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Prefácio

Muitos anos de uso confirmaram o valor do Dicionário Teológico do Novo Testamento nas 
versões alemã e inglesa. Ao mesmo tempo, seu tamanho e a natureza técnica de grande par
te do material têm inibido muitas estudantes da Bíblia que poderíam aproveitar suas infor
mações essenciais. Para superar essas dificuldades, os nove volumes foram condensados em 
apenas um, gerando este “pequeno Kittel”, na expectativa de beneficiar um público ainda mais 
amplo.

O propósito do DTNT é fazer a mediação entre a lexicografia comum e a tarefa específi
ca de exposição, particularmente no nível teológico. A discussão de todas as palavras de im
portância religiosa ou teológica no Novo Testamento inclui comentários sobre o fundo grego 
secular dessas palavras, seu papel no Antigo Testamento, tanto no texto hebraico quanto na 
Septuaginta, seu uso em fontes como Filo, Josefo, a literatura pseudepígrafa e a literatura ra- 
bínica e, finalmente, seus variados usos no Novo Testamento e, onde for pertinente, nos Pais 
apostólicos.

Na preparação deste resumo, que equivale, grosso modo, a um sexto do original, as seguin
tes mudanças foram feitas: todas as palavras gregas foram transliteradas, inclusive aquelas nos 
verbetes principais. A ordem dos verbetes é a mesma do original (e, assim, não estritamente 
alfabética em português), entretanto, seus significados mais proeminentes (e especialmente 
neotestamentários) foram acrescentados entre colchetes para pronta referência. Esses signifi
cados também foram colocados no alto de cada página e no índice alfabético de palavras em 
português. Um índice alfabético de palavras gregas substitui o sumário encontrado no início 
de cada um dos volumes originais.

Os subsídios filológicos, arqueológicos e outros materiais de apoio foram drasticamente re
duzidos, como também as referências bíblicas, quando um número menor delas é suficiente. 
As notas de rodapé e as bibliografias foram excluídas; os estudiosos interessados poderão en
contrar o que procuram nos artigos originais. O foco incide no uso bíblico, em especial o do 
Novo Testamento, de modo que os campos relacionados nas esferas clássica, helenística, apo
calíptica, rabínica e patrística recebem uma atenção mais resumida. Na própria esfera bíblica, 
a ênfase incide no significado teológico, conforme o propósito principal da obra.

No intuito de favorecer uma transição fácil aos que desejarem informações mais detalha
das, o volume pertinente e o número das páginas na obra completa encontram-se no final de 
cada artigo ou seção. Os nomes dos autores também são fornecidos, em reconhecimento de 
que esta não é uma obra original, mas um resumo do trabalho de outras pessoas. No entanto, 
seus nomes são colocados entre colchetes (com as referidas páginas) para indicar que esses 
estudiosos, muitos dos quais já faleceram, não respondem diretamente pela versão resumida. 
Os estudantes devem levar isso em conta ao se referirem a esta versão ou ao citá-la. Todo es
forço foi empregado, evidentemente, no sentido de refletir, tão fielmente quanto possível para 
um resumo, a matéria e as interpretações dos colaboradores.

Esta versão abreviada é entregue na confiança de que esse material pode ampliar e apro
fundar nossa compreensão da teologia e da mensagem do Novo Testamento e, dessa forma, 
contribuir para a proclamação do evangelho e a edificação da igreja.

Pasadena, Califórnia Geoffrey W. Bromiley



Explicação sobre índices de palavras

Os índices de palavras em grego e palavras em português encontram-se no volume I.



xénos [estrangeiro, estranho, hóspede], xenía [hospitalidade, quarto de hóspedes], 
xenízõ [surpreender, hospedar],xenodochéõ [mostrar hospitalidade],philoxenía 
[hospitalidade],philóxenos [hospedeiro, hospitaleiro]

A. A tensão no conceito de xénos.
1. Palavras da raiz xen- podem significar “estrangeiro” ou “estranho”, mas também 

“hóspede”. O primeiro é o sentido principal no NT, entretanto, o menos comum “hos
pedeiro” é o significado em Rm 16.23. O verbo xenízõ no NT significa “surpreender”, 
“ser estranho” (At 17.20; lPe 4.4), mas também “hospedar” (At 10.23; Hb 13.2).

2. O estranhamento gera mútua tensão entre nativos e estrangeiros, mas a hospita
lidade supera a tensão e faz do estrangeiro um amigo. Historicamente os estrangeiros 
são, primariamente, inimigos ou foragidos que deveríam ser mortos. No entanto, mais 
tarde, se descobre que a hospitalidade é um jeito melhor de se lidar com estrangeiros e, 
desta forma, eles se tornam os protegidos da lei e da religião.

B. O julgamento da antiguidade.
1. Gregos e romanos.
a. O tratamento de estrangeiros. Homero divide as nações entre as selvagens e as 

hospitaleiras. A Grécia se orgulha de sua hospitalidade para com os estranhos, embora, 
a princípio, os trate com reserva e não lhes conceda direitos. A religião coloca os es
trangeiros sob a proteção de Zeus e, gradualmente, seus direitos são definidos. Na ética, 
maltratar estrangeiros é uma ofensa grave, mas os próprios estrangeiros incorrem em 
obrigações específicas, p. ex., o serviço militar. A princípio, Roma não concede direitos 
a estrangeiros, a menos que eles tenham patronos, mas a situação muda no período im
perial. Nas cidades cosmopolitas do helenismo, nativos e estrangeiros vivem lado a lado 
sem distinções palpáveis.

b. Avaliação religiosa. Enquanto a Bíblia se opõe a cultos estrangeiros e os condene, 
o helenismo pode zombar deles, entretanto, também se interessa por eles. Isto se reflete 
em At 17.18ss., onde alguns zombam da mensagem de Paulo, mas outros ficam curio
sos a respeito dela.

2. Israelitas e judeus.
a. Povos estranhos, estrangeiros residentes e estrangeiros temporariamente presen

tes.
(a) Termos. O hebraico tem diferentes palavras para estrangeiros, denotando (1) o 

estrangeiro, (2) o estrangeiro residente, (3) o residente sem direitos e (4) o estran
geiro temporariamente presente. Para estes termos a LXX geralmente usa allótrios ou 
allógenés, pároikos e prosêlytos. xenós não é como tal o equivalente direto de nenhu
ma das palavras hebraicas.

(b) Julgamento básico. (1) Os estrangeiros são, primariamente, inimigos tanto em 
termos políticos quanto religiosos. (2) No entanto, mesmo que a condição de estran-
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geiro seja algo desprezível (Gn 19.4ss.), bondade é mostrada para com peregrinos visi
tantes. (3) Estrangeiros residentes ficam sob proteção (Êx 22.20). Eles podiam, a prin
cípio, ser tratados com desprezo ou mesmo com violência (cf. Gn 12.12), porém a lei 
religiosa os toma sob suas asas (cf. Dt 10.18-19) e, gradualmente, os integra ao povo.

b. Levantamento histórico.
(a) O período do AT. A monarquia é um período de abertura a estrangeiros (lRs 

8.41ss.; 11.7-8), no entanto, os profetas encabeçam uma reação contra influências es
trangeiras e, em especial, as religiões estrangeiras. Os estrangeiros são representan
tes de suas religiões, ou seja, gentios. Seu exotismo pode ser superado pela exclusão 
ou pela total inclusão. A profecia exílica faz chamada para uma missão universal (Is 
42.6ss.; 66.19), mas os gentios ímpios serão destruídos (Jr 46-51.). Após o exílio a ati
tude endurece com a campanha contra casamentos mistos (Ed 9-10) e a oposição aos 
samaritanos. No entanto, os estrangeiros residentes ainda podem ser membros plenos 
da comunidade, uma vez que isto é decidido por critérios religiosos e não raciais. A ati
tude para com os estrangeiros tem um fundamento teológico. É por causa de Deus que 
se deve mostrar misericórdia para com os estrangeiros e que esforços devem ser feitos 
para ganhá-los, mas é também por amor a Deus que é preciso opor-se aos gentios com 
todo o rigor.

(b) Judaísmo posterior. O judaísmo posterior pratica uma rigorosa separação de 
tudo o que é estrangeiro. Contudo, há um partido mais extenso (cf Filo e Josefo) que é 
mais aberto a estrangeiros e a influências estrangeiras. O zelo missionário aparece em 
ambos os lados. No entanto, os semiprosélitos desfrutam apenas de limitados direitos 
civis e religiosos, e após 70 d.C. uma aproximação mais rigorosa aos gentios tende a 
prevalecer, o impulso missionário enfraquece e até os prosélitos completos, que são 
nitidamente distinguidos dos demais, encontram certa reserva. Uma vez que o amor 
fraterno deve ser mostrado somente aos membros do povo, a hostilidade aos demais 
aumenta, a não ser por amor à paz. Pode-se notar que a rejeição aos estrangeiros é con
siderada como tendo uma importância eterna e também temporal.

c. Sepulcros de estrangeiros. Surge uma questão quanto a Mt 27.7: Quem são os es
trangeiros que devem ser sepultados neste campo? Entre várias sugestões -  israelitas 
temporariamente em Jerusalém, prosélitos temporariamente residentes ali, ou gentios 
-  a mais provável é que o campo destinava-se aos gentios impuros, que são assim sepa
rados dos membros do povo até mesmo na morte.

3. A atitude dos cristãos para com os estrangeiros. Os cristãos partilham da aversão 
do AT e do judaísmo por aquilo que é estrangeiro em termos de religião, mas o amor 
ao xenós é uma forma especial de amor ao próximo, como Jesus mostra (1) na parábo
la do Bom Samaritano e (2) na parábola do julgamento em Mt 25. Que a bondade para 
com estrangeiros tem relação com o destino eterno é tema nas religiões persa e grega, 
e a ideia também ocorre no judaísmo, porém o elemento novo em Mt 25 é o fato de 
que o próprio Jesus é o xenós, de modo que o fator decisivo é a relação da pessoa com 
Jesus. O estrangeiro representando Jesus podería, naturalmente, ser qualquer pessoa, e 
não somente outro cristão. Deste modo, todos os conceitos éticos da humanidade com 
relação à bondade para com estrangeiros são cumpridos aqui; no mais estrangeiro dos 
estrangeiros o próprio Jesus é amado. O ponto em 3Jo 5, evidentemente, é diferente, ou 
seja, que a hospitalidade deve ser mostrada a irmãos que vêm de fora.
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C. O costume da hospitalidade.
1. Gregos e romanos. Embora os estrangeiros possam não ter direitos, a hospitalida

de provê certa compensação. Baseada num senso de obrigação mútua, a hospitalidade 
tem sanção divina. Os estrangeiros são hóspedes da divindade, e os santuários são os 
principais lugares de hospitalidade, (a) Há, evidentemente, uma hospitalidade privada 
entre os gregos e os romanos. Os motivos para isto são a exigência divina, a simpatia, 
e a expectativa de retorno, (b) A hospitalidade também pode assumir uma forma mais 
pública ou oficial, (c) Com o comércio crescente, surge a necessidade de hospedarias 
ou albergues, alguns dos quais associados a templos, sinagogas ou lugares de peregri
nação.

2. Israelitas e judeus. As histórias bíblicas exaltam a hospitalidade (cf. Jó 31.32). 
Como obra de misericórdia, ela é um dever. No judaísmo posterior a tradição conti
nua, porém com certa ênfase no merecimento da obra e certa restrição aos membros 
do povo.

3. Cristãos, a. O NT.
(a) Termos, philoxenía é o termo para hospitalidade, o philóxenos é o hospedeiro, e 

o quarto de hóspedes é a xenía (Fm 22).
(b) A história e a mensagem de Jesus. A hospitalidade é importante nos Evange

lhos. Jesus depende dela (Mc 1.29ss.; 2.15ss„ etc.). Ele a considera importante nas pará
bolas (Lc 10.34-35; 11.5ss., etc.). A hospitalidade de Deus é uma parte essencial de sua 
mensagem (cf. a generosidade divina em Lc 14.16ss.; 12.37; 13.29, etc.).

(c) Exortação, agápè envolve philoxenía. A última expressa agápê em Rm 12.9ss. 
Ela está ligada a philadelphía em Hb 13.1-2. Ela deve ser mostrada por todos (Mt 
25.35ss.), mas especialmente pelos bispos, etc. (lTm 3.2). Ela também deve ser mostra
da a todos (Rm 12.13-14), apesar de que, na verdade, será mostrada principalmente a 
companheiros cristãos (G16.10; lPe 4.9).

(d) Motivos. Enquanto agápê é o motivo supremo, há também um motivo carismá
tico -  a hospitalidade é um carisma; um motivo escatológico -  os cristãos são estran
geiros e peregrinos que passam por aflições; um motivo metafísico -  a expectativa de 
hospedar anjos sem o saber (Hb 13.2); e, acima de tudo, um motivo missionário -  aju
dar evangelistas itinerantes (cf. Mt 10.1 lss.; At 10.6, 18, 32; Fm 22; 3Jo 8), os quais, no 
caso de mensageiros verdadeiros, desempenham uma parte importante na difusão do 
evangelho e pode levar ao batismo de famílias inteiras (cf. At 16.15, 33; Rm 16.4-5).

b. A igreja primitiva. A hospitalidade vem a ser uma característica proeminente na 
igreja primitiva (cf. lClem. 1.2), embora Orígenes se queixe da disparidade entre a pre
gação e a prática (Homílias 5.1 sobre Gênesis). Hermas Mandatos 8.10 inclui a hospita
lidade na lista das virtudes cristãs. Com o crescimento missionário, a organização se 
torna necessária e, no século 4o, Antioquia cuida diariamente de três mil viúvas, enfer
mos e estrangeiros. Espera-se, principalmente que bispos e viúvas sejam hospitaleiros, 
tanto de maneira privada quanto oficial. Mais tarde, igrejas e santuários maiores fun
dam albergues e, onde o cuidado se concentra nos enfermos, estes se transformam em 
hospitais.

4. Cristo, o Anfitrião. Embora Cristo venha à terra como hóspede, ele também é 
retratado como o Anfitrião celestial. No AT, Deus é, muitas vezes, apresentado como 
o Anfitrião (cf. SI 15.1; 23.5), e tal como no julgamento, assim também no relaciona-
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do banquete escatológico, Jesus é o Anfitrião ao lado de Deus ou em seu lugar (cf. Mt 
22.2ss.). Nessa festa, que é para pecadores, Cristo oferece pródigo acolhimento (Mc 
6.41ss.), ele próprio serve os seus convidados (Lc 12.37), lava os pés deles (Jo 13.lss.) 
e coroa seu próprio serviço oferecendo-se a si mesmo como sustento eterno para eles 
(Mc 14.22ss.).

D. Estrangeiro como um conceito religioso.
1. A visão grega e a bíblica.
a. A visão grega. O exotismo tem um aspecto religioso no pensamento grego. Mas a 

abordagem é primariamente antropológica. A alma pertence ao mundo noético e, por 
ordenação divina, está temporariamente alojada como uma estranha no corpo. Ela está 
ansiosa neste mundo estranho e anseia por seu lar celestial.

b. A visão bíblica. A abordagem bíblica é teológica. O mundo pertence a Deus, mas 
foi afastado dele por um poder alienígena, de modo que a antítese da humanidade não 
é com o mundo, mas com Deus. A ação de Deus, quer na graça ou no julgamento, é 
estranha a nós. Israel, no entanto, foi colocado na terra de Deus como um estrangeiro 
residente sob sua proteção e, como tal, guardando a lei de Deus, Israel vem a ser um 
corpo estranho no mundo da humanidade.

2. Judaísmo helenístico. Como representado por Filo, o judaísmo helenístico traz 
idéias gregas ao mundo bíblico. As almas dos sábios são de origem celestial e, conse
quentemente, são estrangeiras na terra. Os sábios preferem a cidadania celestial, mes
mo que isso signifique que são estrangeiros aqui. Hillel chama sua alma de hóspede no 
corpo.

3. ONT.
a. Deus e Cristo. O NT segue o padrão do AT. Deus e o mundo são estranhos um 

ao outro por causa da alienação humana de Deus (cf. At 17.23; Ef 4.18). Essa alienação 
significa hostilidade. Por causa dela, Cristo vem ao mundo como um forasteiro (Mc 
12.1ss.; Jo 8.14, 25ss.). Ele vem da parte do Deus desconhecido (Jo 7.27ss.). Ele vive 
como numa tenda (Jo 1.14). Ele está sujeito à incompreensão (3.4). Até seus discípulos 
precisam perguntar quem ele é (21.12). Seu domínio não é deste mundo (18.36). Ele 
precisa voltar ao céu para assumir seu reino (Mt 25.15; Lc 19.12).

b. Cristãos.
(a) Terminologia legal. Os cristãos também são forasteiros no mundo, porque Deus 

lhes deu um novo lar no céu (Hb 11.15-16; Ef 2.6; Fp 3.20). Em termos legais, eles per
tencem à cidade de Deus (Hb 11.10, 16; 12.22-23). Outrora proscritos, eles agora têm 
direitos civis ali (Ef 2.19). Eles são estrangeiros no mundo (Jo 15.19; 17.14, 16). Eles vi
vem como ovelhas no meio de lobos (Mt 10.16). O mundo se ofende com eles (lPe 4.4). 
Eles só podem viver como estrangeiros nele (2.11). Nos pais apostólicos, Diog. 5.5 frisa 
este ponto com vigor comovente, e cf. Hermas Similitudes 1.1; 2Clem. 5.1.

(b) Protótipos do AT. Para essa posição dos cristãos no mundo, modelos são encon
trados (1) nos patriarcas (Hb 11.8ss.), (2) em Israel no Egito (At 7.6) e (3) na disper
são judaica (Tg 1.1; lPe 1.1).

c. Exotismo e estrangeiros. Os cristãos devem estar vigilantes para não fazerem des
te mundo sua terra natal. Por isso, eles devem evitar todos os caminhos e doutrinas 
estranhos. No entanto, eles devem oferecer o evangelho liberalmente aos estrangeiros 
(em contraste com a exclusividade grega, romana e judaica).
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d. O diabo como forasteiro. Por trás do mundo está o diabo, que, em relação a Deus 
e aos crentes, é o alienígena e inimigo supremo (Mt 13.39; Lc 10.19). Consequentemen
te, na igreja primitiva ho xenós é um dos nomes para o diabo.

