 
último acredita que aqui Paulo faz alusão a uma heresia gnóstica. Contudo, nesse 
caso, seria de se esperar um outro tipo de oposição da parte de Paulo, a saber, não 
uma ênfase no “ainda não” (corno é o caso), mas sim na realidade da volta de 
Cristo que ainda deve ser esperada (como em 1 Co 15 com referência à ressurrei
ção). Em outras palavras, a resposta de Paulo não é antiespiritualista, mas dirige- 
se contra uma concepção que não era capaz de trazer contentamento no ínterim 
antes da volta de Cristo e que levava a todo tipo de perturbação e empolgação 
excessiva. Assim, enestêken certamente deve ter um sentido um pouco mais amplo; 
cf., por exemplo, Oepke, TDNT, II, p. 544, n. 2 que (entre outras coisas, fazendo 
uso de Bl.-Debr., Par. 323, 3) traduz o termo como “no processo de vir” e, para 
isso, lança mão também do caráter não-espiritualizante da heresia.

69. Ho anthrõpos tês anomias. Para anomia como um dado escatológico, ver 
Schippers, Mythologie en Eschatologie, pp. 11, 12.

70. Tës hamartias, em outros registros textuais, na maioria mais recentes.
71. Para esse uso de apokalyphthênai, etc., ver, por exemplo, Romanos 1.17; 8.18;

1 Coríntios 3.13; Gálatas 3.23, et al. Cf. acima, pp. 49ss.
72. Cf., por exemplo, Strack-Billerbeck, III, p. 637; IV, 2, pp. 977ss.
73. Strack-Billerbeck, IV, p. 638. Para uma discussão dessa passagem de Baruque, 

ver também B. Rigaux, l ’Antéchrist, 1932, p. 189.
74. De acordo, por exemplo, com W. Bousset e H. Gressmann, Die Religion des 

Judentuins iin spãthellenistischen Zeitalter, 3a ed., 1926, p. 255; Rigaux, 
l ’Antéchrist, p. 184.



75. Cf. Bousset-Grossmann, ibid., pp. 254, 255; Strack-Billerbeck, III, p. 638.
76. Bousset-Grossmann também escreve: “Essa idéia é, obviamente, preservada 

apenas de modo indireto pelas evidências cristãs” ; acrescenta, porém que “pro
vavelmente tem origem no judaísmo” (ibid., p. 256).

77. A forma masculina do particípio hestêkota em Marcos (em Mateus o neutro 
hestos) também poderia indicar esse fato; ver, porém, minha obra The Corning 
o fth e  Kingdom, pp. 488ss; 533, n. 105.

78. Para uma comparação dos temas sinóticos e 2 Tessalonicenses 2, ver Rigaux, 
Th., p. 101.

79. Para o fenômeno da efetivação contínua de certas idéias escatológicas, ver 
também, por exemplo, M. A. Beek, Inleiding in de Joodse Apokalyptiek van 
het oud- en nieuwestestamentische tijdvak, pp. 74ss.

80. Sobre isso ver, por exemplo, Rigaux, l ’Antéchrist, pp. 172, 173.
81. H. Berkof, Christ the Meaning ofH istory, p. 115.
82. G. C. Berkouwer, The Return o f  Christ, pp. 283, 284.
83. Ho anthrôpos tés anomias é, portanto, mais do que um uso “de modo semítico 

para expressar a relação com algo abstrato” (Jeremias, TDNT, I, p. 364). Antes, 
o caráter específico da expressão encontra-se no significado representativo de 
ho anthrõpos, melhor qualificado pelo genitivo tês anomias.

84. Ver também abaixo, p. 577.
85. Cf. a discussão bastante complexa e a oposição ao ponto de vista contrário (de 

Alio e Bury) por Rigaux em l'Antéchrist, pp. 270-287 e em Th., p. 269. Ver 
também R. J. van der Meulen, “Veractualisering van Antichrist”, em Arcana 
Revelata , 1951, p. 75.

86. Cf. Dibelius, Th., p. 48. Para essa identificação (feita por Celsus, entre outros) 
ver Rigaux, Th., p. 270; para a refutação desta, ver a argumentação detalhada 
de Vos, The Pauline Eschatology, pp. 112ss.

87. Para o Maligno (Belial ou Beliar) ver Beek, Inleiding, pp. lOOss.
88. Conforme, por exemplo, Dibelius, com referência a 2.11. 12.
89. Ver a exposição detalhada em Vos, The Pauline Eschatology, pp. 114ss, sendo, 

porém, que ele próprio rejeita essa opinião.
90. W. Bousset, Der Antichrist, 1895, pp. 108ss.
91. Cf. Vos, The Pauline Escathology, p. 119.
92. Ver, por exemplo, J. Holtzmann, Neutestamentliche Theologie, II, 2- éd., 1911, 

p. 214; A. Jülicher-E. Fascher, Einleitung in das Neue Testament, 1- éd., 1931, 
p. 64.

93. Berkhof, Christ the Meaning ofH istory, pp. 115, 116.
94. Para essa interpretação nos reformadores (o anticristo é o poder papal), bem 

como em alguns escritores posteriores, ver Berkouwer, The Return o f  Christ, 
pp. 268ss.

95. Ver Rigaux, Th., p. 661 ; e Vos, The Pauline Eschatology, p. 124: “O ‘assentar- 
se no santuário de Deus’ resume em uma única imagem sucinta a ofensa mais 
profana contra o mais Santo de todos os seres.”

96. Ver, por exemplo, em Vos, The Pauline Eschatology, pp. 126ss.



97. Cf. Rigaux, Th., pp. 267ss: “Paulo usou esses tem as e textos de acordo com a 
regra do gênero e o caráter do seu escrito... O gênero é apocalíptico. Conse
qüentem ente, sabem os que é natural recorrer a certas descrições anteriores, 
que toinar em prestado de elem entos do passado retém  um a conotação de sua 
origem para dar sua cor ao presente, mas que devem ser interpretados sob a 
ótica da intenção particular do autor que lança mão desses recursos. A lém dis
so, sabem os que tomar em prestada frases feitas faz com que as palavras per
cam sua ligação com a realidade que possuem  em linguagem comum. Na lin
guagem dos apocalipses, as imagens são abundantes e dão às descrições a mar
ca de m istério e m ajestade que não precisa ser traduzida em term os de realida
des que são adequadas às palavras expressadas.”

98. Para a literatura m ais antiga ver, por exem plo, o estudo detalhado de G. 
W ohlenberg, Dererste undzweite Thessanischerbrief 2- ed., 1909, pp. 177ss. 
Para a literatura mais recente ver, por exem plo, a d iscussão detalhada de 
Schippers na m onografia m encionada acima.