4. Fusões da visão bíblica com a grega.
a. Gnosticismo. A helenização efetua uma fusão de visões bem diferentes de exotis- 

mo, a bíblica e a grega. Desta maneira, o gnosticismo constitui como importante pon
to de partida o exotismo da alma, seu anseio por outro mundo (o estranho mundo de 
Deus) e sua redenção pelo estrangeiro do céu. Uma complicação do mito é que a alma, 
extraviada num mundo estranho, torna-se uma estranha com relação a seu verdadei
ro lar. No entanto, o estrangeiro-redentor não se deixa alienar, reascende na alma uma 
nostalgia do céu e, prendendo-a a si próprio, faz dela novamente uma forasteira no 
mundo. Em algumas versões, o redentor, ao se vestir com trajes terrenos, corre o perigo 
de se alienar e, assim, tem que ser redimido por uma carta de casa e uma voz celestial. 
Diferentemente do NT, esse complexo não vê que o pecado é que traz alienação ou que 
os cristãos se tornam estrangeiros no mundo somente quando Cristo traz redenção. O 
gnosticismo pensa de maneira antropocêntrica. Ele começa com a experiência de estra
nheza, ao passo que a Bíblia começa com o Deus santo e gracioso.

b. Marcião. Para Marcião, os seres humanos, como criaturas do Deus justo, são es
tranhos ao Deus bom. Esse Deus estranho os traz à nova casa do Pai. Marcião, então, 
pensa teocentricamente, mas em contraste com o NT, seu Deus estranho vem em amor 
misericordioso para redimir aqueles que não são sua preocupação, uma vez que ele não 
os criou. Em outras palavras, Deus é essencialmente um estranho. Na Bíblia, entretanto, 
a alienação existe por causa da queda. O mundo de Deus se tornou um mundo aliena
do e, através da ação salvadora de Deus, os crentes se tornam estrangeiros no mundo e 
para o mundo. [G. Stàhlin, V, 1-36]

—> allogenês, allóphylos, bárbaros, éthnos, parepídêmos, pároikos, prosêlytos, 
phílos

xylon [madeira, cruz, árvore]

xylon significa “madeira” viva ou morta, alguma coisa feita de madeira, p. ex„ uma 
“vara”, um “porrete”, ou uma “clava”, também um “banco” ou uma “mesa”. Como um 
instrumento de punição ou retenção, xylon é um tipo de coleira de madeira. O termo 
também é usado para o “poste” ou o “tronco” ao qual malfeitores são presos. Figurada- 
mente, xylon é uma pessoa “insensível”. A LXX muitas vezes utiliza xyla para árvores, 
mas também tem xylon para madeira, usada para fins cultuais ou seculares.

1. Madeira. O NT oferece exemplos do uso para madeira viva e também para ma
deira morta. Deste modo, temos em Lc 23.31 o contraste entre madeira verde e madei
ra seca. Se Deus não poupou a madeira verde (Jesus), o que será da seca (os impeni- 
tentes)? Em 1 Co 3.12 Paulo lista a madeira entre os materiais utilizados na construção 
que Deus há de examinar no dia do julgamento. A madeira aromática aparece na carga 
que os mercadores não poderão mais vender após a queda da Babilônia (Ap 18.12); esta 
madeira do norte da África é usada para construir embarcações custosas e trabalho in
crustado.
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2. Porrete. De acordo com Mt 26.47, 55 os homens enviados para prender Jesus le
vam porretes (xyla).

3. Tronco. Paulo e Silas são presos ao tronco quando detidos em Filipos (At 16.24).
4. A cruz. Um uso distintivo de xylon no NT é para a cruz. O fundamento é Dt 

21.22, que enfatiza a vergonha de ser exposto num madeiro. At 5.30; 10.39, etc., des
tacam que a crucificação é o maior ultraje possível para Jesus, mas que Deus mostrou 
sua majestade ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Em G1 3.13 Paulo mostra que Cristo 
nos redimiu da maldição ao ser feito maldição por nós, de acordo com Dt 21.22. Paira 
uma maldição sobre aqueles que transgridem a lei, mas Cristo, que não transgrediu a 
lei, faz-se maldito de modo voluntário e vicário, como sua morte no madeiro maldito 
evidencia. Ele assim nos liberta da maldição e da morte que ela acarreta. lPe 2.24 vai 
no mesmo sentido quando diz que Cristo levou nossos pecados em seu próprio corpo 
no “madeiro” (com clara referência a Is 53.4, 12). O elemento vicário é proeminente 
aqui. Os pecados dos homens são colocados em Cristo, crucificados nele e, deste modo, 
postos de lado. Cristo não coloca os pecados sobre um bode expiatório, mas os toma 
sobre si e os cancela na cruz, de modo que os pecadores, mortos para o pecado, possam 
viver para a justiça.

5. Árvore (da vida). Apocalipse fala da árvore ou árvores da vida no paraíso ou da 
Jerusalém celestial (2.7; 22.2, 14, 19). Uma participação em seus frutos é concedida 
àqueles que são purificados por Cristo e que são vencedores, porém ela é negada àque
les que rejeitam a palavra profética. Neste aspecto, Apocalipse retoma a noção apoca
líptica de salvação como restauração. No entanto, talvez haja também alguma associa
ção entre a árvore da vida e a cruz, como na arte cristã primitiva.

[J. SCHNEIDER, V, 37-41]

O o

ónkos [peso, carga]

ónkos significa “massa”, “peso”, “compasso” e, no sentido figurado, “carga”. Em Hb 
12.1 significa obviamente o “peso” que os competidores devem deixar de lado se quise
rem chegar ao final da corrida. O uso de “todo” mostra que o autor não tem em men
te algum impedimento específico. Os crentes não devem permitir que alguma coisa os 
embaracem. [H. Seesemann, V, 41]

hodós [caminho, estrada, modo de vida], hodêgós [líder, guia], hodêgéõ [dirigir, 
guiar], methodeía [artimanha], eísodos [entrada, acesso], êxodos [saída, morte], 
diéxodos [passagem, saída], euodóõ [guiar bem, prosperar]

hodós.
A. hodós para os gregos.
1. Geral. Essa palavra significa “caminho”, “vereda”, “estrada”, “rota”, também “cur

so” “viagem” “marcha” e, na linguagem figurada, “meios”, “procedimento”, “modo”. A
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vida é, frequentemente, comparada a um caminho, como em frases que falam acerca da 
vereda da vida ou do modo de vida. Um uso técnico filosófico é para um “caminho de 
investigação” ou “método”.

2. A fábula de Pródico. Face à importância dos dois caminhos em escritos judaicos e 
cristãos, deve-se considerar a fábula de Hércules na encruzilhada. Antes, Hesíodo fala 
a respeito de dois caminhos, um curto e fácil para o mal e um longo e íngreme para 
a virtude. No caso de Hércules, não existe comparação entre os caminhos, e o ponto 
principal é a visão das duas mulheres que buscam ganhá-lo para o bem ou para o mal. 
Somente em versões posteriores é que os dois caminhos assumem a importância maior 
que justifica a ideia de uma encruzilhada.

3. hodós em declarações religiosamente significativas. Uma ideia comum é a de que 
há dois caminhos após a morte, mas é preciso observar que esses são caminhos do 
destino, não de decisão, e que, por vezes, encontramos três caminhos, hodós também 
ocorre em conexão com a ascensão da alma. O caminho para a verdade (o pensamento 
correto) é um caminho em direção à luz celestial. Nos escritos Herméticos a gnõsis é 
um caminho. No gnosticismo a alma toma o caminho do céu à terra e, então, na morte, 
da terra de volta ao céu. Mas a ideia do caminho não é uma ideia essencial no gnosti
cismo.

B. hodós na LXX e no Judaísmo.
1. A LXX. hodós ocorre cerca de 880 vezes na LXX (a maioria para drk). Frequen

temente, o que se denota é, literalmente, um caminho, uma estrada ou uma rua, bem 
construídos ou não. É um mau sinal quando as ruas estão desertas (Lv 16.22) ou quan
do alguém ter de recorrer a caminhos secundários (Jz 5.6). Verbos são usados em frases 
que não se referem a um caminho específico, p. ex., “seguir seu caminho” (Gn 32.1). 
Uma pessoa pode cruzar com outras pelo caminho (Jó 21.29) e não deve se desviar dele 
(Nm 22.23). Animais também têm seus caminhos (Pv 30.19; no sentido figurado 6.6). 
Trovões seguem um curso divinamente ordenado (Jó 28.26). O Senhor tem o seu ca
minho no julgamento (Na 1.3), mas também na sua graça redentora (o mar Vermelho, 
SI 77.19). O uso figurado é comum (cf. Dt 8.2; Pv 1.31). A vida em si é vista como um 
caminho (cf. passagens como Pv 4.10; Is 40.27; Jó 3.23), e a morte é um caminho que 
todos devem seguir (lRs 2.2) e de onde ninguém pode retornar (Jó 16.22). Outro uso 
comum é para “modo de vida” ou “conduta” (cf. Êx 18.20; ISm 18.14; 8.3, 5, etc.; 2Rs 
22.2, etc.). Mais frequentemente lemos sobre o caminho ou os caminhos de Deus. Es
tes podem ser a própria conduta de Deus, mas também podem ser os caminhos que 
ele nos prescreve (Jr 7.23). Os caminhos são, assim, equivalentes às ordens (SI 119.15, 
etc.). No entanto, esses caminhos não precisam estar relacionados a mandamentos es
pecíficos da lei (cf. lRs 11.33 com Dt 5.33). Várias descrições são oferecidas: eles são 
caminhos bons (ISm 12.23), caminhos direitos (ISm 12.23), o caminho da verdade (SI 
119.30), o caminho eterno (SI 139.24), etc. Algumas passagens admitem que pessoas 
podem seguir esses caminhos (Jó 23.11; SI 17.4, etc.), mas outras afirmam que pesso
as não os observam (Ml 2.9) nem os conhecem (Jr 5.4-5). Na maioria das vezes, elas 
deixam o caminho reto (Pv 2.13) e seguem seus próprios caminhos (Is 56.11), que lhes 
podem parecer retos (Pv 12.15). O caminho que o povo escolhe por si mesmo é mau (Is 
65.2); cf. expressões tais como o caminho dos ímpios (SI 1.6), dos pecadores (1.1) ou 
os caminhos das trevas (Pv 2.13). O clamor dos profetas é que devemos nos converter
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de nossos maus caminhos (Zc 1.4, etc.). Deus vê todos os nossos caminhos (Pv 5.21) e 
pune caminhos ímpios (Os 4.9). No entanto, não podemos retornar desses caminhos a 
não ser que Deus nos ajude. Ele prometeu essa ajuda, ensinando-nos seus caminhos e 
guiando-nos pelo caminho em que devemos andar (Is 48.17). Contudo, embora a ideia 
da ajuda divina esteja sempre presente, os muitos imperativos mostram que somos res
ponsáveis por nossos caminhos e por seguir o caminho de Deus. Conhecendo os cami
nhos do Senhor, deveriamos também proclamá-los (SI 51.13; ISm 12.23). O que é dito 
sobre caminhos humanos pressupõe uma antítese entre caminhos de Deus e caminhos 
que se escolhe por si mesmo, mas só raramente encontramos a metáfora dos dois ca
minhos. O exemplo mais importante está no SI 1.6, e cf. também Pv 4.18-19; 15.19; SI 
119.29-30; 139.24; Pv 11.20. No contraste estão incluídos os pensamentos de luz e vida, 
por um lado, e de trevas e morte, por outro. Contudo, a faixa é estreita e não encon
tramos qualquer referência aos dois caminhos como tais, nem qualquer tentativa de se 
integrar todo o material exortativo neste esquema. Quanto aos caminhos que o próprio 
Deus segue, a combinação com érga mostra que hodoí pode significar “procedimen
to” e que, com boulaí (Is 55.8-9), a referência pode ser a “propósitos” ou “planos”. Os 
caminhos de Deus são misericórdia e verdade (SI 25.10). Eles também são retos (Os 
14.10) e perfeitos (SI 18.30). Deus é justo em todos os seus caminhos (SI 145.17). Seus 
caminhos estão além do julgamento humano, porque só podemos conhecer as orlas de
les (Jó 26.14). Is 55.8-9 nos oferece uma expressão clássica dessa ideia quando afirma, 
categoricamente, que os caminhos de Deus não são os nossos, mas são mais altos que 
os nossos. Os conceitos característicos no uso da LXX são os seguintes: não há nenhum 
caminho humano para a virtude, um atingível alvo humano não controla a metáfora, e 
o mandamento divino encontra-se no início do caminho verdadeiro.

2. A influência do uso do AT sobre os escritos pseudepigrafos e rabínicos. Quando 
os pseudepigrafos falam a respeito de dois caminhos, a influência do AT é evidente. O 
uso literal de “caminho” é raro. Há referências ao “curso” dos anos ou das estrelas, e ao 
“caminho” dos anjos. O sentido de “andar” é comum, e também lemos a respeito dos 
“caminhos” de Deus, de seu procedimento ou de suas ordens. Um contraste é traçado 
entre os caminhos deste mundo e os do vindouro. A imagem dos dois caminhos ocorre 
em Enoque Etíope 91.18-19, o qual prescreve o caminho de justiça e adverte contra o 
da violência, mas a imagem não é ainda uma parte fixa da instrução catequética. Por 
vezes, ela é encontrada nos escritos rabínicos com base em Dt 11.26; 30.19; Deus co
locou diante de seu povo os caminhos de vida e de morte. Aqui ela pode se referir ao 
destino que Deus estabeleceu ou à decisão que devemos tomar. Mas, novamente, não 
há um esquema largamente aceito.

3. Filo e Josefo. Filo faz grande uso de hodós, em vários sentidos, p. ex„ para a “pas
sagem” do mar Vermelho, para os “caminhos” do mar ou das estrelas, para “conduta”, 
para “vida humana”, para as “veredas” que devemos seguir, para o “caminho” em dire
ção à virtude ou a Deus, para os “dois caminhos” (do vício e da virtude), entre os quais 
deve-se escolher (embora com pouco conteúdo esquemático), para a “estrada real”, que 
corresponde à palavra de Deus ou a sabedoria (cf. Nm 20.17; 21.22; Dt 28.14), ou para 
o “caminho reto”, que, em geral, é amplo e suave, diferente do escorregadio caminho 
do erro. Filo enfatiza que precisamos de um guia no caminho reto, ou seja, Moisés, o 
lógos, ou o próprio Deus, que, como Salvador misericordioso, conduz a noús à virtude.
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Em Josefo, a palavra tem principalmente o sentido literal de estrada, rua, corredor, pas
sagem, jornada, marcha, etc., apesar de, às vezes, encontrarmos o sentido de “modo de 
vida” e, menos comumente, “recurso”, “propósito” ou “possibilidade”.

C. hodós no NT.
1. O sentido literal. A maioria dos casos de uso literal está nos Sinóticos. Não nos 

é dito que estradas Jesus usava. Só duas estradas são mencionadas, de Jerusalém a Je
rico em Lc 10.31 e de Jerusalém a Gaza em At 8.26. Alguns incidentes têm lugar “na 
estrada” (cf. Mc 8.27; 10.32; Mt 20.17). A referência em Mc 9.33 é geral, mas em Lc 9.57 
é, mais estreitamente, topográfica. Mc 10.52 adiciona um “pelo caminho” para indicar 
que o homem que recebeu sua visão segue Jesus na estrada para Jerusalém, hodós ocor
re em algumas parábolas, mas sem qualquer ênfase especial. Assim, a semente cai ao 
longo do caminho (Mc 4.4, 15), que atravessa o campo ou segue ao lado dele. Em Lc 
14.21ss., o servo que primeiro fora aos becos deve ir em seguida para as estradas. Em 
Lc 11.6, o amigo que chega está passando de viagem. Outros usos são para o caminho 
que leva aos gentios em Mt 10.5, o caminho do mar (em direção ao mar?) em Mt 4.15, 
um caminho que é tomado em Mc 2.23, e uma jornada de um dia em Lc 2.44.