99. Há m uitas diferenças de opinião com relação ao nyn antes de katechom no 
versículo 6. No geral, pode-se distinguir três pontos de vista: (a) nyn deve ficar 
jun to  com katechon e, assim, em contraste com en tõ autou kairõ\ (b) nyn deve 
ficar com oidate e em contraste com eti no versículo 5. Significado: agora que 
sabeis aquilo que não sabíeis quando eu ainda estava convosco; (c) nyn encon
tra-se, de fato, em contraste com eti on no versículo 5, mas sem envolver oidate 
nesse contraste. Kai nyn é mais ou menos independente e indica a diferença 
das circunstâncias entre a época de Paulo em Tessalônica e agora. Tradução: “e 
agora, sabeis o que o detém ” , etc. Não existe qualquer diferença essencial en
tre (b) e (c). Em ambos os casos, pressupõe-se que, desde a prim eira instrução 
de Paulo (v. 5), a questão recebeu mais esclarecim entos por causa de algum 
novo acontecim ento, pelo qual a Igreja é informada, agora, do refream ento da 
revelação do homem de iniqüidade. Em nossa opinião, porém, há m ais o que 
se dizer em favor da ligação de nyn com to katechon. No que se refere à gram á
tica, não há objeções para isso (cf. Bl.-Debr., Par, 474, 5, item c). Essa relação 
tam bém  está em concordância com o versículo 5 no qual Paulo apela para a 
instrução que deu, o que indica a base para oidate. Desse modo, não é preciso 
tornar as dificuldades ainda maiores do que já  são, a saber, tendo de responder 
ainda à questão quanto ao que teria ocorrido com o novo elem ento no tempo 
entre a estada de Paulo na Igreja e o m om ento em que ele escreveu a epístola. 
Dentro do contexto de nosso texto, não se faz uma alusão m ais detalhada disso 
com um a palavra sequer. E ntendem os, portanto, que nyn deve ficar com 
katechon e que com oidate Paulo visa ao conhecim ento que a Igreja possuía 
desde antes, ou que havia recebido dele durante sua estada com ela. Por certo, 
levanta-se contra essa concepção que se o apóstolo tivesse falado anteriorm en
te à Igreja sobre esse refream ento, não fica claro porque ela havia retido esse 
conhecim ento e ainda assim, esperava a vinda im ediata do Senhor. No entanto, 
isso se aplica não apenas com respeito a to katechon, mas também à prim eira 
m anifestação do homem de iniqüidade a ser ainda esperada. Por isso, em am 



bos os casos o apóstolo pressupõe que Igreja tem agora conhecim ento do 
katechon dentro dela e sua postura antecipatória permanece, desse modo, igual
mente vaga. Será preciso suporm os que a expectativa do início im ediato da 
volta de Cristo também dava pouca consideração aos acontecim entos que ain
da devem  preceder a sua volta.

100. Ver, por exemplo, E. Stauffer, New Testament Theology, p. 84; J. A. C. van 
Leeuwen, Paulus’ zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon en Thessalonica, 
1926, p. 432. Ver também O. Betz, “Der K atechon” , NTS, 1963, pp. 284ss.

101. Cf. W. Neil, The Epistle ofPaul to the Thessalonians, (M offat Comm.), 1950, 
p. 167. Ver também E. von Dobschütz, Die Thessalonicher-Briefe (M eyer 
Comm., 7a ed.), 1909, p. 283.

102. Prim eiro em seu ensaio, “Le caractère escathologique du devoir m issionaire 
et de la conscience apostolique de S. Paul. E tüde sur le [katechn(on)] de 2 
Thess. 2:6-7” (Revue d ’Histoire et de Philosophie réligieuses, 1936, pp. 21 Oss); 
repetido com freqüência em seus escritos posteriores.

103. J. M unck, Paul and the Salvation of Mankind, p. 40. Ver Berkhof, Christ the 
Meaning ofHistory, pp. 130, 131. Essa concepção já  era defendida por alguns 
ex eg etas  do sécu lo  19 com o, por exem plo , G. L üdem ann , em M eyer 
Com m entary on Thess., 1878.

104. Cf. Rigaux, Th., p. 276.
105. Cf., por exem plo, a explicação de Severianus de Galaba,: to katechon phêsi 

tên tou hagiou pneumatos charin (em K. Staab, Pauluskommentare aus der 
Griechischen Kirche, 1933, p. 334).

106. Também na literatura judaica é m encionada a “contenção” ou o adiam ento da 
vinda do M essias. São apresentadas várias respostas para a pergunta: Quem, 
então, a está detendo? Ver Strack-Billerbeck, III, pp. 640ss; II, pp. 588ss. 
Cullm ann lança mão dessa term inologia para sua concepção; cf. Schippers, 
Mythologie en Eschatologie, pp. 2 Iss. Betz acredita encontrar algum apoio 
nos escritos de Qumran (NTS, 1963, pp. 279ss.)

107. Cf. D ibelius, Th., p. 48; Neil, Thessalonians, pp. 169ss.
108. Ver a referência a uma oração egípcia posterior em A rndt-G ingrich-Bauer, 

pp. 423, 424, 5. v. katechõ onde o deus Hórus é cham ado de katechon drakonta 
e de um dos cham ados Zeuberpapyri no qual faz-se m enção de M iguel... 
katechon hon kaleousi drakonta megan. D ibelius refere-se a Acta Pilati, 22,
2, onde Cristo entrega Satanás ao Hades com as palavras: labõn auton kateche 
asphalõs achri tes deuteras moii parousias (Th., p. 46).

109. Vos também faz uma ligação com M iguel, um a concepção que já  defendida 
por Von Hofm ann; ver em Vos, The Pauline Eschatology, pp. 131 ss. Ver tam 
bém V. Hepp, De Antichrist, 1919, p. 168.

110. Cf. Hanse, TDNT, II, pp. 829, 830.
111. Schippers, Mythologie en Eschatologie, p. 22.
112. Cf. acima, p.521.
113. Cf. Schippers, Mythologie en Eschatologie, p. 23.
114. Sobre isso, ver por exemplo, Rigaux, Th., pp.265ss.



115. Para essa idéia, ver o estudo extenso de P. L. Schoonheim, Een semiasologisch 
onderzoek van Parousia met betrekking tot het gebruik in Mattheüs 24, 1953. 
Também, Oepke, TDNT, V, pp. 859ss; Rigaux, Th., pp. 196ss.

116. Para a relação dessa idéia, originada no m undo grego, com a representação 
judaico-apocalíp tica, ver M. Sabbe, “De Paulinische beschrijv ing van de 
Paroesie”, em Collationes Brugenses et Gandavenses, IX, 1961, pp. 105ss; 
bem com o a concepção m encionada lá de R. Langhe, de acordo com a qual o 
term o parousia não foi tom ado do uso grego, mas está filiologicam ente liga
do ao “dia do Senhor” ; a nosso ver, uma explicação forçada.

117. Só adquire esse significado mais tarde, quando passa a se falar da prim eira e 
da segunda vinda; é o caso, por exemplo, de Justino Mártir.

118. Em 2 Tim óteo 1.10. epiphaneia também faz alusão à revelação da glória de 
Cristo em sua prim eira vinda, particularm ente à sua ressurreição.

119. Também se acredita que a expressão paulina “o dia de nosso Senhor Jesus 
C risto” não tem origem direta no “dia de Iavé” do Antigo Testamento, mas é 
derivada da teologia do Filho do Homem, na qual denota a entronização do 
Filho do Hom em  investido por Deus de todo o poder (cf. S. M ow inckel, He 
That Cometh, 1956, p. 392).

120. Ver Delling, TDNT, II, p. 952, s. v. hêmera.
121. Para esses paralelos do Antigo Testamento (e judaicos), ver tam bém  o artigo 

com pleto de M. Sabbe citado acima, Colleciones Brugenses, IX, pp. 105ss.
122. Neil, Thessalonians, escreve corretamente: “Em seu sentido m ais profundo, o 

castigo é a separação de Deus e a recom pensa é a com unhão com ele” (p. 
145).

123. De acordo, corretamente, com Dibelius, Th., p. 25 e Neil, Thessalonians, p. 95.
124. Sobre isso em detalhes, cf. Dupont [SVTV CHRISTÕ], 1’Union avec le Christ 

suivant Saint Pauli, I, pp. 40ss, 84. Juntam ente com outros autores, ele acre
dita na possibilidade de uma idéia judaica presente entre os tessalonicenses, 
de acordo com a qual a ressurreição só ocorre no final do reinado m essiânico 
sobre a terra. Não temos certeza alguma disso, mas certam ente podem os con
cluir a partir da resposta de que os mortos irão encontrar-se imediatam ente 
com Cristo, junto  com os que ainda estão vivo, que a Igreja precisava de mais 
instruções quanto a esse ponto.

125. A questão é se se deve ligar as palavras dia tou lêsou com o que vem antes , 
tous koimêthentas ou com o que vem depois, axei. Para os argumentos a favor 
e contra ver, por exemplo, Rigaux, Th., pp. 535ss e Neil, Thessalonians, pp. 
94ss, sendo que a m aioria escolhe a prim eira idéia, em parte pelo fato de que, 
com axei tem -se uma aposição preposicional dupla, que ambas as vezes refe
re-se a Cristo. Por certo não é fácil colocar em palavras o sentido de koimêthentas 
dia tou lêsou. É bem provável que a expressão deva ser entendida por analogia 
com hoi nekroi en Christõ (cf. Dupont, [SYN CHRISTÕ], p. 42, n. 2).

126. Cf., por exem plo, Lothar Schmid, TDNT, III, p. 658.
127. Para os m ateriais com referência a archangelos, ver Kittle, TDNT, I, p. 87; 

Sabbe, Collationes Brugenses, IX, pp. 89ss.



128. Para a literatura rab ín ica e pseudo-epigráfica ver, por exem plo, S track
Billerbeck, I, pp. 1627ss, 973ss.

129. Cf. Friedrich, TDNT, VII, p. 80.
130. O mesm o é o caso dos escritos judaicos: “Deus tom ará uma grande trombeta 

em sua mão... Ao prim eiro ressoar toda a terra treme, ao segundo a poeira é 
chacoalhada para fora; ao terceiro os ossos são reunidos; ao quarto os m em 
bros são aquecidos; ao quinto sua pele é colocada; ao sétimo ganham vida e 
ficam em pé vestindo suas roupas e é dito: Iavé Todo-Poderoso fará soar a 
trom beta (Zc 9.14). Alphabet-M idr. de R. Aqiba, 9” , citado por Friedrich, 
TDNT, VII, p. 84.

131. Para essa idéia em detalhes, ver Vos, The Pauline Eschatology, pp. 138ss, e 
especialm ente Sabbe, Collationes Brugenses, pp. 89ss.

132. G. Vos, The Pauline Eschatology, pp. 136ss, acredita que a união de Cristo 
com os seus nos ares não denota um lugar provisório com o preparação para 
um a descida posterior a terra, mas sim o com eço de sua habitação com ele 
“nas regiões celestes” (p. 138). Escreve: “Um a posição um tanto distante em 
relação à superfície da terra é, afinal de contas, a suposição m ais natural com 
relação a isso. O extenso alcance e o escopo universal desse acontecim ento 
trem endo, que é desencadeado aqui, com binam  m elhor com algum lugar cen
tral elevado nos ares do que com uma localização numa superfície plana no 
chão” (p. 136). A nosso ver, é difícil discutir as im plicações espaciais dessas 
idéias apocalípticas. No entanto, a idéia de que o lugar dos crentes g lorifica
dos seria com Cristo nos ares nos parece um a concepção que não tem base em 
outras passagens. Por mais inconcebível que seja para nós a vinda de Cristo a 
terra e tudo o que está relacionado a ela (de m odo que é possível perguntar-se 
se as discussões sobre a “localização” espacial de onde Cristo irá agir fazem, 
de fato, algum sentido), ainda assim a terra é o verdadeiro objeto e, na repre
sentação, é o palco para o dram a escatológico. O encontro nos ares tem o 
sentido de “fazer entrar”, trazendo Cristo junto aos crentes e da com unhão 
com ele quando ele vier a terra; ver também Saabe, Collationes Brugenses, 
IX, pp. 90ss.

133. Episynagoge', literalm ente, “sermos reunidos” com ele.
134. Com o, ao que parece, acredita Rigaux: “Deus os conduzirá para o céu com 

ele” {Th., p. 537; ver Frame, Thessalonians, in loc.). Para outra opinião, ver 
Dupont, [»ST/V CHRISTÕ], pp. 42, 43: “Eles form arão o séquito do Senhor 
quando ele chegar na terra.”

135. Ver Vos, The Pauline Eschatology, p. 142: “Sem dúvida algum a seria incorre
to reduzir todas as coisas m encionadas à rubrica da linguagem  figurativa, 
com  relação a qual o autor pinta um quadro livrem ente e não copia o conteúdo 
sólido da profecia que lhe foi dada pelo Espírito. Por outro lado, não devem os 
ignorar o fato, igualm ente óbvio, de que, ao pintar o quadro com palavras,

. m esm o com a mais plena intenção de ser preciso, o apóstolo teve de fiar-se 
num meio fixo de linguagem, que deixou espaço para uma certa margem de 
literalism o excessivo e cuja interpretação por outros, m esm o parecendo estar



em pleno acordo com as palavras registradas, ainda assim pode introduzir um 
elem ento de im precisão quando com parada com a verdadeira intenção de 
Paulo. Temos aqui, diante de nós, um exem plo im pressionante da possibilida
de de dar ênfase excessiva ao caráter literal da linguagem  e das imagens usa
das e, ainda assim, enquanto aparentem ente se faz justiça  ao discurso do au
tor, deixar passar na realidade as melhores qualidades e objetivos de sua ver
dadeira concepção.”

136. Cf. acima, p. 593.
137. Cf. acima, Seção 9.
138. Sobre esse ponto ver, por exemplo, K. Deissner, Auferstehunghoffnung uncl 

Pneumagedanke bei Paulus, 1912; G. Vos, “The Eschatological A spect of the 
Pauline Conception of the Spirit”, Princeton Biblical and Theological Studies, 
1912, pp. 211 -259; N. Q. Hamilton, The Holy Spirit and Eschatology in Paul; 
Ingo Herm ann, Kyrios und Pneuma, 1961, pp. 114ss.

139. Cf. m inha obra The Coining of the Kingdom, pp. 86ss.
140. Cf. Ham ilton, The Holy Spirit and Eschatology in Paul, p. 12.
141. Para essa exegese de Rom anos 8.10, ver também Bultmann, Theology, I, pp. 

208, 209; TDNT, IV, p. 894, n. 29, s.v. nekros; e m inha obra Rom.
142. Existe todo tipo de hipótese quanto à natureza dessa heresia em Corinto. A 

linha de Tübingen pensou em judaizantes. M ais tarde, estudiosos buscaram  a 
explicação m ais no sentido de um a heresia espiritualista. Ver, por exemplo, a 
ex tensa  d iscussão  dessa questão  por J. Schniew ind , “D ie L eugner der 
Auferstehung in Korinth” , Nachgelassene Reden und Aufsätze, 1952, pp. 1 lOss; 
W. Bieder, “Paulus und seine Gegner in K orinth”, TZ, 1961, pp. 319ss; E. 
Brandenburger, Adam und Christus, 1962, pp. 70ss, de acordo com os quais a 
questão era principalm ente a ressurreição dos mortos com o um acontecim en
to futuro.

143. H. R iesenfeld argum enta que o tem a principal de 1 Coríntios 15 não é, na 
verdade, a "ressurreição dos m ortos” , mas sim “a m orte com o a pressuposi
ção para a ressu rre ição” (“P au l’s G rain o f W heat A nalogy” , em Gospel 
Tradition, traduzido para o inglês em 1970, p. 174). No entanto, essa declara
ção do problem a é incorreta. Paulo não argum enta sobre a necessidade da 
m orte (cf. v. 51), mas sim sobre a im possibilidade de receber neste corpo a 
salvação plena em Cristo (vs. 19, 50ss).

144. Para o que se segue, ver também J. Jerem ias, “Flesh and Blood Cannot Inherit 
the Kingdom of G od” , NTS, II, 1955/56, pp. 151 ss.