2. O uso metafórico. Esse importante uso de hodós é encontrado por todo o NT. Até 
onde a ideia de uma estrada está presente nem sempre fica claro; cf. Mc 1.3, onde o sig
nificado pode ser “plano” ou “obra”, assim como “caminho” (cf. Mt 11.10).

a. Os dois caminhos em Mt 7.13-14. Jesus usa a imagem dos dois caminhos em Mt
7.13-14 (cf. Lc 13.24). A primeira ideia é a de entrar pela porta estreita, mas essa pare
ce uma metáfora paralela -  a porta não leva ao caminho. Assim, o caminho é estreito 
(ou largo) assim como a porta, em contraste com outras descrições do caminho reto. 
Não há paralelos exatos à apresentação de Jesus, embora porta e caminho por vezes 
sejam colocados juntos, p. ex., a pequena porta que conduz a um caminho difícil, ou 
o caminho ou portão estreitos. É improvável que Mt 7.13 esteja diretamente relacio
nado a 7.12 (a regra áurea), e também a porta não deve ser vista como entrada para o 
reino de Deus (como em Lc 13.24). Além disso, o caminho estreito não é exatamente 
o da piedade em contraste com o caminho largo do vício e da frivolidade, embora tal 
compreensão possa harmonizar-se com o chamado de Jesus à conversão. Ademais, o 
dito não é primariamente polêmico, ou seja, dirigido contra a visão farisaica da lei. O 
que temos é um chamado ao discipulado. As exigências de Jesus são rígidas. Por essa 
razão, a porta é estreita e o caminho é difícil. Mas não há outro caminho para a vida. Se 
há poucos nesse caminho, não é porque ele seja muito pequeno, mas porque as pessoas 
preferem um caminho mais fácil. Os poucos do v. 14 são discípulos; os muitos do v. 13 
são aqueles que rejeitam o discipulado. “Caminho” não denota o modo de vida dos dis
cípulos, mas o que Jesus espera deles. Tal como “porta”, “caminho” possui a conotação 
de entrada. O destino, em seguida, é mencionado: vida ou destruição. “Encontrar” no 
v. 14 não implica uma escolha entre muitos caminhos, ou uma tentativa para encontrar 
um caminho num terreno difícil, ou um deparar-se com uma entrada estreita depois de 
prolongada busca. Isso envolve o mistério da ação divina pela qual aqueles que buscam 
haverão de achar. Embora Mt 7.13-14 não o diga explicitamente, o caminho é encon
trado no próprio Cristo; é ele quem nos possibilita entrar nela.

b. O caminho para o santuário (Hb 9.8; 10.20). Os usos de hodós em Hb 9.8 e 10.20 
estão relacionados. Em 9.8 hodós claramente tem uma conexão topográfica com o tem-
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plo; contudo, à luz de 10.19, a ideia é mais de acesso do que de caminho (eísodos), em
bora ainda não sem certa referência espacial. Mesmo que não esteja declarado, o cami
nho é, obviamente, um caminho para (comunhão com) Deus. Não se diz que Jesus seja 
o caminho, mas o termo “vivo” mostra que o caminho está intimamente ligado a sua 
pessoa. Que Jesus é o caminho é, assim, uma implicação absolutamente clara.

c. Jesus como o caminho (Jo 14.4ss.). A declaração em fo 14.4 surge a partir do con
texto. Jesus está falando a respeito da situação dos discípulos. As moradas de 14.2 re
presentam o alvo da salvação. Jesus está de partida e vai preparar um lugar para eles. 
Não se diz que discípulos seguem com ele (p. ex., para o martírio); por fim, ele os to
mará para junto de si (v. 3). O caminho de 14.4 é, nesse caso, o caminho de Jesus, que 
os discípulos devem conhecer porque ele lhes falou. Mas esse caminho inclui a promes
sa para os discípulos, dada por Jesus no v. 3. Assim, a pergunta de Tomé refere-se ao 
significado do caminho de Jesus para seus seguidores, e o mesmo é verdadeiro da res
posta de Jesus no v. 6. A segunda cláusula (“ninguém vem...”) torna claro o sentido. Ela 
enfatiza a importância do “Eu sou”, e se isso exclui outras tentativas de se chegar ao Pai 
(especialmente pelos discípulos), seu ímpeto é positivo. Tomé está perguntando sobre 
o único caminho e Jesus responde que ele próprio é esse caminho. Deve-se notar que, 
embora o v. 7 possa envolver uma obtenção geral de comunhão com Deus, o v. 3 liga o 
caminho mais estritamente à volta de Jesus. Surge, assim, a pergunta se 14.6 é exclusi
vamente escatológico ou se 14.4 prepara o caminho para uma referência geral também. 
Os termos “verdade” e “vida” no v. 6 têm uma relação com isso. Eles podem representar 
a meta do hodós, mas em vista dos v. 2ss., o próprio hodós refere-se tanto ao caminho 
quanto ao objetivo. Consequentemente, a função de “verdade” e “vida” é mais provavel
mente a de esclarecimento: Jesus é o caminho tal como ele é a verdade e a vida. Embora 
“vida” tenha um sabor escatológico em João (11.25), esses termos servem para efetuar a 
reorientação ao presente que se encontra no v. 7, apesar de que eles não envolvem qual
quer conflito com o que precede. Não se encontraram modelos diretos para ligar esses 
três termos. Quando muito, lemos sobre o(s) caminho(s) da verdade ou da vida no AT, 
e a lei é isoladamente chamada caminho, verdade e vida em obras rabínicas, embora 
isso não justifique qualquer antítese entre Jesus e a lei, nesta ou em outras passagens. A 
ideia gnóstica da jornada celestial da àlma dificilmente poderia ter tido muita influên
cia, pois em outra parte em João, hodós ocorre apenas em 1.23, não há qualquer refe
rência à origem celestial das almas ou ao retorno delas, a orientação é para a segunda 
vinda de Jesus e não para a morte e subsequente viagem dos discípulos, e João dá pouca 
ênfase à função do Redentor como guia. A passagem podia estar dirigida contra reivin
dicações contemporâneas rivais, mas, visto que hodós é adequadamente explicado pelo 
contexto, indubitavelmente ele tem seu próprio significado único e positivo.

3. O uso figurado. No uso figurado, a ideia espacial é frequentemente forte. Assim, 
em Lc 1.79, “caminho”, antes que “meios”, é o ponto óbvio (cf. o verbo “dirigir”). Em 
contraste com Is 59.8 (cf. Rm 3.17), a referência à paz aqui vincula-se à salvação mes
siânica antes que a uma vida em paz com outras pessoas. Em At 2.28 (cf. SI 16.10-11) 
hodós pode se referir ao “meio” ou à “possibilidade” da ressurreição, e “meio” parece 
ser o ponto em At 16.17. Em ICo 12.31 o contexto não favorece “meio” como o modo 
de se buscar os melhores dons. Por outro lado, não é necessário pensar em termos de 
“modo de vida” ou “atitude”. O “caminho” é, provavelmente, o modo de se alcançar
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o objetivo que, em outra parte, é buscado com sincero desejo. A ideia de “andar” ou 
“conduzir-se” é, muitas vezes, clara o suficiente, p. ex„ em Tg 1.8; At 14.16; Rm 3.6; 
Tg 5.20; 2Pe 2.2 (embora isto pudesse denotar ensino verdadeiro); provavelmente Mt
21.32. Outro sentido é o “andar divinamente ordenado” (cf. 2Pe 2.21; Hb 3.10). Este é 
o sentido evidente em Mc 12.14. Pode ser também o significado em At 13.10, embo
ra, à luz de paralelos do AT (Dn 3.27; Os 14.10), a referência aqui talvez seja ao pro
cedimento de Deus. Em ICo 4.17 Paulo está pensando nos caminhos que ele ensina, 
não em seu próprio modo de vida. À luz de Rm 2.16, esses caminhos correspondem à 
conduta que Deus requer. Consequentemente, a referência bem pode ser aos “princí
pios” ou “ordens” que Paulo comunica. Por outro lado, em At 9.2; 19.9, 23; 22.4, 14, 22 
o significado é o modo de vida expresso na irmandade cristã. No absoluto, o singular 
hodós é, aqui, o equivalente cristão do que outros poderíam chamar de haíresis (cf. At
24.14). Está subentendido o ensino ou a visão que outras pessoas podem menosprezar, 
mas que os cristãos creem ser o certo. “Este caminho”, em 22.4, não sugere que possa 
haver outros caminhos, porém, está simplesmente dando exatidão àquilo que está em 
vista. É difícil explicar como se desenvolve esse uso especial de hodós. At 18.25-26 é de 
pouca ajuda, porque aqui o “caminho do Senhor” é o plano divino ou a obra da salva
ção. Nem somos auxiliados por 2Pe 2.2, 21, porque esses versículos não nos permitem 
dar a hodós um sentido absoluto e único. O uso no AT e no judaísmo posterior não 
oferecem paralelos para o uso específico em Atos, e é improvável que Lucas o desen
volvesse a partir do uso de hodós para “método” filosófico (e daqui “sistema”). Além 
disso, há somente uma ligação tênue com a descrição, no Documento de Damasco, dos 
apóstatas como “aqueles que se desviaram do caminho”. Em At 18.25-26 e 13.10 o divi
no plano de salvação e seu cumprimento na missão cristã estão em questão. Rm 11.33 
e Ap 15.3 também se referem aos planos divinos, que são inescrutáveis, porém justos e 
verdadeiros.

D. Uso cristão primitivo. Nos pais apostólicos, hodós é um tanto raro no sentido 
literal. Ele ocorre na confusa alegoria em Hermas Visões 4.1.2, onde o abandono do ca
minho evidencia-se absolutamente nenhum caminho, embora as pedras que caem da 
torre são ditas cair no caminho. Em Inácio Romanos 9.3 o caminho é, obviamente, o 
caminho que Inácio toma; katá sdrka mostra que ele não é um livre agente nele. A ideia 
de uma jornada também ocorre em lClem. 12.4 (a história de Raabe). O uso figurado 
é mais comum, agápè é um caminho em Inácio Efésios 9.1, enquanto os caminhos de 
lClem. 31.1 parecem ser caminhos para se alcançar a bênção e, em 36.1, hodós tem 
o sentido de conduta (cf. Hermas Visões 2.2.6). Semelhantemente, lemos sobre o ca
minho da verdade ou da justiça (cf. Barn. 1.4; 2Clem. 5.7). hodós tem o sentido de or
dem em Apoc. Pe 1. Este Apocalipse (2.2) também emprega hodós tês dikaiosynès para 
aquilo que é virtualmente o evangelho ou a fé cristã. A metáfora dos dois caminhos é 
importante nos pais apostólicos. Além de breves referências, p. ex., em Barn. 10.10, as 
duas passagens principais são Barn. 18-20 e Did. 1-6. Destas, Didaquê integra o ma
terial exortativo de forma mais consistente com sua antítese dos caminhos de vida e 
morte (como comparados a luz e trevas em Barnabé). Pode-se notar que, em Didaquê, 
os caminhos levam à vida ou à morte, ao passo que em Barnabé eles são controlados 
por luz ou trevas. Didaquê está mais próximo a Mt 7.13-14, mas nenhum dos dois se 
refere a uma porta nem usa as descrições “largo” e “estreito”. Barnabé, possivelmente,
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se apoia em Pv 4.18-19 e Didaquê pode também refletir influência judaica. Os anjos 
de Barn. 18.1 dificilmente formam um paralelo com as mulheres da fábula de Pródico. 
Os dois caminhos são também descritos em Hermas Mandatos 6.1.2ss., onde o sentido 
de caminhada é proeminente. Aqui não há veredas no caminho tortuoso, mas o cami
nho reto é plano e regular, hodós não é importante nos apologistas. Justino o usa, na 
maioria das vezes, em citações bíblicas. Ele também se refere ao caminho das estrelas 
e ao caminho de João Batista (Diálogo 85.5; 88.2). A carta das igrejas de Viena e Lião 
(Eusébio História eclesiástica 5.1.48) usa “caminho” para o ensino cristão, mas isso não 
é comum.

hodêgós, hodêgéõ. hodègós tem o sentido de “líder” ou “guia”, enquanto hodêgéõ 
significa “liderar”, “mostrar o caminho”, “instruir”. O substantivo é raro na LXX. Ele 
ocorre para guias em IMac 4.2 e para a coluna de fogo em Sb 18.3. O verbo é mais 
comum; na maioria das vezes é Deus quem lidera, guia ou instrui (cf. Êx 13.17; Js 24.3; 
SI 25.9; 78.72, etc.). O sentido espacial aparece quando hodêgéõ é usado com hodós 
ou tribos, mas, quando faz paralelo com didáskõ, o significado “ensinar” é forte. Sabe
doria é o sujeito em Sb 9.11, etc., mas paralelos do AT deixam claro que Deus está em 
vista. Filo tem hodêgós apenas uma vez e não usa hodêgéõ de modo algum (embora 
encontremos podêgetéõ em Da imutabilidade de Deus 182, etc.). A ideia de anjos guias 
é comum entre os rabinos; eles vêm buscar as almas dos justos depois da morte. No 
NT, hodêgós tem um sentido literal em At 1.16 (Judas é o guia que conduz a polícia até 
Jesus). O sentido também é literal na figura de linguagem em Mt 23.16, 24 (os fariseus 
são guias dos outros, mas eles mesmos estão cegos). O uso de Paulo em Rm 2.19 é si
milar. hodêgéõ tem um sentido literal em Mt 15.14 e Ap 7.17, e um sentido figurado 
(“instruir”) em At 8.31. Em Jo 16.13 a ideia pode ser a de “conduzir” ao objetivo da 
plena verdade, mas alguém poderia perguntar se o pensamento não é o da instrução do 
Espírito complementando e completando a instrução de Jesus, ou seja, na esfera com
pleta da verdade (cf. 14.26). Se o pensamento é o de “conduzir”, então a sugestão é a 
de que o Espírito (e Jesus antes dele) é um hodêgós, para o que haveria paralelos não 
bíblicos. Se, contudo, o sentido é “ensinar”, influências estranhas são menos prováveis. 
hodêgós não ocorre nos pais apostólicos, mas encontramos hodêgéõ em Did. 3.2ss„ 
onde o ponto é o de que impulsos pecaminosos podem parecer triviais mas conduzem 
a graves pecados, hodêgós não ocorre nos apologistas, e hodêgéõ é raro (cf. Justino Di
álogo 38.3).

methodeía. Essa palavra não é atestada antes do NT. Encontramos méthodos Para 
“tratamento”, “procedimento” ou, num mau sentido, “engano”, e methodeúõ para “tratar 
metodicamente”, “lidar de acordo com o plano”, também “lidar astuciosamente”, “enga
nar”. No NT methodeía ocorre somente em Efésios. Em 4.14 temos um alerta contra 
aqueles que agem astuciosamente, enquanto a palavra novamente tem um mau sentido 
em 6.11, onde os crentes devem se revestir de toda a armadura de Deus contra as cila
das do diabo. Nos pais apostólicos só methodeúõ ocorre, no sentido de “perverter”.

eísodos, êxodos, diéxodos. eísodos e êxodos frequentemente ocorrem juntos. Li
teralmente, eles significam “entrada” e “saída”. Figuradamente os encontramos para 
“acesso” e “êxodo” (em sentidos variados, tais como partida, banimento, dissolução ou
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conclusão). Comercialmente eles denotam “renda” e “despesa”, eísodos ocorre umas 50 
vezes na LXX para “entrada”, “portão”, “porta”, “ingresso”, êxodos ocorre em mais de 70 
versículos, algumas vezes para uma saída, em seguida para saída, partida, exportação 
e, muitas vezes, para o êxodo do Egito. “Saindo e entrando” é uma expressão comum 
para denotar comunhão (ISm 29.6) ou atividade total (2Sm 3.25). Em Sb 7.6 as duas 
palavras denotam nascimento e morte. Os termos são raros em Filo, num sentido espa
cial, mas frequentemente os encontramos para vinda e ida, e Filo também usa êxodos 
para “morte” no sentido de partida numa jornada. Josefo faz uso comum de ambas as 
palavras espacialmente, p. ex„ para “entrada”, e verbalmente, p. ex., para “marchar para 
dentro”, “visitar prisioneiros”, para “sair a cavalo”, “partir” e até “escapar”. Os termos são 
raros no NT, nunca ocorrem juntos, nem têm sentido espacial, eísodos em Hb 10.19 
significa “ingresso” ou “acesso” mais do que “entrada” (ainda que não seja usado com 
eis). Esse também é o ponto em 2Pe 1.11 (com eis). Em ITessalonicenses (com prós) 
a ideia é a de um acolhimento em 1.9 e a de uma primeira aparição ou visita em 2.1. 
Em At 13.24 é dito que João Batista pregou antes da aparição pública de Jesus, ou seja, 
não sua vinda ao mundo, mas o começo de seu ministério, êxodos ocorre apenas três 
vezes. Ele se refere ao êxodo do Egito em Hb 11.22. Em Lc 9.31 e 2Pe 1.15 ele signi
fica o fim da vida mais no sentido de “conclusão” do que de “partida”. Assim, Lc 9.31 
não está falando da saída de Jesus do mundo, mas da conclusão de sua vida e obra. 
Certamente não há referência à sua saída da sepultura (ainda que a ressurreição bem 
possa estar em vista à luz de 9.22). Nos pais apostólicos eísodos ocorre apenas uma vez 
em Hermas Similitudes 9.12.6 (para “entrada”) e êxodos só uma vez em Hermas Visions
3.4.3 para “fim”. Dos apologistas, Justino usa ambos os termos frequentemente, am
bos independentemente e em citações, diéxodos ocorre na parábola em Mt 22.9, mais 
provavelmente no sentido de “fim”; os diéxodoi tõn hodõti são os pontos onde as ruas 
das cidades dão lugar a estradas rurais. Mt 22.9, deste modo, parece combinar com Lc
14.21,23 e apoia a visão de que Jesus pretende que o evangelho chegue aos gentios tam
bém. Fora do NT, diéxodos significa “portão”, “passagem”, “saída”. A LXX o usa para os 
extremos de fronteiras (Nm 34; Js 15-19). Ele também pode denotar uma “fonte” e, fi- 
guradamente, ele tem sentidos variados tais como “escape”, “resultado” e “exposição” ou 
“elucidação”.

euodóõ. Esse termo raro significa “conduzir por um bom caminho”, “guiar bem”, 
“trazer ao caminho reto”. Sua atestação anterior à LXX é duvidosa, mas é comum na 
LXX, na qual toma o sentido de “trazer a um bom termo”, “prosperar”. Em cerca de 
40 casos, Deus é aquele a quem o sucesso é atribuído, direta ou indiretamente, e isso 
encontra uma contraparte no uso do composto mais forte kateuodóõ, a maioria na voz 
passiva. (Para detalhes de uso na LXX, ver TDNT, V, 110-12.) Os únicos casos no NT 
estão em Rm 1.10, ICo 16.2 e 3Jo 2 (duas vezes). Todos estes estão na passiva e a in
fluência da LXX é evidente. O significado distintamente óbvio em Rm 1.10 é “eu serei 
bem sucedido”, se bem que com uma sugestão de que talvez Deus abra um caminho 
ou providencie a oportunidade. Em ICo 16.2, pode parecer a princípio como se tivés
semos em hó ti um acusativo do objeto, porém, é mais provável que ele seja o sujeito 
substancial, de modo que o sentido é “o máximo possível”. É improvável que haja uma 
referência a “lucro”; a ideia de sucesso está ligada a economia, a qual cada um deve 
efetuar com sincero sacrifício semanal. Em 3Jo 2 temos um costumeiro voto de saúde,
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mas a ênfase encontra-se em euodoústhai antes que em hygiaínein, provavelmente por 
ser este um termo menos secular e trazer a ideia de que toda saúde e sucesso, tanto 
material quanto espiritual, depende de Deus, e para que tenhamos confiança nele. Em 
Hermas Similitudes 6.3.5 o ponto parece ser sucesso em empreendimentos comerciais, 
enquanto Justino em Diálogo 14.6 cita Is 55.11 e em Epítome 7.8 usa euodoún no senti
do de “ser bem aconselhado”. [W. M ichaelis, V, 42-114]

odynê [dor, aflição], odynáomai [sofrer dor]

odynê significa a. “dor física” e b. “angústia mental”, odynáõ é “causar dor ou tris
teza”, na passiva “sentir dor”, “sofrer”. O uso principal na LXX é para profunda aflição 
de alma, como em Zc 12.10; Is 38.15; Am 8.10; Pv 17.25; Ez 21.11. No NT, Paulo usa 
odynê em Rm 9.2 para seu pesar, porquanto seus compatriotas se encontram excluídos 
da salvação. Em lTm 6.10 a referência é a dores de consciência que afligem aqueles que 
se desviam por amor ao dinheiro, odynáomai ocorre quatro vezes em Lucas e Atos. Em 
Lc 2.48 é a aflição por um filho amado, em Lc 16.24 é o tormento na perdição eterna, 
em 16.25 é a angústia do remorso e em At 20.38 é a tristeza pela separação definitiva do 
apóstolo. [F. Hauck, V, 115]

odyromai [lamentar, prantear]), odyrmós [lamentação]

odyromai, significa transitivamente “lamentar” e, intransitivamente, “prantear”, 
“queixar-se”, “afligir-se”. Ocorre na LXX somente em Jr 31.18. odyrmós significa “la
mentação” ou “pranto”. Ocorre na LXX em Jr 31.15 (cf. também em 2Mac 11.6). No NT 
só ocorre o substantivo, primeiro em Mt 2.18, citando Jr 31.15, depois em 2Co 7.7. No 
primeiro ele expressa o pranto de Raquel; no último, a contrição dos coríntios.