145. U m a das investigações mais com pletas é a de M. Rissi, Die Taufe für die 
Toten, 1962. O próprio Rissi acredita tratar-se de deixar-se ser batizado no 
lugar da pessoa crente que m orreu sem ter sido batizada, a fim de, desse modo, 
ser ainda testem unha da fé daqueles que m orreram  na ressurreição. Jerem ias, 
dando continuidade a M. Raeder (ZNW, 1955, pp. 258-260), quer entender 
hyper não com um sentido substitutivo, mas sim, final. Ele acredita, então, 
tratar-se dos pagãos que se deixavam batizar com a intenção de, desse modo, 
unirem-se aos seus parentes ou conhecidos cristãos quando da ressurreição (NTS,



1955/56, pp. 155ss). No entanto, nem uma concepção nern outra é muito con
vincente; ver também acima, p. 22.

146. Agnõsian gar Theou tines echousin.
147. Jerem ias acredita que nos versículos 36-49 e 50-54 Paulo trata das duas per

guntas do versículo 35 numa rígida ordem quiasm ática. Essa idéia está relaci
onada à sua concepção do versículo 50a; ver abaixo.

148. O fato de ele usar aqui uma analogia que no pensam ento judaico  possuía uma 
certa tradição é com provado não apenas por João 10.24, mas também pela 
literatura rabínica; ver Hauck, TDNT, III, p. 132, s. v. therizõ; ver essa lingua
gem m etafórica em mais detalhes em H. Riesenfeld, “P aul’s Grain of W heat 
A nalogy” , loc. cit.

149. Ao fazê-lo, já  introduziu a palav radoxa. com o denotação do modo de existên
cia do ta epourania, depois de sarx, como denotação da epigeia. No entanto, 
no versículo 40, ele também aplica doxa a ta epigeiw, ver também H. Clavier, 
“ B rèves rem arques sur la  no tion  de [SOMA PNEUMAT1KON}”, The 
Background of the N.T. and Its Eschatology (em hom enagem  a C. H. Dodd), 
1956, pp. 342-362, especialm ente p. 348;

150. Para a m ultiplicidade confusa de interpretações dessa antítese na história da 
investigação, ver o artigo de C lavier {ibid).

151. Entrem entes, os estudiosos diferem bastante em suas idéias sobre a origem do 
contraste em pregado nesse contexto. Aqueles que acham que Paulo tomou a 
concepção dos dois “hom ens”, o terreno e o celeste, em prestada de certas 
influências gnósticas, acreditam que nelas o contraste físico-espiritual já  ha
via sido apresentado (cf. E. B randenburger, Adam und Christus, p. 74 [para 
isso, ele pode lançar mão de Ritzenstein]; ver também Arndt-G ingrich-Bauer, 
p. 902, s. v. psychikos). No entanto, assim com o essa redução toda do paralelo 
A dão-Cristo a um pensam ento mitológico pré-cristão (com o qual é dito que 
Paulo estava tratando da heresia em Corinto) é uma questão muito incerta, o 
m esm o se aplica à derivação gnóstico-helenista da antítese físico-espiritual. 
Dupont, em particular, argumentou com vigor que essa argum entação não 
tem qualquer base substancial e que, na verdade, aqui é norm ativa um a antí
tese judaica; ver sua discussão detalhada sobre esse tem a em Gnosis. 1949, 
pp. 151-158; ver também Schweizer, TDNT, VI, pp. 395, 396. 5.v. pneuma. 
De qualquer modo, aqui Paulo liga psychikos a Gênesis 2.7; cf. tam bém  o uso 
de psychikos em Tiago 3.15.

152. Foi m ostrado corretam ente que, aqui, Paulo não fala da existência do prim ei
ro homem tendo sido desfigurada pelo pecado, mas sim do homem em seu 
estado original (cf., por exemplo, G. Vos, The Pauline Eschatology, p. 167: 
“A passagem é singular... no sentido de que contrasta não o corpo afetado 
pelo pecado... com o corpo futuro, mas o corpo prim ordial de Adão [ ‘o pri
meiro A dão’] com o corpo da consum ação”). Esse corpo era suscetível à morte 
e à corrupção, sendo que com isso não é dito que o homem devia morrer. Fica 
aparente pelos pronunciam entos que a ressurreição pneum ática é mais do que 
a re s ta u ra ç ã o  do hom em  “ f ís ic o ” o rig in a l; cf. tam bém  H. B av in ck ,



Gereformeerde Dogmatiek, II, p. 525; H. Berkhof, De Mens Ondervag, 1960, 
p. 95. No entanto, não se pode dizer que aqui psychikos tenha um “sentido 
pejorativo” e que “o corpo físico, participando dessa corrupção, não é apenas 
corpo vivo, mas também corpo caído” , com o pensa Clavier (The Background 
ofthe N.T, and its Eschcitology, p. 351).

153. Em contraste com outras concepções espiritualistas de sõma pneumatikon, 
ver Schweizer, TDNT, VI, p. 420.

154. Cf. Schw eizer sobre 2 Coríntios 3.17 (TDNT, VI, pp. 418, 419). Ele escreve, 
corretam ente, que fica claro pelo versículo 17b que “o versículo 17a não está 
afirm ando a identidade de duas entidades pessoais. Pneuma é definido com o 
o m odo de existência do Kyrios... e isso significa o poder no qual ele encontra 
sua com unidade. Na m edida em que Cristo é considerado em seu significado 
para a com unidade, em sua ação poderosa sobre ela, ele pode ser identificado 
com o pneuma. N a m edida em que ele tam bém  é Senhor sobre seu poder, ele 
pode ser diferenciado do pneuma.

155. Em oposição a isso, ver também Berkouwer, The Retiim of Christ, pp. 191,
192.

156. Para o significado polêm ico do versículo 46, ver Brandenburger, Adam and 
Christus, p. 74, e a literatura lá citada; e Schweizer, TDNT, VI, p. 420.

157. E particularm ente im portante ter em mente que na expressão ho deuteros 
anthrõpos ex ouranou, as duas últimas (e não as três) palavras devem  ser 
entendidas com um sentido predicativo (“o segundo homem é do céu” e não: 
“o segundo é o homem do céu” ). O fato de esta ser a única tradução aceitável 
fica evidente especialm ente pelo paralelo com o versículo 47a (“o prim eiro 
homem, formado da terra, é terreno”). Segue-se disso que o predicativo repe
tido, falando do “homem do céu” , em todo tipo de literatura sobre esse assun
to (cf., por exemplo, Traub, TDNT, V, pp. 528, 529) não é paulino. Também 
constitui um obstáculo contínuo para a explicação correta de 1 Coríntios 15.47; 
ver Traub, loc. cit., que apesar da percepção correta de que se fala aqui da 
exaltação de Cristo, considera que a preexistência de Cristo é tratada de modo 
“secundário” (!).

158. Vos tam bém  escreve corretam ente que se “do céu” refere-se à preexistência
de Cristo, Paulo entra em contradição; porquanto isso inverteria a ordem que 
ele indica no versículo 46, isto é, que não é prim eiro o pneum ático, mas sim o 
natural. Isso também faria do pneum ático “o principio constituinte da nature
za hum ana de Cristo antes da ressurreição”, sendo que não há qualquer vestí
gio dessa idéia em outras passagens de Paulo (The Pauline Eschatology, pp.
167, 168). '

159. Da m esm a form a em 1 Coríntios 10.3, 4 é m encionado o alim ento espiritual e 
a bebida espiritual, que em outras passagens são cham ados de pão “do céu” 
(Jo 6.31, 32; cf. SI 78.24).