[F. Hauck, V, 116]

oída [conhecer, saber, entender]

1. oída, que significa “conhecer, saber” e é mais ou menos sinônimo de ginõskõ, é 
frequentemente usado no NT de uma maneira geral, p. ex„ para conhecer uma pessoa 
em Mc 14.71, ser capaz de entender em Mt 7.11, compreender em Ef 1.18 e reconhecer 
em lTs 5.12.

2. A expressão “conhecer (ou não conhecer) a Deus ou a Cristo” é teologicamente 
significativa. Não conhecer a Deus é culpável, como no AT (cf. G14.8; Tt 1.16; lTs 4.5). 
Os demônios conhecem Jesus (Mc 1,24), mas tentam se defender declarando o verda
deiro nome dele. Contra os gnósticos em Corinto, Paulo está determinado a nada saber 
a não ser o Cristo crucificado (ICo 2.2). Contra os judaizantes, ele insiste num conhe
cimento de Jesus que vai além de sua vida terrena (2Co 5.16).

3. Em João se diz que Jesus conhece a Deus (7.28-29). Esse não é um conhecimento 
abstrato, mas é um conhecimento de sua missão e que produz obediência (8.55). Jesus 
sabe que essa missão resultará em sua morte (13.lss.). Os judeus, porém, não conhe-
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cem Jesus (8.23). João Batista está ciente disso (1.26). Mesmo os discípulos não o co
nhecem (4.32; 14.7). No entanto, eles não são do mundo, por isso o conhecimento lhes 
é prometido para quando Jesus partir e o Paráclito chegar (14.15ss.; 16.7ss.).

[H. Seesemann, V, 116-19]

oíkos [casa, família, lar, raça], oikía [casa, família], oikeíos [membro], oikéõ [viver, 
habitar], oikodómos [construtor], oikodoméõ [construir, edificar], otfcodoiwè [cons
trução, edificação], epoikodoméõ [construir sobre], synoikodoméõ [construir jun
to], oikonómos [mordomo, administrador], oikonomía [direção, administração], 
katoikéõ [morar], oikêtèrion [morada], katoikêtêrion [morada], katoikízõ [fazer 
habitar], oikouménê [o mundo habitado]

oíkos (—> oikía).
1. Uso grego geral e helenístico. oíkos significa “casa” ou “morada”. A morada pode 

ser uma caverna, um templo, um palácio ou mesmo um túmulo. Nos papiros, oíkos 
também pode significar “afazeres domésticos”, “riqueza” ou “propriedade”. Na astrolo
gia é usado para a “localização” dos planetas.

2. “Casa” e “casa de Deus” no AT. oíkos, na maior parte para o heb. bayit, é uma 
palavra comum na LXX. Ela pode significar “família”, mas com theoií é frequentemente 
usada para “santuário”. Assim como oikía, também significa “casa”; cf. a casa que a sa
bedoria edifica em Pv 9.1 (e referências rabínicas à casa da lei).

3. “Casa de Deus” em Jesus e nos Evangelhos. O NT usa tanto oíkos como oikía, mas 
habitualmente liga toú theoú a oíkos, reservando a expressão para o templo (ou para a 
comunidade cristã, Hb 3.6; lPe 4.17). Jesus fala sobre a casa de Deus em Mc 2.26 e em 
Mc 11.17 (baseado em Is 56.7), onde o templo é santo porque é uma casa de oração 
para as nações (cf. Jo 2.16, que recorda Zc 14.21). Embora Jesus use “a casa de meu Pai” 
para o templo, como em Lc 2.49, sua expressão também pode denotar o lar celestial (Jo
14.2). A casa também sugere o reino, como em Jo 8.35.

4. A “casa do Pai” celestial no gnosticismo e em Filo. O gnosticismo favorece a ima
gem da “casa”. O mundo é uma morada inferior em escritos mandeanos. Os eleitos re
cebem a promessa de um lugar na casa do Pai, pelo qual esperam. Filo também fala 
do retorno da alma à casa do Pai (De sonhos 1.256). Ele espiritualiza e individualiza o 
conceito da casa de Deus (1.149). A casa divina não é espacial, mas representa o cui
dado de Deus. Quando o cosmos é visto como uma casa, Deus, evidentemente, é o seu 
construtor ou Criador. Para Filo, o corpo também pode ser a casa da alma, e a própria 
alma é uma casa que abriga pensamentos santos e piedosos (Da confusão de línguas 27) 
ou que recebe o lógos (Da imutabilidade de Deus 135).

5. Ditos cristãos primitivos sobre o templo terreno, e contatos com o uso simbólico do 
Oriente Próximo. Em Lc 11.51, Zacarias é assassinado entre o altar e o oíkos. Em At 
7.2ss. Estêvão distingue entre a tenda e o oíkos, possivelmente considerando a tenda 
como mais favorável, a menos que o v. 47 se aplique à tenda também. Em Mt 23.38 Je
sus pode estar aludindo ao templo, mas também é possível que ele tivesse toda a cidade 
ou o povo em vista. Em relação a Mt 12.44; Lc 11.24, textos babilônicos e judaicos pos
teriores falam sobre demônios exercendo suas atividades abomináveis em santuários e
casas.
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6. “Casa de Deus” como uma imagem cristã primitiva para a comunidade. Hb 3.1ss. 
chama Moisés de um fiel servidor na casa de Deus, enquanto Cristo, em contraste, é fiel 
sobre a casa de Deus como filho. No AT, “minha casa” se refere a Israel, de modo que 
a passagem do NT recorda a equiparação entre casa e comunidade. A glória de Moisés 
relaciona-se com a de Cristo, assim como a construção relaciona-se com o construtor. 
Cristo, como filho, edifica a comunidade do AT e, portanto, está posto sobre ela. Os 
crentes são essa casa se eles conservarem firme sua confiança. Antes disso, Paulo se re
fere à igreja como templo de Deus (ICo 3.16). Primariamente, toda a igreja, antes que 
o indivíduo, é casa de Deus. Esta linha de pensamento é desenvolvida completamente 
em Ef 2.19ss. e lPe 2.3ss. Ela conduz naturalmente ao uso em lPe 4.17 e lTm 3.15. O 
significado de oíkos nesta conexão não é “família”, mas “morada” (cf. a comparação de 
Cristo e os cristãos a pedras em lPe 2.4ss., e a introdução da ideia de sacerdócio e sa
crifício em lPe 2.5, 9). lPe 4.17 assume o conceito profético de que o julgamento puri
ficador atingirá primeiro o santuário e o povo (cf. Ez 9.6), enquanto lTm 3.15 expressa 
o fato de que a igreja como casa de Deus é o baluarte da verdade, porquanto o Espírito 
nela habita.

7. O simbolismo relacionado da apocalíptica judaica posterior e dos rabinos. “Casa” é 
uma metáfora comum nas alegorias históricas em En. 83ss. Ela pode significar o santu
ário, Jerusalém ou a nova Jerusalém celestial. Nos escritos rabínicos, o mais elevado dos 
sete céus é a morada de Deus. Esta é oculta por uma cortina, mas os justos mortos e os 
anjos ministradores podem se aproximar, apesar de não verem Deus face a face.

8. “Casa” como família e raça. Com base no AT, o NT usa a expressão “casa de Isra
el” (Mt 10.6; 15.24; At 2.36, etc.). “Casa de Davi” também aparece (Lc 1.27, 69; 2.4 -  a 
linhagem real de Davi). Duas citações do AT se referem à “casa de Jacó” (Lc 1.33; At 
7.46). Outra citação fala da “casa de Judá” (Hb 8.8ss.). Cf. também At 7.10.

9. A “casa" como um grupo na estrutura da comunidade cristã. A igreja do NT estru
turou suas congregações em famílias e casas. A casa é tanto uma irmandade quanto um 
local de encontro (cf. ICo 1.16; Fm 2; At 11.14; 16.15, 31, 34; provavelmente At 18.8; 
2Tm 1.16). Em At 2.46, os primeiros crentes partem o pão em suas casas (cf. 5.42). A 
conversão do cabeça da casa traz toda a família à fé (16.15). O bispo deveria governar 
bem a sua casa (lTm 3.4), bem como os diáconos (3.12), enquanto falsos mestres per
vertem casas inteiras (Tt 1.11). Paulo instrui pessoas reunidas em casas conforme At 
20.20. Para referências similares nos pais apostólicos, cf. Inácio Esmirnenses 13.1; Poli- 
carpo 8.2.

oikía (—> oíkos).
1. No grego, uma distinção é feita entre o mais amplo oíkos e o mais estrito oikía, 

por meio da qual o último denota apenas a “casa”. O NT, entretanto, usa oikía não so
mente para “casa” (Mt 5.15; 7.24ss.), mas também para “família” (Mt 10.12; 12.25) e 
mesmo para “possessões” (Mc 12.40). Mc 3.24-25 associa oikía com reino, e c f Mt 
12.25, que junta reino, cidade e família para mostrar que Jesus não invade o domínio de 
Satanás com poder satânico (cf. também Jo 8.35). Mc 6.4 liga três círculos que negam 
reconhecimento ao profeta: sua cidade, parentela e família {oikía).

2. Um dito distintivo é o de Jesus em Jo 14.2-3. Há paralelos rabínicos para a expres
são “casa de meu Pai”. O ponto é que a casa de Deus possui lugares de repouso para os 
discípulos aflitos; Jesus os levará para lá em sua vinda.
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3. Em 2Co 5.1ss. Paulo contrasta o corpo terreno com o futuro corpo celestial. O 
uso de “casa” para corpo é comum e denota perecibilidade (cf. Jó 4.19). “Tenda” salien
ta a natureza transitória de nossa estada no corpo (cf. 2Pe 1.13; Is 38.12). No gnosticis- 
mo, o corpo é uma casa, mas é um domicílio de males.

4. Fp 4.22 se refere aos membros da casa de César, mais provavelmente o pessoal 
da casa imperial, quer fosse escravo ou livre. A expressão sugere que Paulo escreveu de 
Roma.

5. Hermas Similitudes 1.1-2.8-9 opõe-se a possessões cristãs neste mundo; deveria
mos conquistar campos e casas de outro tipo.

oikeíos. Esse adjetivo significa “pertencente ao lar ou relacionado com a casa”, em 
seguida “íntimo” e, finalmente, “conveniente” ou “apropriado”. No NT, ele é parcial
mente usado como um substantivo e é controlado pelo entendimento da igreja como 
uma casa (Hb 3.1ss.). Deste modo, G1 6.10 ordena que se faça o bem especialmente aos 
membros da família da fé. Ef 2.19 diz aos leitores que eles pertencem à família de Deus 
(observar a combinação de oíkos e pólis neste versículo). Um sentido mais geral é usa
do em lTm 5.8, que dá sanção divina à norma moral comum de que devemos prover 
para os parentes e, especialmente, para nossa própria família.

oikéõ. Essa palavra significa “viver”, “morar” e, transitivamente, “habitar”. Na LXX 
pode significar “viver com uma mulher”. É importante no NT o uso para morada espi
ritual. Assim, Paulo diz em Rm 7.18 que nenhum bem habita nele, e em 7.20 que o pe
cado habita nele. No entanto, o Espírito de Deus habita no novo homem (ICo 3.16; Rm 
8.9,11). Assim como o pecado previamente exerceu senhorio, assim o Espírito comove 
o espírito humano ao serviço, sem eliminá-lo em arrebatamento extático. A fórmula 
comum em ICo 3.16 e Rm 8.9, 11 sugere que este seja um tema corriqueiro no ensino 
de Paulo. Em lTm 6.16 é dito que Deus habita em luz inacessível (cf. as representações 
apocalípticas do trono celestial de Deus em En. 14.10ss., embora aqui a ênfase seja em 
glória e fogo antes que em luz). Em Diog. 6.3 os cristãos vivem no mundo como a alma 
vive no corpo.

oikodómos. Essa palavra significa “construtor da casa”, “arquiteto”. O único exemplo 
no NT está em At 4.11, citando SI 118.22.

oikodoméõ.

A. oikodoméõ fora do NT. Essa palavra significa, literalmente, “construir” casas, 
templos, etc., mas ela logo adquire um sentido figurado, como em SI 28.5. Plantar e 
construir são conceitos relacionados na LXX. A imagem de construção é comum tam
bém entre os rabinos. Deus constrói o mundo, os justos constroem pela prática de boas 
obras e pelo aprendizado da lei e estudantes edificam o mundo pelo estudo da lei. Em 
obras mandeanas os crentes são escolhidos, estabelecidos e edificados (integrados à ir
mandade de vida). Filo diz que o corpo é edificado no coração, que os tolos constroem 
doutrinas insustentáveis como uma torre e que bons pensamentos e ensino são as pe
dras fundamentais de uma casa sólida. Josefo usa oikodoméõ apenas no sentido literal.
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B. oikodoméo noNT.
1. O NT usa oikodoméo literalmente com vários objetos, p. ex., casa em Lc 6.48, tor

re em Mc 12.1, sepulcros em Lc 11.47. Essa palavra é comum na similitude da torre em 
Hermas Similitudes 9.3.1; 9.12.6; cf. Visões 3.2.4ss. A edificação é um conceito apoca
líptico e messiânico. Por sua ressurreição ou por seu regresso, Cristo edificará o tem
plo celestial. Em Mt 16.18 (cf. Mc 14.58) a referência podería ser à ressurreição ou ao 
regresso, mas At 2.1ss. parece sugerir a primeira. O tempo futuro aponta para um ato 
de poder escatológico, mas com um elemento espiritual. Para o templo não feito por 
mãos de Mc 14.58 cf. At 7.47, 49. Apesar de messiânico, oikodomeín é também um ter
mo eclesiástico, como em At 9.31; 20.32; 15.16 (que toma emprestado de Am 9.11 e Jr 
12.15ss.). Nestes versículos, Deus é o sujeito e a comunidade é o objeto; a própria edifi
cação é espiritual e escatológica.

2. O Conceito Paulino.
a. Uma tarefa apostólica. Nas cartas de Paulo, oikodomeín é importante. Em pri

meiro lugar, denota uma atividade apostólica (2 Co 10.18; 12.19; 13.10). Paulo pode 
destruir quando necessário, mas seu verdadeiro trabalho é edificar. Em ICo 3.10ss. 
um apóstolo lança o fundamento e outro constrói sobre ele. A comunidade é o objeto, 
embora não sem uma sugestão do templo espiritual (3.16). Nesta conexão também se 
menciona o plantar (3.6ss.). É um orgulho especial de Paulo o fato de ele mesmo não 
construir sobre fundamento alheio (Rm 15.20), embora isto não constitua uma regra 
absoluta (1.11,14-15).

b. Uma tarefa comunitária. É importante também para Paulo o fato de que o Espíri
to edifica a comunidade. A edificação para ele tem um significado carismático e espiri
tual. Em lTs 5.11, notamos uma relação de indivíduos com o todo, um inter-relaciona- 
mento mútuo de pessoas e a natureza carismática do processo. A edificação anda lado 
a lado com exortação (ou encorajamento) e também com consolação (ICo 14.3). Os 
incrédulos podem ser ganhos pela palavra profética (14.24). A edificação é, ao mesmo 
tempo, a da comunidade e a de indivíduos. O conhecimento sozinho não edifica, como 
alguns parecem ter pensado em Corinto (cf. ICo 8.1,10; 10.23). Comer carne oferecida 
a ídolo podia ser lícito, mas isso poderia destruir e não edificar. O amor, entretanto, 
sempre serve para edificar. A edificação própria pelo falar em línguas não é suficiente 
(ICo 14.4). Isso não é dirigido à comunidade, assim como a profecia. A profecia edifica 
ao fortalecer os crentes e também ao ganhar os incrédulos, embora isso também deva 
ser entendido em termos de Cristo, do Espírito e da fé.

c. oikodomeín e katalúein. Paulo contrasta o construir e o destruir em G12.18. A di
visão entre judeus e gentios fora derrubada, mas Pedro a estava construindo mais uma 
vez por meio de sua hesitação. O mesmo contraste ocorre em escritos rabínicos, mas o 
uso em G12.18 é único.

d. lPe 2.5. Essa passagem assume a ideia de construir sobre um fundamento. Usan
do Is 28.16; SI 118.22; Is 8.14; Êx 19.6, ela combina temas paulinos e sinóticos. Sobre a 
pedra angular, que é também uma pedra de tropeço, uma casa é edificada, e ela é tam
bém um lar conforme as pessoas são integradas à igreja. O templo escatológico é a nova 
comunidade.

C. oikodoméo em escritos pós-apostólicos. A palavra é comum nessas obras. Ela 
ocorre, especialmente, na alegoria da torre em Hermas, onde os anjos realizam a cons-
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trução, a igreja é a torre, e o tempo de construção é o tempo de conversão (cf. Similitu
des 9.3.1 ss.; Visões 3.2.4, etc.). Barnabé também usa o termo. Em 11.1 é dito que Israel 
rejeita o batismo e constrói para si mesmo, enquanto em ló.lss., ao tratar do templo, o 
autor afirma que o verdadeiro templo é gloriosamente construído no nome do Senhor 
(ou seja, pela conversão espiritual). Em Policarpo 3.2 encontramos o uso comum do 
termo para edificação na fé. Inácio usa a palavra, principalmente, com uma referência 
puramente individual.