160. Ver Clavier, The Background ofthe N.T. and Its Eschatology, p. 361: “A ca
racterística essencial do sõma pneumatikon, de acordo com Paulo, não é ser 
ou não ser um corpo com espírito, mas sim um órgão do espírito, controlado



pelo Espírito, pelo Espírito Santo” . No entanto, ele acredita (na m inha opi
nião, baseando-se num a concepção excessivam ente “grega” de pneumatikos) 
que a expressão sõma pneumatikon não era inteiram ente satisfatória e que, 
portanto, Paulo a em prega só um a vez (p. 355). Cf. Schweizer: “E desse modo 
que deve ser com preendido o sõma pneumatikon do Redentor ou do crente, 
não com o aquele que consiste de pneuma, mas como aquele que é controlado 
pelo pneuma. Deve-se perceber, porém, que isso se aplica somente no que diz 
respeito  a Paulo. F ica evidente em sua term inologia que, com o qualquer 
helenista, ele pensa em poder em termos de substância. D aí que, mesm o a 
questão em Paulo sendo judaica, seu vocabulário é helenista” (TDNT, VI, p. 
421). Vos escreve de modo mais radical: “Todo pensamento de caráter imaterial 
ou etéreo ou de ausência de densidade física deve ser m antido cuidadosam en
te afastado do termo. Independentem ente de tais qualificações estarem  ou 
não envolvidas, é certo que tais características, caso existam , não são descri
tas aqui pelo adjetivo em questão” (The Pauline Eschatology, pp. 166, 167).

161. De acordo, por exemplo, com W endland, Cor., pp. 103, 104; L ietzm ann- 
Kümmel, Cor., p. 86. Com freqüência, acrescenta-se ainda a idéia de que 
aqui, em Paulo, revela-se uma concepção mais espiritual da ressurreição (em 
com paração, por exemplo, com lTs 4); ver mais abaixo, n. 165.

162. “Flesh and Blood Cannot Inherit the Kingdom of G od” , NTS, II, 1955/56, p. 
152; seguindo, de fato, A. Schlatter, Paulus der Bote Jesu, 1934, pp. 441 ss.

163. Ibicl., p. 157.
164. Pressupõe-se que o tex topantes ou koimêthêsometha, pantes de allagêsometha 

seja original. Há muitas variações. No entanto, o fato de o texto que seguimos 
(de Nestle) ser original, dificilm ente continua a ser contestado e já  foi escla
recido em detalhes com freqüência; cf., por exemplo, L ietzm ann-Küm m et, 
Cor., pp. 195, 196, e a literatura lá citada. O fato de que não é necessário 
entender pantes ou com o um a negação válida para todos, mas que pode ser 
entendido com o sentido de “nem todos”, já  foi dem onstrado, por exemplo, 
por Bl.-Debr., Par. 433, 2*. Pantes vem prim eiro porque o mesm o acontece 
na segunda metade. Por certo, também pode-se sentir algo favorável quanto à 
concepção de G rosheide, que deseja colocar koimêthêsometha entre hífens e 
traduzir: “Irem os todos -  não dormir, de fato -  mas ser transform ados.” No 
entanto, a exegese chega, â m esm a concíusão. Pode-se afirm ar que aqui -  
m esm o que numa oração concessiva -  Paulo expressa a expectativa de que 
ele e seus contem porâneos não irão dormir. Tudo depende do quão restrita
mente deseja-se entender o termo “nós” . Em outras passagens ele diz que 
Deus “nos” ressuscitará (dos mortos) (IC o  6.14) ou “vivificará também o 
vosso corpo” (Rm 8.11). Isso não quer dizer que a perspectiva do futuro nos 
pronunciam entos de Paulo, é irrestrita, mas que ele não é capaz de determ inar 
uma linha de dem arcação entre quem  iria e quem não iria viver para experi
m entar a vinda de Cristo. De qualquer modo, ele não prom ete essa experiên
cia a nenhum  de seus contem porâneos; essa prom essa não diz respeito à sua 
proclam ação da redenção. Ver mais acima, Seção 74, pp. 490, 491.



165. Jerem ias aponta, aqui, para a publicação influente de E. Teichmann, Die 
paulinischen Vorstellungen von Auferstehung und Gericht, 1896. E le acredita 
que a concepção espiritualista de 1 Coríntios 15.50a desem penhou um “papel 
desastroso” na teologia do N ovo Testamento. Ele procura contrapor essa in
fluência com  sua nova concepção de 1 Coríntios 15.50a (de acordo com a 
qual na prim eira parte do v. 50 não há qualquer m enção da ressurreição). No 
entanto, ao entender que 1 Coríntios 15.50a trata dos sobreviventes e com 
respeito a estes que ainda estão vivos, supondo haver em Paulo, então, um a 
certa m udança (espiritualizante) com relação a 1 Tessalonicenses 4 (como 
afirm a Teichmann), sua oposição a essa interpretação espiritualizante no en
cerram ento de 1 Coríntios 15 (que, de acordo com ele, “lugar com um entre os 
estudiosos do Novo Testam ento” [ibid., p. 158]) carece de entusiasm o, especi
alm ente tendo em vista a distinção pouco satisfatória que ele faz entre o 
versículo 50a c 50b. Só é possível ir além  ao entender o versículo 50 precisa
m ente com o uma continuação da oposição ao espiritualism o; ver, acima, o 
texto. Quanto à falta de fundam ento para esta “m udança de posição” dc Paulo 
com relação à ressurreição, ver mais detalhes na Seção 74, pp. 555ss.

166. Ver acima, Seção 19, pp. 114ss.
167. Foi, portanto, corretam ente observado por vários intérpretes que a expressão 

confessional “ressurreição da carnc” não está em harm onia com o uso que 
Paulo faz e, nesse caso, ela não seria possível. Sobre essa questão em deta
lhes, ver W. Bieder, “A uferstehung des Fleisches oder des Leibes” , TZ, 1945, 
pp. 105-112; cf. Cullm ann, “U nsterblichkeit der Seele und A uferstehung der 
Toten”, TZ, 1956, p. 147; ver tam bém  Schweizer, TDNT, VII, pp. 128, 129. G. 
C. Berkouwer, The Return of Christ, nega que seja possível cham ar as pala
vras “ressurreição da carne” de não-paulinas. E le apela para 1 Coríntios 15.53, 
onde Paulo diz que esse corpo corruptível é revestido da incorruptibilidade 
(pp. 192ss; ver também sua obra Man the Image of God, p. 232, n. 47). Esse 
corpo corruptível sem dúvida é o mesm o que a “carne e sangue” do versículo
50. No entanto, não foi provado com isso que, de acordo com o uso paulino, 
ainda se pode cham ar o corpo corruptível de carne quando este for revestido 
da incorruptibilidade. Isso se aplica ao “corpo” mas (em Paulo) certam ente 
não à carne. De outro modo, é uma questão de uso. Não é preciso haver uma 
diferença m aterial entre “ressurreição do corpo” e o que a Igreja quer dizer 
com “ressurreição da carne” . De acordo, também, com Berkouwer, (loc. cií.).

168. P o r ce rto , é em p re g a d a  cm  F ilip e n sc s  3.21 um a p a la v ra  d ife re n te  
(metaschêmatizõ) daquela usada em 1 Coríntios 15.51 (allatõ).

169. Sobre isso ver, por exemplo, as exegeses antigas citadas por Clavier, The 
Backgroundof the N.T. andlts Eschatology, pp. 342, 347; tam bém  Berkouwer, 
The Return of Christ, pp. 188ss.

170. Cf. Schweizer, TDNT, VI, p. 421.
171. Cf. acima, Seção 75.
172. Sobre esse ponto de vista, ver tam bém  H am ilton, The Holy Spirit and 

Eschatology in Paul, pp. 19ss; G. Vos, The Pauline Eschatology, pp. 200ss; K.



Deissner, Auferstehubghojfnung, p. 69; Behm, TDNT, I, p. 475; J.u  arrabon; 
E. Schweizer, “Gegenwart eds Geistes und eschatoiogische Hoffnung”, The 
Background of the New Testament and Its Eschatology, pp. 504ss.

173. Cf. Seção 77, p. 589.
174. De acordo com Delling, TDNT, II, p. 952, s.v. hêmera.
175. Cf. acima. Seção 18, pp. 117ss.
176. Cf. acima, Seção 28, pp. 190.
177. Outros buscam essa evidência na sua paciência e fé; cf., por exemplo, Frame,

Thessalonians, p. 226. No entanto, o contexto aponta claram ente para uma
outra direção; ver também Dibelius, Th., p. 41; cf, Filipenses 1.28.

178. Ver acima, Seção 67, p. 476. Para o elem ento do julgam ento que aparece aqui, 
ver Leon M orris, The Biblical Doctrine o f Judgement, 1960, p. 45; C. F. D. 
MouJe, “The Judgement Theme in the Sacraments”, The Background o f the 
New Testament and Its Eschatology, pp. 476ss.

179. Ver acima, Seção 72, p. 524. .
180. A cim a, Seção 77.
181. D e acordo com Lietzmann, Rom, pp. 39, 40.
182. Cf. acima, Seção 31.
183. E discutida extensivam ente e rejeitada por G. Vos, The Pauline Eschatology, 

pp. 226-260; cf. J. Héring, “Saint Paul a-t-il einseigné deux resurrections?” , 
Revue d ’Histoire et Philosophic religieuses, 1931, pp. 300-320; W. M asselink, 
Why Thousand Years?, 2a ed., 1930, pp. 187ss.

184. Ver, por exemplo, H. Bietenhard, Das tausandjahrige Reich, 1955, pp. 55ss;
G. Schrenk, Die Weissagung iiber Israel im Neuen Testament, 1951, pp. 54ss,
71. Um a discussão detalhada da nova concepção também pode ser encontra
da em Berkouwer, The Return of Christ, pp. 301 ss.

185. De acordo, por exemplo, com Lietzm ann, Cor., p. 193.
186. De acordo com Lietzman, in loc.
187. Bachm ann (no com entário de Zahn) considera to telos como to telos ton 

zõopoieisthai.
188. Em  Lietzm ann, por exemplo.
189. Cf. J. Dupont, [SYN CHRISTÕ], p. 84.
190. Cf. Kiimmel no “A nhang” a Lietzm ann, Cor., p. 193.
191. Cf. acima, pp. 383ss.
192. Vos corretam ente escreve que eita “pode ser usado também com o [tote] para 

exp ressar um a seqüência m om entânea de acon tecim en tos” The Pauline 
Eschatology, p. 243); ver A rndt-G ingrich-Bauer, p. 233, j.v. eita: “Em enu
merações [eita] serve, com freqüência, para colocar as coisas em justaposição 
sem referir-se a um a seqüência cronológica.”

193. P. J. Du Plessis, [ TELEIOS], The Idea of Perfection in the New Testament: “a 
conotação escatológica de telos é um a associação e identificação com a vinda 
de C risto” (p. 163). E na p. 166, fazendo uso das investigações de A. Feuillet; 
“há toda razão para não se considerar [telos] como sinônimo de [synteleia]”. 
Com respeito a 1 Coríntios 15.24 ele escreve: “Pode-se dizer [eita to telos],



mas então, com eça um a nova ordem das coisas com a sujeição de todo poder 
adversário possível até o estado final [hina hêho Theospanta en pasin] (15.28). 
A m ediação cristológica perm anece até esse estágio.”

194. Cf. O. C ullm ann, “The K ingship of C hrist and the C hurch in the New 
Testam ent” , The Early Church, 1956, p. 112; Christ and Time, pp. 151, 152.

195. Ver tam bém  Schnackenburg, God’s Rule and Kingdom, traduzido para o in 
glês em 1963, p. 296.

196. De acordo, também , com C. H. Lindijer, Kerk en Koninkrijk, 1962, p. 35.
197. Para o uso de 1 Tessalonicenses 4, ver a refutação convincente de G. Vos, The 

Pauline Eschatology, pp. 246ss.
198. J. Dupont, [SYN CHRISTO], pp. 79-113.
199. Cullm ann, em particular, fez dessa passagem o ponto de partida para a con

cepção de que o domínio de Cristo finalm ente term inará no dom ínio de Deus; 
que, desse m odo o caráter de M essias de Cristo terá fim e que, de um modo 
geral, encontra-se aqui um a indicação bastante radical para o caráter funcio
nal da cristologia paulina (e do Novo Testamento) (ver suas obras Christ and 
Time, p. 109; “The Kingdom of Christ and the Church in the New Testam ent’, 
loc. cit,; The Christology of the New Testament, pp. 268, 293). D epois da 
transferência do reino e da sujeição do Filho, não faria mais qualquer sentido 
distinguir entre o Pai e sua Palavra de revelação, o Filho. Outros vêem em 1 
Coríntios 15.28 um a indicação de uma incisão definitiva e exclusiva na pes
soa e obra de Cristo. Para esta discussão em sua totalidade (entre outros, com 
relação às idéias de M arcellus de Ancyra, Calvino, A. A. Van Ruler), ver 
Berkouwer, The Return of Christ, pp. 426ss. Para a cristologia “funcional” de 
Cullm ann, ver também acima, p. 69.

200. De acordo com Lietzm ann, Cor., p. 81.
201. Em 2 Tim óteo 2.10, fala-se explicitam ente da “eterna g loria” e em Rom anos 

5.17 “reinarão em vida [eterna] por m eio de um só, a saber, Jesus C risto”.
202. Cf. Berkouwer, que nega que em 1 Coríntios 15.24 estejam os tratando de um 

“aspecto exclusivo do cum prim ento escatológico” (The Return of Christ, p. 
438, n. 37).



In d ic e  R em issivo  de 
A ssuntos

A
Adão e Cristo, 58-60, 62-65, 

7 1 -76 , 81-84 , 103-109, 
190,252-253, 599-601 

adiamento escatológico, 569
578

admoestação, 523 
adoção de filhos, 220-226 
adoração (latreia), 533-538 
aflição, 552-553 
aliança, nova, 377-384 
alma {psyche), 128-129 
amada, igreja como, 376 
amor, 314, 330-332 

por Deus, 330 
anamnese, 471-472 
Anthropos, mito do, 25 
Antigo Testamento, 52-54, 

163-164 
antropologia paulina, 38-39, 

122-129 
apostasia, 585-586

apóstolos, 504-505 
asceticismo, 334-336,339-340 
atribuição, 196 
autenticidade das epístolas de 

Paulo, 15 ,28,46 
auto-exame, 474-477 
autoridade

apostólica, 266-267 
civil, 348-354

B
batismo, 240-241,449-465 

como lavagem, 450-451 
como meio de salvação, 

458-465 
do Espírito, 451-453 
e a Ceia do Senhor, 473

474
efé , 461-465 
e morte, 22-23, 235-236, 

453-457 
infantil, 464-465



bispos, Consulte: presbíteros 
boa obra, 306-308

C
cabeça, Cristo como o, Con

sulte: Cristo 
cântico, 537-538 
carne, 65—68, 103-105, 110

112, 123-124, 604-605 
casamento, 338-343 
Ceia do Senhor, 419-420, 

466-477
como comida e bebida espi

rituais, 469-471 
como refeição sacrificial, 

467-469 
e a igreja, 472-473 
e batismo, 473-474 

celibato, 340-342 
chamado missionário, 491— 

492
chamar, chamado, 262-263 
chamar, chamados, 376-377 
comunhão, 224-225 
concupiscência da carne, 302

303
confiança, 271-274 
confissão (homologia), 264-265 
conhecimento (gnosis), 268

269
consciência, 320-324 
constituição política, igreja, 

495-497 
consumação, 611-617 
contemporaneidade (da pessoa 

batizada com Cristo), 460 
coração (kardia), 127-128,254 
corpo (sõma), 123-125, 256