D. Resumo, oikodomeín é um conceito comunitário que é entendido teleológica, 
espiritual, cultuai e eticamente. Paulo exerce um papel fundamental em seu desenvol
vimento. Várias influências são discernidas por vários eruditos p. ex., a arquitetura, a 
apocalíptica, o AT, o gnosticismo e até o estoicismo.

oikodomê.
1. Essa palavra denota em primeiro lugar o ato de edificar (Hermas Similitudes 

9.5.1). Em Paulo, o auxílio espiritual está primariamente em vista (ICo 14.12). Tudo, 
inclusive a autoridade apostólica, deve servir a isso (2Co 10.8). Os indivíduos o dão e 
o recebem. O principal critério para julgar os dons é este: se eles edificam (ICo 14.5).

2. oikodomê pode, em seguida, significar a construção terminada. O templo está em 
vista em Mc 13.1-2; Mt 24.1. Em ICo 3.9, a referência é à igreja, mas uma mudança 
especial é dada à ideia em 3.10ss. Em Ef 2.21, a igreja é o templo de Deus, tendo os 
apóstolos e os profetas como o fundamento e Cristo como a pedra angular. Idéias re
lacionadas incluem a do templo celestial e a da igreja como corpo de Cristo. Hermas 
Visões 3.2.6 combina temas mitológicos com o conceito cristão. Nas passagens da torre, 
oikodomê pode, às vezes, denotar o ato de construir, mas seu uso predominante é para 
a própria construção. (Para detalhes cf. TDNT, V, 146.)

3. Paulo usa oikodomê como uma figura de linguagem para a corporalidade huma
na. Quando a tenda presente se desfizer, temos uma casa da parte de Deus não feita por 
mãos, eterna no céu (2Co 5.1). “Sabemos” mostra que esta crença apocalíptica é parte 
da tradição (cf. Mc 14.58). Há paralelos helenísticos para a imagem da tenda, entretan
to, cf. também Is 38.12. O judaísmo não usa a ideia de uma construção de maneira an
tropológica. Escritos mandeanos fazem uma mudança semelhante da metáfora de uma 
construção para a de vestimenta (v. 4).

epoikodoméõ. Essa palavra significa “construir sobre alguma coisa”, “construir ainda 
mais”. Ela ocorre no NT em ICo 3.10 para construir sobre um fundamento já lançado, 
com toda a responsabilidade que isto envolve. Outro uso está em Ef 2.20: os crentes 
são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas (cf. algumas versões de lPe 
2.5). O epí tem muita pouca força em Cl 2.7, que novamente combina as idéias de cons
truir e plantar. Jd 20 enfatiza que o conteúdo santo da fé deveria ser o estabelecimento 
da vida dos cristãos.

synoikodoméõ. Essa palavra significa “construir junto”, na passiva “ser construído 
junto”. Em Ef 2.22 não temos um imperativo, nem o ponto é a comunhão mútua. A re
ferência é à unidade e totalidade da estrutura na qual Cristo e os apóstolos estão unidos 
aos crentes. A mesma imagem ocorre em Hermas Similitudes 9.16.7.



oikonómos 20 mordomo, administrador

oikonómos. No grego, essa palavra significa “administrador”. Ela pode, em seguida, 
denotar o cabeça de um ramo específico de uma casa grande, p. ex., o cozinheiro-chefe. 
Como uma palavra emprestada, ela pode denotar um oficial da cidade (cf. Rm 16.23). 
Também pode ser usada para mordomo ou contador assim como para um caseiro. Nos 
escritos rabínicos, Moisés é um administrador de Deus. Em parábolas, a palavra em
prestada comumente tem o sentido de tesoureiro. No NT, oikonómos ocorre primei
ro nas parábolas de Jesus. Em Lc 12.42 e Mt 24.45ss. o oikonómos é um administra
dor dentre os escravos, que é encarregado da casa e da propriedade do dono. Em Lc 
16.1, 8 o oikonómos parece ser um tesoureiro livre. Paulo em G14.2 liga o oikonómos 
ao guardião como aquele que tem a custódia, enquanto o herdeiro é menor de idade. É 
possível que aqui oikonómos busque ampliar e elucidar epítropos (o guardião). O pró
prio apóstolo é um oikonómos em ICo 4.1: como um ministro de Cristo, os tesouros do 
evangelho lhe são confiados, e o principal requisito é fidelidade. Tt 1.7 descreve o bispo 
como despenseiro de Deus, e lPe 4.10 convoca cada cristão, como recebedor de um 
dom, para ser um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Inácio Policarpo 6.1 
focaliza o mesmo tema.

oikonomía. No grego, aplicando-se à administração do lar, essa palavra tem o sen
tido de “direção”, “provisão”, “administração”. No NT, ela significa 1. o ofício de admi
nistração do lar, e o desempenho deste ofício (Lc 16.2ss.). Paulo aplica a ideia ao ofício 
apostólico (ICo 9.17; Cl 1.25; Ef 3.2), que ele possui por comissão divina e para serviço 
às igrejas. 2. Um segundo uso no NT é para o “plano divino” de salvação, sua ordem e 
administração. Este é o ponto em Ef 1.10 e 3.9, e há uma sugestão dele em 3.2 e Cl 1.25. 
Inácio segue este uso em Efésios 18.2; 20.1. Um uso final no NT ocorre em lTm 1.4, 
onde se diz que falsos mestres promovem especulações ao invés de divina “instrução” 
(ou treinamento) na fé (oikonomían theoú en pístei). Encontramos este sentido nos 
pais, p. ex., Clemente de Alexandria Pedagogo 1.8.64.3.

katoikéõ. Essa palavra grega comum significa “habitar”. Ela tem, muitas vezes, um 
sentido figurado, como em Filo, que fala do homem habitando em Deus, ou do sábio 
morando como um estranho no corpo, mas como um nativo em virtudes. O NT usa 
a palavra transitivamente para “habitar” em Lc 13.4 e intransitivamente para “habitar 
(em)” em At 1.20. As expressões corriqueiras “habitar na terra” e “habitar a terra” ocor
re em Ap 3.10; 6.10; 8.13; 17.2, etc. Figuradamente, demônios habitam em seres hu
manos (Mt 12.45). Deus habita no coração (cf. ICo 3.16), Deus habita no templo (Mt 
23.21, não obstante cf. At 7.48), Satanás habita onde Antipas foi morto (Ap 2.13), Cris
to habita em seu povo pela fé (Ef 3.17), a plenitude de Deus habita em Cristo (Cl 1.19), 
a plenitude da divindade habita corporalmente nele (2.9) e a justiça habita no novo céu 
e na nova terra (2Pe 3.13). Em Hermas, Deus habita na paciência (Mandatos 5.1.3), o 
Espírito Santo habita nos crentes (5.2.5) e Deus faz o Espírito habitar numa selecionada 
natureza corpórea (Similitudes 5.6.5).

oikêúnon. Essa palavra significa “residência”, “morada”. Paulo a usa em 2Co 5.2, 
com relação ao edifício que temos da parte de Deus. Nós almejamos ser revestidos de 
nossa “habitação” celestial.
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katoikêtêrion. Esse termo é comum na LXX e parece ter vindo dela para o NT. Em 
Ap 18.2 a Babilônia caída virou “morada” de demônios (cf. Is 13.21-22). Em Ef 2.22, os 
crentes são edificados para templo como uma “morada” de Deus. Como em 2Co 5.1-2, 
o conceito assume aqui a figura do edifício e do templo com referência à edificação de 
toda a comunidade. Barnabé individualiza o conceito em 6.15; 16.7-8.

katoikízõ. Esse verbo significa “fazer habitar”, “designar uma morada”. Ele é quase 
uma fórmula em Tg 4.5: “o Espírito que Deus fez habitar em nós” (cf. Hermas Manda
tos 3. 1: Similitudes 5.6.5). Com base na criação e/ou conversão, o Espírito Santo é con
siderado como a nós enviado por Deus.

hê oikouménê. Essa palavra, tendo o sentido de um substantivo, denota o “mundo 
habitado” e, em seguida, passa a ser usada para o Império Romano. Em Filo, ela possui 
primariamente um sentido geral antes que político. Ela é razoavelmente comum no NT. 
Em Mt 24.14 o uso é geral; o evangelho é para todas as nações. Em Lc 2.1, entretanto, a 
referência é mais política. O mundo habitado é o ponto em Lc 4.5 (Mt 4.8 usa kósmos) 
e Lc 21.26 (cf. At 11.28; Ap 3.10). At 17.6 e 19.27 estão de acordo com o uso grego 
corrente. Paulo usa o termo apenas ao citar SI 19.4 (Rm 10.18). Hb 1.6 e 2.5, porém, 
refletem o uso helenístico. O NT nunca contesta a reivindicação romana que equipara 
o oikouménê ao império. lClem. 60.1 talvez inclua o mundo espiritual e angelical no 
conceito. [O. Michel, V, 119-59]

oiktírõ [ser compassivo], oiktirmós [compaixão], oiktírmõn [compassivo]

A. Uso grego, oíktos é, em primeiro lugar, “lamentação”, em seguida “lamentação 
compassiva”, “compaixão”. Daqui, oiktírõ significa “ser compassivo”. A compaixão dian
te da aflição pode ser considerada um sinal de fraqueza, mas a compaixão como tal não 
é repreensível e da divindade pode-se buscar compaixão.

B. A LXX e o judaísmo, oiktírõ é usada na LXX principalmente para hnn e rhm, 
embora, às vezes, ela não tenha original, oiktirmós e oiktírmõn são comuns, e também 
encontramos oiktírêma e oiktrós. O significado é sempre compaixão ou piedade, na 
maior parte com referência a Deus, cuja compaixão é invocada na oração. O grupo é 
mais comum em Salmos.

C. Escritos cristãos primitivos. O verbo oiktírein ocorre no NT somente em Rm
9.15 (citando Êx 33.19), onde é paralelo a eleeín. O substantivo oiktirmós está sempre 
no plural e denota a compaixão de Deus em Rm 12.1 e 2Co 1.3. No último versículo, 
Deus é o Pai de quem toda compaixão procede e é então concedida a todos. A com
paixão humana está em questão em Fp 2.1 e Cl 3.12, especificamente a misericórdia do 
juiz ou da lei em Hb 10.28. O único adjetivo usado no NT é oiktírmõn. Este se refere a 
Deus em Tg 5.11 (cf. SI 103.8; 111.4; também lClem. 60.1). Ele também denota a mise
ricórdia divina em Lc 6.36, onde serve de base para uma admoestação (cf. Justin Apolo
gia 15.13; Diálogo 96.3). [R. Bultmann, V, 159-61]
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oínos [vinho]

A videira tem sido cultivada desde tempos pré-históricos, e desde cedo o vinho pas
sou ao uso social e cultal. O deus Dionísio é equiparado ao vinho, e este tem um lugar 
especial em seu culto. Noé cultiva a vinha em Gn 9.20. Muitos textos do AT elogiam o 
vinho (Jz 9.13; SI 104.15). A abundância de vinho é uma bênção divina (Gn 27.28). Os 
recabitas se abstêm de vinho (Jr 35), e Os 2.10ss. o liga ao culto de Baal. Há também 
advertências contra a indulgência excessiva (Is 5.11-12; Pv 20.1). O vinho tem signifi
cado cultuai no AT (Êx 29.40ss.). O vinho também serve frequentemente de metáfora. 
No NT, oínos tem um sentido literal e nunca ocorre numa conexão cultuai. João Batista 
se abstém dele (Lc 1.15); sua missão exige que ele seja controlado unicamente pelo Es
pírito. Jesus participa do vinho (Mt 11.19), porque o tempo da presença do noivo é um 
tempo de festividade (Mc 2.18ss.). O vinho novo da nova era exige novos odres. Em 
Caná (Jo 2.1ss.) Jesus transforma uma grande quantidade de água em vinho. Se a natu
reza dos milagres joaninos como sinais for considerada, um significado mais profundo 
deve ser buscado. Deste modo, lei e evangelho podem ser contrastados como água e vi
nho, ou o vinho pode ser equiparado ao Logos (Filo). Embora oínos não seja usado nos 
relatos da última ceia, é óbvio que o cálice contenha vinho, e com o cálice (Mc 14.25 e 
par.) Jesus está olhando adiante triunfantemente para a consumação (cf. Mt 8.11). Na 
cruz, uma mistura de vinho e mirra é oferecida a Jesus (Mc 15.23) para entorpecer- 
-lhe os sentidos (cf. Mt 27.34). Paulo recomenda abstinência no caso de crentes fracos 
virem a tropeçar por questão de comida ou bebida (Rm 14.21). Em Ef 5.18 ele adverte 
contra excessos (cf. Pv 23.31) e, em vez disso, chama ao enchimento do Espírito. Um 
uso moderado de vinho pode ser benéfico à saúde (lTm 5.23), mas o abuso deve ser 
evitado (3.3, 8). Em Apocalipse, oínos é uma das mercadorias que os navios mercantes 
não mais poderão vender quando a Babilônia cair (18.13). O termo denota a colheita 
em 6.6; que deve ser poupada quando a produção de trigo e da cevada estiver em bai
xa. Em 14.10; 16.19; 19.15 oínos denota a ira de Deus numa figura que é tomada do 
AT (cf. Jr 25.15-16; 49.12, etc.). Em 14.10, “derramada sem mistura” revela a natureza 
formidável e terrível da ira divina. A metáfora é um tanto diferente em 14.8 (cf. 17.2;
18.3), onde o vinho é o da paixão impura. Mas as figuras se fundem umas nas outras, 
porquanto aqueles que bebem este vinho são vítimas da ira de Deus.

[H. Seesemann, V, 162-66]

oknêrós [preguiçoso]

oknêrós descreve a. aqueles que são lentos para agir por causa de hesitação, ansieda
de, negligência ou preguiça, e b. coisas que despertam suspeita, desgosto ou medo. No 
AT, o termo é usado para o preguiçoso (Pv 6.6, 9) que desiste diante das dificuldades 
(20.4) ou que nunca se move do desejo para a realização (21.25). No NT, o sentido a. 
ocorre num contexto escatológico em Mt 25.26. Servos preguiçosos representam aque
les discípulos que hesitam em dedicar seus dons para trabalhar no período de provação 
da vida terrena, e que deixam assim de viver à altura de suas responsabilidades eternas. 
Outro exemplo está em Rm 12.11, onde o entregar-se à indolência é contrastado com o
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ser inspirado e dirigido pelo Espírito. O sentido b. ocorre em Fp 3.1, onde Paulo afirma 
que, sob o impulso do Espírito, ele supera seu desagrado em repetir as mesmas admo- 
estações. [F. Hauck, V, 166-67]

olethreúo [corromper, destruir], ólethros [corrupção, destruição], olothreutês 
[destruidor], exolothreúõ [destruir completamente]

olethreúõ. Esse termo significa “corromper”, “destruir”. Filo o usa para a corrupção 
da alma. Ele ocorre 18 vezes na LXX em seu sentido usual. O único caso no NT está em 
Hb 11.28, onde, pela fé, Moisés asperge o sangue para que o destruidor (olethreúõn) 
não pudesse tocar seu povo.

ólethros. Essa palavra significa a. “corrupção”, especialmente “morte”, e b. “aqui
lo que traz corrupção”. Ela é comum na LXX; os profetas a usam frequentemente para 
“destruição” escatológica (Jr 48.3). Em dois casos do NT o sentido é escatológico. Em 
2Ts 1.9, quando Cristo se revelar dos céus, a destruição eterna virá sobre aqueles que 
rejeitam o evangelho. Em lTm 6.9, a consciência daqueles que buscam riquezas está 
cauterizada, e assim eles estão em perigo de cair em tentações que os farão mergulhar 
em completa ruína. O ponto é um pouco diferente em 1 Co 5.5, onde Paulo parece di
zer que a destruição física (ou seja, a morte) seguirá quando a congregação, com quem 
Paulo estará presente em espírito e no poder do Senhor, entregar o incestuoso a Satanás 
(cf. At 5.5, 10; também Inácio Efésios 13.1 para o poder divino em operação quando a 
igreja se reúne).

olothreutês. Essa palavra ocorre no NT somente em ICo 10.10, onde a referência é 
ao anjo destruidor do AT. Este pode ser um anjo vingador específico (cf. o artigo defi
nido), ou pode ser mais geralmente um anjo de Satanás (cf. 2Co 12.7).

exolothreúõ. Essa palavra significa “destruir completamente”. Ela é muito rara, ex
ceto na LXX, na qual se refere à ação de Deus na exterminação de pecadores ou dos 
desobedientes. O único caso no NT está em At 3.23, onde Pedro, após curar o coxo, 
citando Lv 23.29 e Dt 18.19, diz ao povo que aqueles que não ouvirem o profeta predito 
(ou seja, o Messias) serão exterminados do meio do povo. Os pais apostólicos frequen
temente usam o termo em citações do AT (cf. lClem. 14.4; 15.5; 53.3).