257,416
de Cristo, Consulte: igreja 
de ressurreição, 598-601 
espiritual, 599-601 
ressurreição do, 595-607

corrupção do homem, 122, 
129-134 

cosmo, 102-103 
criação, 80-81, 113 

nova, 48 
Cristo

como cabeça, 72, 82 
como cabeça / da igreja, 

421-431 
como cabeça / de todas as 

coisas, 431-435 
como Filho de Deus, 69-70 
como imagem de Deus, 70

76
como primogênito, prim í

cias, princípio, 57-59, 
80-84

corpo de, Consulte: igreja 
e a sabedoria, 77-78 
e Adão, Consulte: Adão e 

Cristo 
e o Espírito Santo, 86 
"em Cristo", 60-63 ,189

191, 259-260, 417-419 
exaltação de, 84-88 
fé em, Consulte: fé 
morte de, Consulte: morte 

e ressurreição de Cristo 
preexistência de, 69-70, 

74-76
ressurreição de, Consulte: 

morte e ressurreição de 
Cristo

cristologia, 19-20, 23-24, 51 -
54, 77-84 

cristomisticismo, 27-28, 37 
cu lto , C onsulte:  adoração  

(latreici) 
cura, 516-518

D
decreto, 392-395 
Dia, 589



diáconos, 513-514 
diakonai, Consulte: ministros 
disciplina, Consulte: igreja 
dons do Espírito (charismata), 

327-328, 498-520 
diversidade dos, 503-520 

dormir, 561

E
ego, fraqueza do, 135-136 
ekklesia, Consulte: igreja 
eleitos (eklektoi), eleição, 375, 

384-397 
entendimento, Consulte: nous 
escândalo (skandalon), 149 
escatologia, 54-55,551-617 

coerente, 36 
e cristologia, 51-55 
estrutura escatológica da 

pregação de Paulo, 182— 
183, 208-209, 233-234 

interpretação escatológica 
de Paulo, 26-29 

realizada, 36-38 
escola de Tübingen, 14-15 
escravidão, 345-348 
esperança, 274-277 
espírito (pneuma), 129

ecarne, 14, 16—17, 30, 66— 
68,302-303 

Santo, Consulte: Espírito 
Santo

Espírito Santo, 84-85, 221— 
225, 243-250 , 258-259 , 
315-316 , 418 -419 , 422, 
596-597, 606-607 
e batismo, Consulte: ba

tismo
habitação  do, na igreja, 

487-490 
estado intermediário, 560

569
ética paulina, 305-354

Eucaristia, Consulte: Ceia do 
Senhor

evangelho, 50-51,118,201 
proclamação mundial do, 

583
evangelistas, 509 
exaltação, 69, Consulte: Cris

to
excomunhão, 522-525 
existencialismo, 31 
expiação, 211-217

F
fé, 160, 193-195, 258-277, 

517-518
a natureza da, 263-277 
e batismo, Consulte: batis

mo
e o Espírito, 260-262 
em Cristo, 265-266 

Filho de Deus, Consulte: Cris
to

filiação, Consulte: adoção de 
filhos 

fraco, 323

G
gloriar, 238-239 
glossolalia, 516-520 
gnosis, Consulte: conhecimen

to
gnosticismo, 24-26, 30-34, 

75, 79, 428 
governo, Consulte: autorida

de: civil 
graça de Deus, 194-195

H
hagioi, Consulte: santos 
Haustafeln, 348 
herdeiros, os crentes como, 

225-226 
hierarquia, 528-530



hilastêríon, Consulte: propi
ciação

história, visão paulina da, 587 
homem da iniqüidade, o iníquo, 

572-581 
homologia, Consulte: confissão 
huiothesia, Consulte: adoção 

de filhos 
humildade, 329

1
idealismo, 14-15 
igreja, 295-296, 325-327, 

331-332, 371^102 
a edificação da, 487-538 
cargos, 527-533 
como corpo de Cristo, 409

438
como ekklesici, 372-374 
como instituição, 500-502 
como o Povo de Deus, 435

437
como Pleroma, 431-435 
como povo de Deus, 372

402
disciplina, 520-533 
e a Ceia do Senhor, 472

473
governo da, 496-497 
local e universal, 372-374, 

530-532 
ordem, 520-522 

iluminismo, 13 
imagem de Deus, 70-76, 252

253
indicativo e imperativo, 287

2 9 1 ,303 
indignam ente, com er e ber, 

C o n su lte : m anduca tio
indignorum 

infantil, batismo, Consulte: ba
tismo

iniquidade, homem da, Con

sulte: homem da iniqüidade, 
o iníquo 

in terior e exterior, hom em , 
126, 254-255 

interpretação da história das re
ligiões, 20-26 

ira de Deus, 116-121 
irrepreensibilidade, 299-303 
Israel, judaísmo, 33-35, 142

143, 160-164, 186, 191, 
384-386, 429-430 
e a igreja, 457-458 
lugar do, 377-402 
vantagens do, 142, 147

149, 192, 397-399

"já" e "ainda não”, 55, 277, 
291, 337, 434-435, 474 

jactância (kauchêma), 147—
149

jugo com incrédulos, 336-337 
julgamento, 198-202, 589

591, 607-611 
justiça, 185-187,294 
justificação, 28, 183-202 

como elemento-chave para a 
teologia Paulina, 11-12 

do ímpio, 195 
pelasobras, 131—132, 140— 

141,145-147, 149-150, 
192

kaleo, Consulte: chamar, cha
mado

kardia, Consulte: coração 
katallagê, Consulte: reconci

liação
kauchêma, Consulte: jactân

cia
kletoi, Consulte: chamar, cha

mado



L
latreia, Consulte: adoração 
lei, 108-109,114-116,138-164 

ca rá te r inadequado da, 
243-244 

como aio, 156-160 
com o fonte de pecado, 

150-156 
como prisão, 154-155 
natural, 115,131 
"terceiro uso", 312-320 

letra e o Espírito, 246-247 
liberalismo, 15-20 
liberdade, 223, 292-293, 320

324, 327, 333-335, 521 
libertação, 218 
liderança, 510 
literatura apocalíptica judaica, 

572-574 
liturgia, 537-538

M
maldição, de Deus em Cristo, 

219-220 ■
manducatio indignorum, 475

476
mansidão, 329 
marido, 338-339 
maturidade, na igreja, 493-495 

espiritual, 304-305 
memória, em... de. Consulte: 

anamnese 
mestres, 507-509 
Miguel (arcanjo), 584 
milênio, 612-614 
militia Christi, 301 
ministérios (diakonia), 495-520 
morte, 1 2 0 - 1 2 1

antes da vinda de Cristo, 
560-569 

e ressurreição de Cristo, 
56-59, 66-68, 145-146, 
187-190,235-242,455-

457, 596-598 
mulheres na igreja, 514-516 
mundo atual, 101-103

N
Naherwartung, 556-560,571

572
Nero redivivus, 580 
nous, 125-127, 255-256 
nova vida, antecedente à nova 

obediência, 287-291 
novo homem, 63-65, 251 — 

258,456

O
obediência, 264, 287-354 

P
paradosis, Consulte: tradição 
parênese, 305-354

determinação do tempo da, 
308-310 

particularismo, 383-384 
pastores, 509-510 
Paulo, conversão de, 12,17,413 

e Jesus, 28-29, 51, 65-66,
144, 182, 306, 325 

e Qumran, 34-35 
paz com Deus, 207-211 
pecado e o corpo, 132-134 

consequências, 116-121, 
129-138 

essência, 109-116 
homem de, Consulte: ho

mem da iniqüidade, o 
iníquo 

no judaísmo, 138-142 
solidariedade no, 105-108 
teologia paulina do, 112-116 
universalidade do, 103-109 

pensamento grego, influência 
sobre Paulo do, 16-18,68, 
133,414



perdão, 187 
perfeição, 298-305  
perseguição, 608 
personalidade corporativa, 35, 