[J. Schneider, V, 167-71]

oligopistía, oligópistos -> pistetíõ

olígos [pouco, pequeno]

oiígos significa a. “pequeno” ou “pouco”, ou seja, em número, e não tão frequen
temente b. “pouco” (em quantidade). A ideia de “pouco” é importante na LXX. Deus 
pode trabalhar com poucos recursos (ISm 14.6), e assim também os justos com a ajuda 
de Deus (cf. Jó 8.7). Um homem pobre que é sábio pode fazer muito com pouco (Ec
9.14-15), e uma pequena sabedoria significa muito (10.1). Tais ditos podem expressar



olígos 24 pouco, pequeno

experiência prática, mas podem também denotar a transvalorização escatológica de to
dos os valores. Um tanto diferente é o pensamento de que estamos limitados por uma 
curta extensão de vida (Jó 10.20). Isto é um castigo para os pecadores (SI 37.10). É tam
bém um castigo o fato de apenas alguns restarem em tempos de aflição (Dt 4.27), ou de 
que pouco sobrou da colheita (28.38). O sofrimento dos justos, entretanto, é de pouca 
importância (Zc 1.15). O NT dá ao termo um pouco da mesma ênfase teológica que a 
LXX. Em Lc 7.47 Jesus responde ao fariseu que o critica dizendo-lhe que aquele a quem 
pouco se perdoa, pouco ama. O dito parece objetivar pessoas que se acham justas, que 
mantêm distância dos pecadores e cujo amor, numa transgressão do primeiro manda
mento, é consequentemente pequeno. Em Mt 25.21, 23 o ponto é que aqueles que são 
fiéis nas pequenas coisas terão coisas maiores a si confiadas. Lc 12.48 faz uma distinção 
entre castigos maiores e menores. Aqueles que conhecem a vontade do mestre mas não 
a executam serão mais severamente açoitados do que aqueles que não a conhecem e 
não a executam. Não se pode dizer se aqui Jesus tem em mente o povo comum ou, pos
sivelmente, os gentios. [H. Seesemann, V, 171-73]

oligópsychos —» psychê; holoklêría, holóklêros —» kléros

ololyzõ [gritar, lamentar]

ololyzõ significa “gritar alto e inarticuladamente” numa expressão de grande opres
são de alma. O termo é comum em contextos sagrados, p. ex., em sacrifícios ou epi- 
fanias divinas, usualmente denotando júbilo (com danças, etc.). Na LXX ele denota o 
efeito do julgamento sobre aqueles que são por ele atingidos (Ez 21.17; Zc 11.2). Em 
clamores desse tipo vêm à tona tanto o horror de si mesmo (Am 8.3) quanto o pavor 
diante da destruição do poder mundano. Os 7.14 requer a oração de coração em lugar 
de tais uivos. Tg 5.1 está de acordo com o uso profético, exceto no fato de que agora o 
cumprimento veio com Cristo, e a última e total possibilidade de arrependimento terá 
passado. [H. W. H eidland, V, 173-74

—> alalázõ, threnéõ, kóptõ\

hólos [inteiro, completo], holoteles [por completo]

hólos. Essa palavra significa “inteiro”, “completo”, “intacto”, “indiviso”. No NT ela é 
usada com substantivos para denotar sua totalidade (cf. At 21.30; Mt 5.29-30; Lc 11.36). 
Ela tem significado teológico em Jo 7.23, onde a referência não é meramente ao con
traste entre curar um homem todo e um membro (por circuncisão) mas, de maneira 
mais ampla, à essência da cura do ser completo (cf. 13.10). O ponto é similar em Mc 
12.30 e paralelos; o primeiro mandamento exige que nos dediquemos completa e total
mente a Deus, com todo o nosso ser. De acordo, também, está a admoestação negativa 
para abrir mão de tudo a fim de não ser lançado totalmente no inferno (Mt 5.29-30), 
e também a admoestação positiva para cuidar da integridade da pessoa completa (Mt 
6.22-23), uma vez que somente aqueles que servem a Deus com essa totalidade podem 
prestar verdadeiro serviço (6.24).
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holotelés. Essa é uma forma mais enfática de hólos, significando “por completo”. O 
único exemplo no NT está em lTs 5.23, onde o uso de Paulo desse termo raro dá ên
fase à sua oração, para que Deus conceda santificação completa. Nos pais apostólicos, 
Hermas usa a palavra quatro vezes para “intacto” (Mandatos 9.6) ou “completo” (Visões 
3.6.4). [H. Seesemann, V, 174-76]

homeíromai [ter profundo afeto por]

O significado dessa palavra rara não está inteiramente claro, mas ela obviamente ex
pressa intensidade de sentimento. Paulo a usa em lTs 2.8 para mostrar que ele não ser
ve à igreja meramente em obediência à sua comissão, mas movido por sincero amor 
por ela. [H. W. Heidland, V, 176]

omnyo [fazer um juramento]

omnyõ significa “jurar”, “afirmar sob juramento”. Esse verbo é usado principalmente 
com o acusativo da pessoa ou do objeto por que se faz o juramento. Aqueles a quem se 
jura estão no dativo, e o assunto jurado está no acusativo ou no infinitivo. Na LXX, um 
juramento comum é pela vida. Quando Deus jura por si mesmo, é usada a primeira 
pessoa. No mundo antigo, o juramento é normalmente pelos deuses, que são invocados 
como testemunhas. Mais tarde, com o conceito de monarquia divina, o juramento pode 
ser pelos reis. Os juramentos são comuns na vida pública, mas as formas mais fortes 
mostram que sua força estava declinando.

1. No NT, a passagem mais importante teologicamente é Mt 5.33 ss. Na lei, o jura
mento é um elemento essencial apesar da tendência de abuso dele na vida diária. A lei 
proíbe falsos juramentos e insiste para que juramentos e votos sejam cumpridos. Je
sus, entretanto, institui uma nova ordem de vida no reino que não deixa espaço para 
juramentos, uma vez que aqui não há razão para se suspeitar da veracidade humana. 
Aqueles que pertencem ao reino devem ser sempre verdadeiros e, por esta razão, não 
precisam jurar. Jesus não limita essa proibição a promessas ou a juramentos comuns. 
Sofistas, pitagóricos, estoicos e essênios, todos concordam que a veracidade consistente 
deveria remover a necessidade de juramentos, e alguns deles proíbem seus seguidores 
de usá-los. O judaísmo proíbe o juramento frívolo, e Filo requer que evitemos os jura
mentos ou que os usemos somente com grande prudência. Jamais deveriamos jurar por 
Deus. O próprio Jesus reforça sua proibição ao expor a insinceridade de se substituir 
equivalentes para o nome de Deus (5.34-36). Em seguida, ele profere a ordem positiva 
de que seus discípulos deveríam usar um simples “sim” ou “não” (5.37); a forma dupla 
aqui não indica uma forma simplificada de juramento, como em algumas declarações 
rabínicas, mas é obviamente para fins de confirmação. O que passar disso ou procede 
do maligno (se toú ponêroú vem de ho ponêrós) ou é uma consequência do mal que 
está presente no mundo (se isso vem de tó ponêrón, como é mais provável).

2. Tg 5.12 oferece outra forma, e talvez mais original, do dito. A segunda metade re
alça sua incondicionalidade. A norma na comunidade cristã é a veracidade; consequen
temente, fazer juramentos é totalmente desnecessário.
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3. Os ditos em Mt 23.16ss. focalizam os tratamentos casuísticos de juramentos e vo
tos. Não há qualquer exemplo rabínico da distinção entre o ouro e o templo ou altar, 
mas existem paralelos e encontramos exemplos de juramentos pelo pacto, pela lei, pelo 
templo e por seu ministério. Um juramento pelo templo, diz Jesus, é também um jura
mento por tudo o que nele há, e pelo Deus que nele habita.

4. Hb 6.13, 16 e 7.20ss„ seguindo o AT, considera natural que Deus devesse fazer 
um juramento. O juramento confirma a promessa. Deus, diferente de nós, jura por si 
mesmo, visto não existir ninguém superior a quem ele possa apelar. Seu juramento é, 
assim, uma garantia que remove qualquer dúvida. Ele dá validade incondicional à sua 
palavra. O juramento que confirma o sacerdócio de Cristo mostra sua superioridade 
em relação ao sacerdócio que ele substitui.

5. Pedro, em sua negação, ignora a proibição de Jesus e jura com imprecações que 
não conhece Jesus (Mc 14.71). Jesus confirma suas próprias palavras por meio de um 
solene, mas simples, amên. Quando intimado (Mt 26.64), ele responde com uma de
claração franca. Paulo evita juramentos diretos, mas chega perto disso ao invocar Deus 
(Rm 1.9) ou sua consciência (9.1) como testemunha. O dito em lC o 15.31 também está 
próximo de um juramento (“pelo orgulho que tenho de vós”).

6. Herodes jura à maneira de um grande soberano do Oriente Próximo em seu ban
quete de aniversário, e seu frívolo juramento sela o destino de João Batista.

[J. Schneider, V, 176-85]

homothymadón [com um só coração, unanimemente]

homothymadón denota a unidade de um grupo e pode ser traduzido por “unanime
mente”. O termo ocorre, muitas vezes, com palavras que denotam número (p. ex„ “to
dos” em At 1.14) e lugar (At 2.1). O thymós pode ser raiva, medo ou gratidão, mas o 
uso comum mais tarde é político (cf. At 15.25) ou, no judaísmo, religioso. O termo de
nota interesse comum antes que sentimento pessoal e expressa a reação a algum evento 
externo. No NT, ele enfatiza a unanimidade interna na resposta ao ensino (At 8.6) ou 
na oração (1.14). Tensões existem, mas a unanimidade é alcançada na magnificação do 
único Senhor (Rm 15.16). Ela é uma resposta à ação de Deus em favor da comunidade 
e do mundo (cf. At 1.4; 4.24). Ela é assim um dom de Deus para o louvor de Deus.

[H. W. Heidland, V, 185-86]

homoíopathês —>· páscho

hómoios [da mesma natureza, semelhante], homoiótês [similaridade], homoióõ [ser 
semelhante], homoíõsis [semelhança], homoíõma [semelhança, cópia], aphomoióõ 
[ser semelhante, copiar],parómoios [similar],paromoiázõ [ser semelhante]

hómoios. Essa palavra significa a. “do mesmo tipo”, b. “de igual disposição”, 
c. “pertencer igualmente”, e d., em geometria, “semelhante” (de figuras). Na LXX ela 
é comum na pergunta “Quem é como?”, pressupondo uma resposta negativa. Nos pa
piros ela geralmente significa “semelhante”. Ela é comum no NT, p. ex., em imagens e
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parábolas. Em Jo 8.55, só Jesus tem verdadeiro conhecimento de Deus; se ele tivesse de 
negar isso ele seria “semelhante” aos judeus, que não conhecem a Deus. Em At 17.29, 
Paulo diz que, como geração de Deus, nós não deveriamos pensar que a divindade é 
“semelhante” ao ouro, etc. Em ljo 3.2 os crentes alcançarão o cumprimento quando 
forem “semelhantes” a Cristo; isto ocorrerá na parusia. Em Ap 1.13 o vulto é “seme
lhante” ao Filho do Homem -  uma designação messiânica (cf. Dn 7.13). Em Mt 22.39, 
o mandamento de amar o próximo é da mesma importância e validade que o manda
mento de amar a Deus. Em G1 5.21 Paulo termina sua lista com a expressão “e coisas 
semelhantes”, o que possibilita que seus leitores continuem a lista no pensamento.

homoióõ. Essa palavra significa a. “fazer semelhante ou igual”, b. “assemelhar” e 
c. (na passiva) “ser semelhante”. Em Mateus ela serve usualmente para introduzir pa
rábolas. A introdução pode vir na forma de uma pergunta estereotipada (cf. 11.16; Mc 
4.30; Lc 13.18, 20). Em Mt 6.8, Jesus diz a seus discípulos que não “sejam semelhantes” 
ao gentios quando orarem. Hb 2.17 nos conta que, em sua humilhação, Jesus é “feito 
semelhante” a seus irmãos, para assim poder realizar sua obra sumo sacerdotal. Mas 
isto não é mera igualdade (cf. 9.14).

homoiótês. Essa palavra significa “semelhança” ou “similaridade”. Os únicos exem
plos no NT estão em Hebreus. Em 4.15, a tentação de Jesus mantém uma “similarida
de” às nossas; a diferença é que ele não peca. Em 7.15, Cristo é um sacerdote à “seme
lhança” de Melquisedeque, não com base em lei e linhagem, mas segundo o poder de 
uma vida indestrutível.

homoíõsis. Essa palavra incomum significa a. “que faz semelhante ou similar”, 
b. “que se assemelha” e c. (em gramática) “comparação”. Na LXX, ela geralmente sig
nifica “semelhança”. O único exemplo no NT está em Tg 3.9 (cf. Gn 1.26), onde o amal
diçoar aqueles que são feitos à “semelhança” de Deus está em nítida contradição com o 
bendizer ao próprio Deus. Neste sentido, o termo é importante nos pais. Os alexandri
nos distinguem entre eikõn como algo em que somos criados (e que, consequentemen
te, permanece após a queda), e homoíõsis como algo para que somos criados (e que, 
portanto, devemos nos esforçar por alcançar).

homoíõma. Essa palavra rara significa “aquilo que é semelhante”, “cópia”, com ênfase 
no aspecto de “similaridade”. Na LXX, ela também toma o sentido de “aparência” (Dt 
4.12). Este é o significado em Ap 9.7.

1. Em Rm 1.23 “imagens” cultuais são contrastadas com a glória de Deus; elas são 
feitas na forma de corpos humanos ou de animais.

2. Em Rm 6.5 os batizados foram unidos na “semelhança” da morte e ressurreição 
de Cristo. É muito debatido se o ponto de Paulo é que o batismo é apenas uma repre
sentação da morte de Cristo ou se ele é uma semelhança que contém o original. Uma 
primeira visão é a de que ele é uma semelhança ou reprodução da morte e ressurreição 
de Cristo. Uma segunda visão relaciona a “semelhança” à nossa própria morte no ba
tismo; crescemos juntos com uma morte batismal que é semelhante à morte de Cristo, 
que é o tipo que é refletido na morte experimentada no batismo. Uma terceira visão é 
a de que a palavra homoíõma denota a morte mística e sacramental dos batizados com 
Cristo; no pensamento católico romano, a morte de Cristo está diretamente presente no
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sacramento. Uma quarta visão é a de que nós somos sacramental, mas não misticamen- 
te, integrados na morte de Cristo conforme ela está presente no batismo. No que con
cerne à semelhança da ressurreição, há debate quanto a se isto se refere à ressurreição 
mística com Cristo no batismo ou à futura ressurreição dos batizados. As duas linhas 
principais de exegese são a. que os batizados experimentam uma ressurreição mística 
correspondente à de Cristo e b. que eles participam sacramentalmente da própria res
surreição de Cristo. Pode-se observar que (1) uma vez que Paulo fala da semelhança, 
e não do evento da morte e ressurreição de Cristo, ele dificilmente está se referindo 
a uma relação mística com os atos históricos, (2) uma vez que ele tem em vista uma 
ligação orgânica, ele dificilmente está dizendo que nossas experiências são cópias da de 
Cristo, e (3) somos assim levados à conclusão de que a semelhança em questão é a da 
morte e ressurreição de Cristo, conforme agora elas estão sacramentalmente presentes, 
aos atos históricos e que, por meio dessa semelhança, nós mesmos estamos intimamen
te ligados a essas realidades redentoras.

3. Em Rm 5.14 Paulo afirma que a morte tem domínio até mesmo sobre aqueles que 
não pecaram à semelhança de Adão, ou seja, que não reproduziram a transgressão de 
Adão.

4. Em Rm 8.3 e Fp 2.7, Paulo usa a palavra com referência à vida terrena de Cris
to. Em Rm 8.3, ele enfatiza a realidade da humanidade de Cristo, ao dizer que ele veio 
em “semelhança” de carne pecaminosa; ele entrou no nexo do pecado humano, mas 
sem ficar sujeito ao poder do pecado, como estaria implícito se Paulo tivesse dito sim
plesmente “em carne pecaminosa”. O homoíõma denota semelhança na aparência, mas 
distinção na essência. Com o corpo, o Cristo intrinsecamente sem pecado torna-se o 
representante da humanidade pecaminosa a fim de que Deus, ao destruir este corpo, 
pudesse cancelar o pecado humano. O termo homoíõma é claramente uma tentativa de 
superar a dificuldade de ter de dizer que o Cristo, em quem o pecado humano é con
denado, não é, ele próprio, um pecador. A palavra pode muito bem ser inadequada, 
em face do mistério da pessoa e da obra de Cristo, mas ela não é docética, como alguns 
supõem. Cristo não é exatamente um ser celestial com uma externa forma humana; ele 
é plena e verdadeiramente humano, mas não um pecador. O ponto é similar em Fp 2.7, 
onde Cristo, assumindo a forma de servo, nasce em “semelhança” humana. O sentido 
aqui é mais próximo ao de forma, mas no fundo estão os dois pensamentos de que ele, 
que é a plena imagem de Deus, torna-se a imagem de homem, e que a imagem significa 
semelhança antes que plena identidade, uma vez que Cristo difere de todos os outros 
por sua obediência consistente (v. 8). Por trás da afirmação está a mensagem de Jo 1.14, 
a saber, que Deus adentrou a história humana. Não está implicado que ele deixou de 
ser Deus; mesmo em sua humanidade, Cristo é ao mesmo tempo um ser de outro tipo. 
Nos pais, Inácio se refere à ressurreição dos crentes correspondendo à “semelhança” de 
Cristo (Tralianos 9.2), e um sacramentário primitivo chama o pão de a “semelhança” do 
corpo de Cristo.

aphomoióõ. Esse verbo significa “copiar”, raramente “comparar” e, na passiva, “ser 
ou tornar-se semelhante” ou “representar-se como semelhante”. O único caso no NT 
está em Hb 7.3, que diz que Melquisedeque “é semelhante” ao Filho de Deus. O ponto 
pode ser o de que o Filho de Deus é o protótipo, ou o de que o texto do AT é tomado 
como uma profecia messiânica, ou seja, um sinal que aponta para Cristo.
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parómoios. Essa palavra significa “similar”, ou “na maior parte semelhante”. Em Mc 
7.13 Jesus acaba de mostrar como os fariseus invalidam a palavra de Deus por meio de 
sua tradição na questão do corbã, e acrescenta que eles fazem muitas coisas similares.

paromoiázõ. Esse verbo significa “ser semelhante”; ele ocorre em Mt 23.27 quando 
Jesus afirma aos escribas e fariseus que eles são semelhantes a sepulcros caiados.

[J. Schneider, V, 186-99]

homologéõ [confessar, prometer, louvar], exomologéõ [confessar, prometer, louvar], 
anthomologéomai [louvar, agradecer], homología [confissão], homologouménõs 
[reconhecidamente]

A. O grupo no uso secular grego. Esse grupo é comum na lei e na religião. O sig
nificado literal de homologem é “dizer a mesma coisa”. Desta maneira, temos os senti
dos a. “concordar com alguma coisa” (uma afirmação, uma ordem, etc.), b. “confirmar 
recebimento”, c. “concordar com ou submeter-se a uma proposta” e d. “concordar com 
um desejo”, “prometer”. Num sentido transferido pode denotar a concordância de pa
lavras e fatos, ou de costumes. O substantivo homología é importante no diálogo so- 
crático como indicando consentimento com o que é verificado ser válido, seguido de 
apropriada resolução e ação; o assentimento teórico não é suficiente. Nos estoicos, há 
uma mudança da ideia de conduta real para a ideia de um integrado estado de vida. 
Nos papiros, a palavra adquire o sentido de um “pacto” ou “acordo” de caráter legal. Na 
religião, encontramos um uso variado, p. ex., para o compromisso de votos, e especial
mente, para a confissão de pecados.

B. A liturgia de ação de graças do AT-Oriente Próximo e helenística-gnóstica.
1. A homología bíblica desenvolve-se a partir do culto e toma a forma de confissão 

de pecados e louvor a Deus. Muitos salmos (p. ex., 22; 30; 116) e muitas outras pas
sagens (p. ex., ISm 2.1ss.; Is 38.9ss.) são ações de graças após livramentos. Jó 33.26ss. 
descreve como Deus trouxe restauração, e uma resposta é dada por meio de confissão e 
agradecimento. Há paralelos de confissão em salmos de queixa fora de Israel. As pesso
as aflitas confessam suas faltas, invocam a misericórdia divina, prometem um cântico e 
oferendas e, então, cumprem o voto. O cântico de ação de graças (cf. SI 116) descreve a 
aflição, profere uma oração e descreve a ação redentora. Com frequência, associa sacri
fício verdadeiro a ações de graças e chama ao louvor aqueles que estão presentes (cf. Jr 
33.11). Palavras sagradas são usadas, mas pode haver um convite para um novo cântico 
(SI 33.2; 40.3).

2. Liturgias de ação de graças também ocorrem nas religiões helenísticas de re
denção. Elas se concentram no mito do redentor e no tema da união com o reden
tor. O drama soteriológico é representado no culto. No corpo hermético, a ideia de 
logikè thysía é importante. Ela compreende toda a vida de ação de graças, mas espe
cialmente o hino de gratidão.

C. O grupo na LXX e no judaísmo pós-bíblico.
1. A LXX prefere os compostos exomologeísthai e exomológêsis, que no grego se-
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cular denotam pública admissão ou reconhecimento. Com base no heb. yãdâ, entre
tanto, a ideia de louvar a Deus é acrescentada à de confessar pecados (cf. lRs 8.33, 35; 
Ne 9.3 para a ligação das duas), homología pode ainda denotar a confissão de pecado; 
a confissão pública é pressuposta. No sentido de exaltar ou louvar, o grupo ocupa seu 
lugar com outros termos, p. ex„ invocar e recitar. Ele traz a ideia de magnificar a Deus 
pelo confessar ou recitar seus atos poderosos.

2. No judaísmo posterior, o grupo traz a ideia da confissão de pecado com oração 
penitencial. Os grandes homens do passado reconheciam publicamente sua culpa (Dn 
9.lss.; Jt 9.1ss., etc.). Até mesmo o ímpio Manassés se humilhou (2Cr 33.12-13). Proe
minente neste tipo de confissão é o conceito de julgamento divino, que a inspira e tam
bém é por ela evitado. Josefo se refere ao reconhecimento do imperador em A guerra 
judaica 7.418; seu oposto é a confissão do único Deus (2Mac 7.37).

3. Filo dá evidência de influência filosófica, p. ex., do estoicismo, em sua exigên
cia de integridade e harmonia da alma. A confissão de Deus é para ele uma virtude 
transcendental. A verdadeira confissão é obra de Deus e pertence à esfera imaterial. 
homologeín também pode denotar tanto declarações de Deus nas Escrituras como pro
messas humanas a Deus. Outros significados são confissão de pecado e concordância 
ou confirmação, como também engajamento ou contrato no sentido secular.

4. O louvor de Deus exerce um papel na apocalíptica. Em En. 61.9ss. ele acompa
nhará o justo juízo de Deus. Tal louvor pode ser um sinal de transformação humana 
(71.11-12).

D. O grupo no NT.
I. homologeín.
1. Um primeiro uso desse verbo é para “assegurar”, “prometer”, “admitir” ou “con

ceder”. Em Mt 14.7 (cf. At 7.17; Hb 6.13) ele obriga o orador à sua palavra. O uso é 
helenístico, mas em Jo 1.20 há uma nota cristã distintiva. Em João, declarações solenes 
pertencem ao círculo de testemunhos a respeito de Cristo (1.7, 15, 19). Semelhante
mente, em Hb 11.13, a ideia de uma declaração solene de fé é adicionada à de admissão 
ou confirmação. Semelhantemente, a admissão de pecado em ljo  1.9 (cf. o oposto em 
1.8) traz consigo a ideia de confissão.

2. Um segundo uso é para “fazer uma declaração” ou “dar testemunho” num senti
do legal. Moldado pela tradição do evangelho, este é talvez o uso mais importante no 
NT. Ele ocorre em Lc 12.8; Mt 10.32. Jesus exige que o confessem, e ele confirmará isso 
ao Pai, como a testemunha escatológica. É importante aqui a correspondência entre 
conduta terrena e a palavra escatológica. Ap 3.5 retoma o tema, e cf. Mt 7.23 para re
jeição por parte da testemunha ou juiz escatológicos. Em Jo 9.22, os judeus expulsam 
aqueles que publicamente confessam Jesus como o Messias. Confessar Jesus significa 
honra com Deus; a recusa em confessá-lo baseia-se no desejo por honra humana (5.44; 
12.43). Confissão judicial também é o ponto em At 24.14, onde Paulo reconhece que, 
como cristão, ele serve ao Deus dos pais.

3. Um terceiro uso é para “fazer solenes declarações de fé”, “confessar algo em fé”. 
Rm 10.9-10 (cf. Dt 30.14) liga fé e confissão (cf. 2Co 4.13). Confissão e proclamação 
nascem da fé. A confissão encontra-se sob responsabilidade escatológica (2Co 4.14) e 
tem a promessa de salvação escatológica (Rm 10.9-10). O aspecto escatológico é evi
dente em At 23.8. Talvez tenhamos de tomar Hb 13.15 da mesma maneira, e também
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Tt 1.16, onde as palavras dos falsos mestres confessam a Deus, mas suas obras o ne
gam. ljoão, também, contrasta negação com confissão. Aqueles que negam o Cristo 
são mentirosos e anticristos (2.22). Confessar, então, implica aceitação de um enten
dimento cristológico específico. Somente os espíritos que afirmam esse entendimento 
procedem de Deus (4.2-3). A partir de 4.15, pode-se ver que o que está em questão é 
algo mais que entendimento intelectual. Este tipo de homología causa divisão (cf. 2Jo 
7). O objetivo de João é produzir decisão por meio de uma sólida formulação do evan
gelho que expresse sua importância redentora. lTm 6.13 vê o testemunho de Jesus em 
seu julgamento como uma confissão. Esta boa confissão, ordenada e confirmada por 
Deus, encontra-se em nítido contraste com os falsos testemunhos de seus oponentes 
(Mc 14.56). Ela consiste em sua admissão de ser ele o Filho de Deus (cf. Mt 16.16; Mc 
15.39). Ela é um modelo para os discípulos (Mt 10.32). Tal confissão deve ser pública 
(lTm  6.12), obrigatória (6.12-13) e definitiva (Mt 10.32). Ela pode vir como resposta a 
uma pergunta (Mt 16.13ss.; Jo 1.19ss.; At 8.37; no batismo). A confissão autêntica des
carta outras possibilidades e, embora a pergunta seja feita pessoalmente, a resposta é 
dada de maneira representativa (cf. a ligação entre a confissão de Pedro e a igreja em 
Mt 16.13ss.). Conhecimento não inclui necessariamente confissão (Mt 10.19; Jo 12.42), 
e confissão no presente não impede negação no futuro (Pedro). Mas confissão significa 
tomar partido, e confissão de Cristo significa confissão do Senhor ressurreto e exaltado 
(posto lado a lado com o único Deus em lCo 8.6). Proclamação e ensino são formas de 
confissão e testemunho. Elas partem de um evento na história, que proclamam e inter
pretam, elas trazem em si um compromisso e uma reivindicação, e integram aqueles 
que as aceitam à comunhão escatológica com Deus.

II. homologouménõs. Esse advérbio significa “de comum acordo”. Ele ocorre no NT 
somente em lTm 3.16, que diz que o mistério da fé é “reconhecidamente grande”. Cris
to é vindicado no Espírito, visto por anjos, pregado entre as nações e crido no mundo.

III. anthomologeísthai e exomologeísthai tõ theó.
1. anthomologeísthai tem vários significados no grego secular, p. ex., “concordar”, 

“admitir”, “expressar gratidão”. Em Lc 2.38 (baseado num modelo do AT) a ação de gra
ças de Ana combina reconhecimento, obediência e proclamação.

2. exomologeísthai também possui sentidos tais como “admitir”, “confessar” e “pro
meter”. O NT adota especialmente o sentido cultuai de “confessar”, “exaltar”. O uso de 
Paulo em Rm 15.7ss. recorda Salmos, e cf. Rm 14.11 e Fp 2.11 (Is 45.23), onde a confis
são cristã, que é para a glória de Deus, se estende para a dos últimos tempos (cf. os cân
ticos de Ap 4.8, 11; 5.9ss.; Ap 12.10ss., que garantem a vitória final e são um convite ao 
regozijo; também o cântico dos anjos em Lc 2.14 e a bênção de Simeão em Lc 2.29ss.). 
Assim como muitos salmos do AT começam com louvor (111.1; 138.1), assim também 
a exclamação de júbilo de Jesus refere-se a um regozijar-se no Espírito (Mt 11.25). A 
tríplice divisão aqui combina louvor a Deus, revelação da autoridade do Filho e um 
convite para aceitar sabedoria escatológica (ou, em Lc 10.23-24, uma bênção de teste
munhas oculares). Essa sabedoria não é a da lei ou da tradição, mas a do evangelho; é 
por esta razão que os escribas a rejeitam (lCo 1.19-20).

IV. exomologeísthai tás hamartías. Enquanto Fp 2.11 interpreta a confissão de Is
45.23 como louvor a Deus, Rm 14.11 a relaciona com a escatológica confissão de pe
cados no julgamento perante o trono de Deus. As duas seguem bem juntas. Desde o
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tempo de João Batista, a pública confissão de pecado faz parte da conversão (cf. Mc 
1.5; Mt 3.6; At 19.18). De acordo com Tg 5.16, ela também é uma prática em tempos de 
enfermidade.

V. homología. Essa palavra denota um ato livre de confissão do evangelho ou uma 
forma litúrgica de confissão na comunidade. Como uma resposta em 2Co 9.13, ela im
plica aceitação, compromisso e obediência. Ela constitui assim uma ocasião para a ação 
de graças e para o louvor de Deus (9.12-13). Trata-se aqui de um ato de compartilha
mento, de modo que o uso é muito amplo. Em Hb 3.1; 4.14; 10.23, entretanto, a refe
rência é à confissão de fé eclesiástica ou batismal, a que os ouvintes estão comprome
tidos, ou a uma liturgia de louvor ligada aos vários atributos de Cristo. Em Hebreus, 
também, a palavra expressa compromisso, mas com uma homología fixa em vista. Em 
lTm 6.12-13, a referência parece a uma reunião para ordenação, e pode ser que o ver
sículo seguinte dê o teor da confissão de Timóteo, ecoando sua forma legal e também 
cultal. O hino em 2Tm 2.1 lss. recorda Mt 10.32-33: o Cristo que nos chama à confissão, 
ele próprio faz uma confissão e é fiel. O conceito de testemunhas é importante em lTm 
6.12; Hb 12.1; Ap 1.5, pois, como Cristo, elas ouvem o compromisso e falarão a favor 
ou contra aqueles que fazem a confissão no juízo final. Em 2Tm 2.1 lss. o próprio Cristo 
é a testemunha. As duas primeiras partes apontam para a promessa escatológica e as 
duas últimas, para a atitude de Cristo. A terceira parte adota o conceito de correspon
dência como uma advertência, mas a última parte a excede em vista da superior fideli
dade de Deus (cf. Rm 3.3), a menos que o ponto seja que Cristo será fiel a sua palavra. 
O ponto de Tg 2.14ss. é que a confissão não desobriga da obediência, mas a exige.

E. O grupo nos escritos pós-apostólicos.
1. homologeín. Essa palavra ocorre nos sentidos de a. “prometer”, “admitir”, “con

ceder” (cf. Ep. Diog. 2.1), b. “fazer afirmações legais”, “dar testemunho” (Inácio Esmir- 
nenses 5.1; Hermas Similitudes 9.28.lss., que apresenta a confissão como um dever do 
servo para com o mestre; 2Clem. 3.1ss.; Mart. Pol. 6. 1), c. “fazer solenes declarações 
de fé” (Inácio Esmimenses 5.2; 7.1, onde contradição da confissão da Ceia do Senhor 
como carne de Cristo significa exclusão e morte; Policarpo 7.1; 2Clem. 3.2ss., que exige 
um honrar com todo o coração e mente).

2. exomologeísthai tõ theõ ou tás hamartías. exomologeísthai tõ theõ tem lugar na 
liturgia (lClem. 52.1ss„ que exalta a ressurreição; 61.3, onde toma uma forma cristo- 
lógica; Hermas Mandatos 10, que argumenta que os pesarosos não podem dar graças a 
Deus), exomologeísthai tás hamartías é recomendado (cf. lClem. 50-51, onde a con
fissão de pecados está intimamente ligada ao louvor; 2Clem. 8.lss., que diz que, após 
a morte, será tarde demais para ela ; Did. 4.14, onde ela deveria preceder a intercessão; 
Hermas Similitudes 9.23.4, que pode dar a entender fórmulas de remissão).

3. homológésis, exomológêsis. Essas palavras, denotando confissão e louvor a Deus, 
não ocorrem no NT, mas são encontradas em Hermas Similitudes 9.28.7 e 2.5.

4. homologouménõs. Ep. Diog. 5.4 usa esse termo no sentido de “reconhecidamen
te”.

5. Clemente de Alexandria. Clemente usa homologeín nos sentidos variados de
“concordar”, “admitir”, “prometer”, “confessar”, e homología nos sentidos de “concor
dância”, “assentimento”, “aceitação”. Ele oferece uma exposição dos ditos do Senhor a 
respeito da confissão em Stromata 4.9.70ss. [O. Michel, V, 199-220]
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ónar [sonho]

Usado apenas no nominativo e no acusativo, e de etimologia incerta, ónar signifi
ca “sonho”. Ele não ocorre na LXX, que usa principalmente enypnion. No NT, apenas 
Mateus e Lucas mencionam sonhos, e Lucas (em Atos) usa hórama (16.9-10; 18.9), e 
hórasis e enypnion (2.17).

A. O sonho na antiguidade.
1. Sonhos e suas interpretações.
1. O problema. A crença na significação dos sonhos é comum na antiguidade (assim 

como hoje), mas não sem desaprovação. Faz-se distinção entre sonhos significativos e 
outros. Um dos problemas é se alguns sonhos poderíam ser causados por forças enga
nadoras ou por causas inteiramente físicas (vinho, etc.). Regras dietárias são estabele
cidas. Aristóteles e Cícero geralmente são críticos. Cícero argumenta que é desonroso 
para uma divindade usar sonhos para revelação, que a interpretação é duvidosa, e que 
há muitos sonhos para provar por observação que eles se realizam.

2. Os mais importantes livros de sonhos. A despeito de descobertas recentes, o co
nhecimento do campo está longe de ser completo. Em textos babilônicos, é difícil dife
renciar sonhos e agouros. Do Egito, temos um livro hierático e vários textos demóticos. 
Os livros gregos datam do tempo de Sócrates, mas o primeiro a chegar completo até 
nós é o de Artemidoro. O livro posterior de Sinésio assume uma tendência platônica. O 
livro bizantino de Achmeti deriva de fontes árabes. Outros livros são apócrifos.

3. A importância dos sonhos na antiguidade.
a. O sonho cultuai. Cultos e santuários são instituídos por intermédio de sonhos, p. 

ex., um templo em Hierápolis e o culto de Serápis em Alexandria. Orientações também 
são dadas por meio de sonhos, e os deuses ameaçam com punição por negligência ou 
prometem encorajamento por devoção. Os enfermos são curados quando sonham com 
os deuses. Domiciano sonha, antes de sua morte, com o desarmamento de Minerva, 
sua deusa protetora. Oferendas votivas são feitas com base em sonhos.

b. O sonho político. Sonhos, supostamente, anunciam o nascimento de grandes lí
deres, p. ex., Péricles e Augusto. Em sonhos, generais recebem promessas de vitória, p. 
ex., Xerxes e César. Mas sonhos podem ser ambíguos, realizando-se de maneira opos
ta ao sucesso esperado. Eventos decisivos são anunciados por sonhos, p. ex., o fim de 
Nero, ou as ascensões de Adriano e Marco Aurélio.

c. O sonho pessoal. As pessoas comuns, assim como os líderes, têm sonhos que se 
relacionam com eventos de sua vida. Tais sonhos são, usualmente, simbólicos ou ale
góricos. Frequentemente, eles têm a ver com morte ou com as consequências de atos 
maus.

4. A metafísica dos sonhos. As pessoas primitivas sentem que nos sonhos elas são 
arrebatadas ao mundo suprassensório. Assim, no Egito, os sonhadores supostamente 
adentram o mundo que o deus sol atravessa à noite, e aquilo que eles experimentam ali 
é inquestionavelmente verdadeiro. Na Grécia, também, há uma conexão entre sonhos e 
o mundo dos mortos. Os mortos frequentemente aparecem em sonhos, e os sonhos são 
vistos como mensagens do além na forma de êxtase. Eles são comuns quando a morte 
se aproxima.
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5. A interpretação de sonhos como uma ciência. Quando instruções são dadas em 
sonhos, a interpretação não é necessária. Mas outros sonhos são mais obscuros e vá
rios esforços são feitos para interpretá-los. Estes podiam ser intuitivos, mas na medi
da em que padrões regulares são buscados, apoiados por exemplos, a interpretação é 
posta numa base mais científica e uma classe de estudiosos se desenvolve, que coleta 
e estuda os sonhos e se ocupa de sua interpretação, p. ex., na Babilônia e na Grécia. 
Desde que o mesmo sonho pode ter diferentes interpretações, de acordo com a idade, o 
sexo, a saúde e a situação, uma pessoa precisa de habilidade, destreza e experiência para 
ajustá-lo a um dado caso. Sonhos agradáveis, usualmente, indicam coisas agradáveis e 
vice-versa, mas o oposto pode ser verdadeiro. Animais denotam personagens, p. ex., o 
crocodilo pode ser um oficial rapace, um pirata ou um assassino. Trocadilhos ajudam 
em vista da natureza divina da linguagem. Palavras-chave passam por exame minu
cioso e Artemidoro tem um sistema bem arranjado relacionado com coisas tais como 
nascimento, as artes, competições, lavagem, comida, sono, a caça, pesca, viagens e fe
nômenos celestes. A colheita normalmente se refere a descendência (trigo para filhos e 
cevada para filhas), e frutas com cascas são abortos. Este é um mundo bizarro, contudo, 
estudos modernos de sonhos mostram que pode haver elementos de verdade na crença 
de que os sonhos são significativos.