63
plenitude do tempo, 47-51 
pleroma, 571, Consulte tam

bém: igreja; assuntos: ple
nitude do tempo 
de Israel, 399-402 

pneuma, Consulte: espírito 
poderes (angelicais) e estado, 

354
povo de Deus, Consulte: igreja 
predestinação, 392 
preexistência, Consulte: Cris

to
pregação, 534-536 
presbíteros, 511-513 
profecias, 536 
profetas, 506-507 
propiciação (hilasterion), Cris

to como meio de, 211-214 
propósito de Deus, 387-391 
psychê, Consulte: alma

R
reconciliação (katallagê), 207

226
refreamento, 581-585 
regeneração, 253-254 
"reino  in term ed iário"  

(Cullmann), 614 
relacionamentos sociais, 343

348
Religionsgeschichte, Consul

te: interpretação da história 
das religiões 

remanescente, 399 
resgate, a morte de Cristo como, 

217-220 
responsabilidade humana, 126 
ressurreição do corpo, Consul

te: corpo (sõma) 
revolução, 346-348 
Roma, 582-583

S
sabedoria (sophia), 268-271, 

Consulte também: Cristo 
sacramentos, 18, 449-477, 

536-538, Consulte tam
bém: batism o; assuntos: 
Ceia do Senhor 
nas religiões de mistério, 

20-23 
sacrifício, 4 6 7 ^ 6 8

a m orte de Cristo como, 
211-215 

santidade, Consulte: santifi
cação

santificação, 294—298 
vocabulário da, 296-298 

santos (hagioi), 374-377 
sarx, Consulte: carne 
Satanás, 301-302, 576, 579 
serviço mútuo, 510-511 
servidão, 292
skandalon, Consulte: escân

dalo
sõma, Consulte: corpo 
sophia, Consulte: sabedoria 
substitutiva, a morte de Cristo 

como, 214—215

T
tempo, plenitude do, Consul

te: plenitude do tempo 
tentação, 301-303 
teologia do mistério (do batis

mo), 458-460 
tertius usus legis, Consulte: 

lei: "terceiro uso" 
trabalho, 344-345 
tradição (paradosis), 266-268, 

466, 493—494



U
unção, 452-453 
união mística entre Cristo e a 

Igreja, 410—411 
universalismo, 380-383

V
vidanomundo, 333—338,558— 

559
vinda de Cristo (parousia) 

descrição da, 592-594 
proximidade da, 553-560 

vinda de c risto  (parousia), 
587-595


	A TEOLOGIA DO

	APÓSTOLO PAULO

	HERMAN RIDDERBOS



	A Teologia do Apóstolo Paulo

	CDITORR CULTURA CRISTA

	Sumário

		♦	

	Abreviaturas

	Comentários Freqüentemente Citados

	2.	F. C. Baur (A Escola de Tübingen)

	3.	A Interpretação Liberal e seu Declínio

	4.	A Abordagem da História das Religiões

	5.	A Interpretação Escatológica

	6.	Desenvolvimento Contínuo

	Notas

	8.	O Mistério de Cristo. Escatologia e Cristologia

	9.	O Primogênito dos Mortos. O Último Adão

	10.	Em Cristo, com Cristo. O Velho e o Novo Homem

	11.	Revelado na Carne. Carne e Espírito

	12.	Cristo, o Filho de Deus e a Imagem de Deus

	13.	O Primogênito de Toda a Criação

	14.	Cristo, o Exaltado e o Kyrios Vindouro

	Notas

	A Vida em Pecado

	A.	O Pecado como um Modo de Existência

	15.	O Mundo, a Era e o Cosmos Presentes

	16.	A Universalidade do Pecado. Carne, Adão

	17.	A Essência do Pecado. Antropológica ou Teológica


	B.	As Conseqüências do Pecado

	18.	A Ira de Deus

	19.	A Corrupção do Homem

	20.	Romanos 7 na “Antropologia” Paulina

	C. O Pecado e a Lei

	21.	A Antítese com o Judaísmo

	22.	Nenhuma Justificação pela Fé. “Jactância” e “ Skan da lon”

	23.	A Lei é Impotente por Causa da Carne. A Escravidão da Lei

	24.	A Lei como Aio para Conduzir a Cristo

	25.	Paulo, o Judaísmo e o Antigo Testamento

	Notas

	27.	O Caráter Escatológico da Justificação

	28.	A Justiça de Deus em Cristo

	29.	Justiça pela Fé, sem a Lei

	30.	A Justificação do ímpio. Atribuição

	31.	Julgamento de Acordo com as Obras

	Notas

	Reconciliação

	32.	A Atividade Reconciliadora de Deus em Cristo.

	A Paz de Deus

	33.	A Morte de Cristo como Expiação. Katallage e Hilasmos

	34.	Resgate

	35.	A Adoção de Filhos. A Herança

	Notas




	A Nova Vida

	36.	O Ponto de Vista Geral

	37.	Morte e Ressurreição com Cristo

	38.	A Vida por Meio do Espírito

	39.	O Novo Homem

	40.	A Fé como Modo de Existência da Nova Vida

	41.	A Natureza da Fé

	Notas



	W(

	A Nova Obediência

	42.	Indicativo e Imperativo

	43.	O Ponto de Vista Teocêntrico. Santificação

	44.	O Ponto de Vista Totalitário. Perfeição

	45.	Unidade e Multiplicidade. O Caráter Concreto da Parênese

	46.	Tertius Usus Legis

	47.	Liberdade e Consciência

	49.	A Vida no Mundo

	50.	Casamento

	51.	Relacionamentos Sociais

	52.	Sujeição às Autoridades Civis

	Notas

	A Igreja como Povo de Deus

	53.	Dois Aspectos Principais

	54.	Ekklesia

	55.	“Santos”, “Eleitos”, “Amados”, “Chamados”

	56.	A Nova Aliança. Universal e Particular

	57.	A Natureza da Eleição. O Propósito de Deus

	58.	O Futuro de Israel

	Notas


	A Igreja como Corpo de Cristo

	59.	Diversos Pontos de Vista e Problemas

	60.	“Corpo” e “Corpo de Cristo” (Romanos e 1 Coríntios)

	61.	Corpo e Cabeça (Efésios e Colossenses)

	62.	Cristo, o Cabeça de Todas as Coisas. A Igreja como Pleroma

	63.	A Igreja como o Povo de Deus e como o Corpo de Cristo

	Notas

	65.	O Batismo como Meio de Salvação

	66.	O Significado Redentor da Ceia do Senhor

	67.	O Significado Crítico da Ceia do Senhor.

	O Auto-Exame

	Notas


	A Edificação da Igreja

	68.	A Igreja como Edifício

	69.	Edificação Extensiva e Intensiva

	70.	O Equipamento Espiritual da Igreja Dom e Ministério (cargo)

	71.	Diversidade de Dons

	72.	Ordem e Disciplinas Eclesiásticas

	73.	Cultos

	Notas




	XI t

	O Futuro do Senhor

	74.	A Vida de Expectativa. A “Proximidade”

	75.	Morte Antes da Volta de Cristo.

	O “Estado Intermediário”

	76.	A Revelação do Homem da Iniqüidade

	77.	A Vinda de Cristo

	78.	A Ressurreição

	79.	O Julgamento


	80.	A Consumação. O Estado Eterno

	Notas

	Indice Remissivo de Assuntos

	B

	C

	D

	E

	F

	G

	H

	1

	L

	M

	N

	O

	R

	S

	T

	V