6. 0  sonho como uma forma literária. O sonho também passa a ser uma forma de 
composição literária. Cícero faz uso efetivo disto, assim como Luciano ao descrever sua 
vida na forma de uma visão, ou quando ele inventa o engenhoso diálogo entre o sapa
teiro Micilo e seu galo.

7. A vida no sonho como um espelho. As pessoas da antiguidade são vistas sem ador
nos em seus sonhos. Os livros de sonhos nos permitem construir um mosaico de sua 
cultura. Encontramos sonhos inocentes apresentando a vida como trabalho ou des
crevendo a boa sorte. Mas, na maior parte, o quadro é de uma fantasia tumultuosa e 
pervertida na qual o interesse dominante não é por coisas mais elevadas, mas por tri- 
vialidades da vida diária, p. ex., dinheiro, saúde, segurança e realização sexual. Se in
terpretações desfavoráveis mostram um realismo sóbrio, elas também manifestam uma 
impiedosa falta de preocupação. O quadro total é o de fatalismo, superstição e corrup
ção; em nenhum lugar a antiguidade se revela tanto quanto em seus sonhos.

II. Sonhos e a interpretação de sonhos no AT.
1. O sonho e a história. No AT, novamente encontramos sonhos cultuais, políticos 

e pessoais. Assim, o sonho de Jacó é cultuai (Gn 28.11ss.), os de José e Salomão são 
políticos (Gn 37.5ss.; lRs 3.5ss.) e os do copeiro e do padeiro são pessoais (Gn 40.8ss.). 
Geralmente os sonhos são alegóricos, de modo que a interpretação é importante, e ela 
segue linhas tradicionais. José e Daniel substituem os adivinhadores egípcios e babi
lônios, mesmo usando algumas de suas equiparações. Contudo, os sonhos do AT têm 
certas feições distintas. Eles se movem num nível realmente mais sóbrio e elevado. 
Destaca-se o caráter evanescente dos sonhos (cf. SI 73.20). Eles não vêm da região dos 
mortos, que em nenhum sentido é uma morada de Deus, mas vêm do próprio Deus 
(Gn 20.6; 28.10ss.; Jz 7.13ss.; Dn 2.1ss.). Eles não são necessários à revelação, mas Deus 
pode usá-los, se assim o preferir, e só ele pode dar a verdadeira interpretação a pessoas 
escolhidas (Gn 40.8; Dn 2.17ss.). Nestas condições, os sonhos são integrados à história 
de Deus com seu povo (cf. Gn 41.1ss.; Jz 7.13ss.). Mesmo sonhos pessoais são relatados
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porque as pessoas envolvidas têm parte na história da salvação. O Deus que dá sonhos 
é o Deus da História, de quem procede o poder santifkador. Neste caso, os sonhos re
cebem uma marca distintiva.

2. O sonho como um meio regular de revelação. Jó e seus amigos consideram os so
nhos como mensagens de Deus (cf. 4.13ss.; 7.14). Os sonhos são associados a santu
ários (Gn 28:10ss.) e, neles, revelações são buscadas (ISm 3.1ss.). A profecia é ligada 
a sonhos (Nm 12.6-7). Os sonhos serão uma característica da era de salvação quando 
Deus derramar seu Espírito (J1 2.28).

3. A crítica profética de sonhos. No entanto, há também a crítica de sonhos. Deus 
fala a Moisés diretamente (Nm 12.6ss.). Revelações por sonhos podem ser indignas de 
confiança, mesmo quando acompanhadas de sinais e maravilhas (Dt 13.2ss.). Jeremias 
luta contra profetas que apelam para sonhos (23.25ss.). É com base na verdadeira pala
vra de Deus, e não no racionalismo, que os sonhos são suspeitos. Ec 5.3, 7 chega a uma 
conclusão semelhante. Palavras e sonhos são de pouco valor; é melhor temer a Deus.

III. Sonhos e sua interpretação no judaísmo.
1. Filo. A crítica profética é perdida de vista no judaísmo helenístico. Filo conhece a 

vacuidade dos sonhos, mas ainda considera que Deus dá sabedoria de coisas celestiais 
por meio deles, p. ex., os encantos das virtudes. Em alguns sonhos Deus fala direta
mente, em outros, por meio de almas imortais e, ainda em outros, por meio das almas 
dos sonhadores. Os sonhos do último grupo são obscuros e precisam de intérpretes au
tênticos, contudo o próprio Filo alegoriza interpretações bíblicas.

2. Hagiografia e apocalíptica. A literatura religiosa popular evidencia uma for
te crença em sonhos. Em Ester, a LXX acrescenta um sonho de Mordecai, e em 2Mac 
15.1 lss. Judas Macabeus conta um sonho para encorajar suas tropas. Na apocalíptica, 
há uma fronteira fluída entre sonho e visão. Muitas visões são construções literárias.

3. Josefo. Josefo mostra considerável credulidade. Ele acrescenta novos sonhos ao 
AT e adorna a história pós-canônica com sonhos, p. ex., os de Jaddus, Hircano, Arque- 
lau e do próprio Josefo, que tem sonhos revelando o destino futuro dos imperadores 
antes de passar para os romanos.

4. Judaísmo Rabínico. Os rabinos mostram certo ceticismo, p. ex., no dito de que os 
sonhos nem exaltam nem humilham. Por vezes, eles interpretam sonhos psicologica
mente, mas também distinguem entre visões válidas e inválidas, ou seja, aquelas que 
vêm de anjos e as que vêm dos demônios. Há um anjo dos sonhos, e os sonhos consti
tuem uma pequena fração da profecia. Na vida prática, os interesses em sonhos são os 
comuns: dinheiro, saúde, casamento, etc. Aqueles que têm sonhos corrompidos devem 
buscar bom senso e sabedoria. Há intérpretes experientes e também populares, e in
terpretações fixas se desenvolvem; assim, o trigo denota paz, a cevada perdão, um ca
valo branco o bem e um jumento a salvação messiânica. Trocadilhos são comuns na 
exposição. É peculiar ao judaísmo a crença de que um sonho só tem força por meio de 
interpretação. Assim, a interpretação é uma arte valiosa, e sonhos podem ser evitados 
ao se buscar uma interpretação favorável (como também por meio da recitação das Es
crituras, da oração, da prática de obras de caridade e da penitência). Tentativas são fei
tas para aplicar sonhos moralmente. Assim, afirma-se que Deus dá aos ímpios sonhos 
ruins para conduzi-los ao arrependimento.
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B. O sonho no NT.
1. A tradição. Os sonhos de Paulo em At 16.9-10 e 27.23-24 trazem o selo da auten

ticidade e, consequentemente, podemos aceitar também 18.9 e 23.11. Em outras partes, 
os únicos sonhos estão em Mateus (1.20-21; 2.12; 2.13ss.; 27.19). A fórmula ka f ónar 
mostra que estes procedem da mesma mão, embora alguns estudiosos os considerem 
lendários e apologéticos.

2. A singularidade do entendimento do NT.
a. Exiguidade. Se o NT raramente menciona sonhos, isto é porque ele considera 

menos sonhos como significativos. Ele não os descarta, pois ele cita J1 2.28 com apro
vação. Mas ele se opõe ao interesse helenístico. Deste modo, Paulo nunca menciona os 
sonhos de Atos nas epístolas, e é somente com hesitação que ele se refere às suas visões 
e revelações (2Co 12.1). Judas, naturalmente, condena os sonhos carnais dos hereges 
(v. 8).

b. Ausência de sonhos alegóricos e de interpretações. Não há sonhos alegóricos no 
NT. Deus aparece, ou um anjo, ou um mensageiro ou um homem, e dá instruções cla
ras acerca daquilo que deve acontecer ou do que deve ser feito (cf. At 27.23; Mt 1.20, 
etc.). Consequentemente, não há interpretação de sonhos no NT. Quando Deus fala 
através de sonhos, ele o faz claramente.

c. A natureza elevada da vida no sonho do NT. Sobre a base do AT, os sonhos do 
NT são muitíssimo mais favoráveis quando confrontados com os da antiguidade secu
lar. Não há nada vulgar, repulsivo, sexualmente anormal ou egocêntrico a respeito de
les. Seu interesse não está no destino pessoal, mas em Cristo e na missão cristã. Eles 
não aterrorizam, mas por meio deles Deus dirige seu povo. A tensão entre superstição e 
iluminação é resolvida.

C. Sonhos e sua interpretação no período pós-apostólico. Os termos não ocor
rem nos pais apostólicos e são raros nos apologistas. Os Atos gnósticos são ricos em 
sonhos e visões. Mártires como Policarpo têm sonhos (Mart. Pol. 5.1-2; cf. Perpétua, 
Saturo e Cipriano). Sinésio desenvolve um sistema de interpretação sobre uma base fi
losófica eclética. Ele defende a conservação de um livro de sonhos e devaneios, e segue 
o princípio de que o similar segue o similar. Achmeti faz uso dos sonhos do AT e ras- 
treia a interpretação até Deus, mas ele também se vale de várias fontes, e suas sugestões 
detalhadas são frequentemente triviais, p. ex., que o corte dos cabelos laterais denota 
deficiente administração de renda. Assim, as águas lamacentas da antiguidade trazem 
um novo dilúvio de superstição. [A. Οερκε, V, 220-38]

onárion -> ónos

óneidos [desgraça, opróbrio], oneidízo [censurar, injuriar], oneidismós [insulto, 
opróbrio]

óneidos. Essa palavra parece vir de uma raiz que significa “injuriar” e significa “des
graça”, “insulto” ou “objeto de opróbrio ou vergonha”. Na LXX, a realidade do pecado 
significa que a vida terrena está marcada pela vergonha, de modo que todos nós des-
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prezamos e todos somos desprezados. A libertação do opróbrio é parte do livramento 
divino (Is 25.8; J1 2.19). Os ímpios desprezam a Deus e ele, em seguida, acumula opró
brio sobre eles. O pecado é um opróbrio para um povo (Pv 14.34), no entanto, Deus 
também pode trazer opróbrio sobre os justos como um teste e, quando admitido em 
nome de Deus (SI 69.7-8), isso traz alegria e coragem (cf. 73.23ss.). No NT, o único 
caso está em Lc 1.25, em que Isabel se regozija por Deus ter tirado dela o “opróbrio” de 
não ter filhos.

oneidízõ. Essa palavra significa “censurar”, “injuriar”, “trazer repreensões ou quei
xas”. Em Salmos, os inimigos injuriam Deus, Israel, os justos, etc. Jesus tem autoridade 
para censurar em Mt 11.20 (cf. Mc 16.14). Contudo, em sua paixão, ele mesmo é insul
tado (Mc 15.32). Os discípulos seriam injuriados também (Mt 5.11). Contudo, a bên
ção vem sobre eles quando são injuriados pelo nome de Cristo, ou seja, como cristãos 
(lPe 4.14). A generosidade de Deus é tal que ele dá sem censurar (Tg 1.5). Paulo, em 
Rm 15.3, cita SI 69.9 ao destacar Cristo como um modelo de magnanimidade. A pala
vra é também uma variante em Mc 15.34, onde ela suaviza o “desamparado”, e em lTm 
4.10, onde ela dificilmente parece se ajustar ao contexto.

oneidismós. Essa palavra significa “insulto”, “injúria”, “opróbrio”. Ela é bastante co
mum na LXX. No NT, o bispo deve ter bom testemunho, a fim de não cair em “opró
brio” (lTm 3.7). Em Hb 10.33, os leitores outrora foram expostos à “injúria”, em 11.26, 
Moisés prefere o “opróbrio” de Cristo aos tesouros do Egito, sendo que e a história da 
salvação provê a conexão entre Moisés e Cristo, e em 13.13, os leitores devem sair a 
Cristo, fora do acampamento, levando seu “opróbrio” como portadores messiânicos da 
cruz que têm parte nos sofrimentos de seu Senhor. [J. Sc h n e id e r , V, 238-42]

ónoma [nome, pessoa], onomázo [nomear], eponomázõ [apelidar], pseudonymos 
[que traz um nome falso]

A. Fundo histórico. É crença comum da antiguidade que o nome não é meramente 
uma indicação, mas é parte da personalidade de quem o recebe. Vários ritos são usados 
para se encontrar nomes para as crianças. Novos nomes, frequentemente, são dados na 
puberdade. O nome leva consigo determinação e poder. A pessoa deve saber os nomes 
dos deuses para ter relações com eles ou poder sobre eles. O nome invoca a pessoa; há, 
assim, um desejo de conhecê-lo e uma relutância em oferecê-lo. Possuir nomes secretos 
é uma forma de proteger a liberdade.

B. O mundo grego e o helenismo.
1. Uso. ónoma significa a. “nome” de uma pessoa ou coisa. Os nomes são dados 

pelos pais, e estrangeiros devem dar seus nomes ao buscarem hospitalidade. Expres
sões comuns são “chamar pelo nome”, “dar um nome”, “em nome”, “sob o nome” e “com 
menção do nome”, ónoma também significa b. “reputação”. Ele pode ser usado c. como 
o oposto de uma coisa, mas também d., com o genitivo, para a pessoa ou coisa. Na gra
mática e. ele é usado para um “substantivo” ou “palavra”. Nos papiros fi, com base em
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nomes em livros ou em listas, ele pode denotar coisas tais como “título legal”, “item 
numa conta” ou, em negócios bancários, a “conta” real, p. ex„ quando se paga dinheiro 
em nome (crédito ou conta) de alguém,

2. A significação de ónoma no pensamento grego. A  poesia épica partilha da crença 
na significação dos nomes, embora ela também partilhe da dúvida filosófica quanto a se 
os nomes humanos realmente refletem a realidade. Muitas coisas têm nomes divinos e 
também humanos. A filosofia cética sugere que os nomes humanos expressam noções e 
conceitos falsos, uma vez que eles são convencionais e se referem somente à experiên
cia. Deste modo, os sofistas contrastam o nome com o trabalho, a realidade ou a natu
reza. A natureza é o que conta; os nomes não podem mudá-la. Platão aceita a visão de 
que, embora os nomes não sejam caprichosos, e sejam indubitavelmente necessários, 
eles não transmitem conhecimento verdadeiro e, simplesmente, atuam como sinais. 
Aristóteles dá importância à ideia por trás do mero som. O nome é um sinal verbal, 
mas limitado, visto que palavras têm de indicar mais de uma coisa, algumas idéias difi
cilmente podem ser expressas por palavras, e estas mudam seus significados. Por isso, 
a pesquisa linguística é necessária para fornecer lógica. Para os estoicos, a linguagem 
surge da alma humana e, consequentemente, as palavras representam coisas de acordo 
com sua natureza numa fusão de coisa, conceito e palavra. A etimologia tem a tarefa 
de mostrar a verdade das palavras (etymótès) em sua concordância com os objetos que 
elas denotam. Por meio desta arte, os estoicos assumem o controle da religião popular, 
pois eles encontram verdade e sabedoria nela, ao etimologizarem os nomes dos deuses.

3. O nome de Deus. Originalmente, os pelasgos não davam nomes aos seus deuses, 
assim se pensava. Os nomes divinos vêm do Egito; Homero e Hesíodo exercem desta
cado papel na nominação dos deuses da Grécia. Estrabo também menciona uma tribo 
que sacrificava a um deus sem nome. A religião grega posterior, no entanto, confere 
grande importância aos nomes divinos e tenta aprender a respeito de sua essência e 
natureza a partir de seus nomes por meio da etimologia. A filosofia tem dúvidas acerca 
da correspondência de nome, com natureza. A etimologia só pode revelar pensamentos 
humanos acerca dos deuses. Contudo, os nomes ainda são comumente considerados 
significativos. Na verdade, os nomes são colocados nos deuses para render-lhes maior 
honra e para assegurar a obtenção de controle sobre eles. O estoicismo é de parecer que 
Zeus deveria ser conhecido por muitos nomes, em vista de suas muitas funções e carac
terísticas. Nos escritos herméticos, Deus é muito elevado para ter um nome; nenhum 
nome se adequa a ele e todos os nomes se adequam a ele. O anonimato da divindade 
está relacionado à sua incorporalidade, porque a linguagem é corpórea. Novamente, os 
nomes diferenciam coisas distintas, mas a divindade é única e é tudo. Celso pensa de 
maneira semelhante, como os gnósticos e até alguns autores cristãos.

4. Os papiros mágicos. Os papiros mágicos acreditam no poder e na eficácia dos no
mes. O conhecimento e a pronúncia deles dá poder sobre seus portadores pela invoca
ção e até mesmo pela identificação mística. Os mágicos conhecem os atos e os tempos 
certos para obter esse poder. Eles usam nomes de todas as línguas possíveis; nomes bár
baros têm grande força se pronunciados corretamente. No Egito, até mesmo o nome de 
Yahweh é usado. O nome tem de ser aquele que a própria divindade se deu. Na invoca
ção, ele é honrado por meio de muitos predicados. O nome opera por seu próprio po
der, porque a divindade é ela própria o nome. Os papiros mágicos cristãos mencionam
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os nomes de Maria, João Batista e da Trindade como eficazes com Yao, Sabaoth, etc. A 
antiguidade tem, evidentemente, seus céticos como Luciano.

C. O AT.
1. Dados léxicos e estatísticos. O heb. comum shêm (cerca de 770 vezes no singular 

e 84 no plural) é usado para nomes de deuses, homens, animais e também para carac
terísticas geográficas tais como rios, montanhas, e cidades. Em seguida, para coisas ou 
tempos. Com referência a atos, ele pode ser usado para uma boa ou má “reputação” e, 
então, para “memória” ou “fama” após a morte, embora haja um debate se ele é usado 
metonimicamente para a pessoa ou no sentido de “memorial” ou “sinal”. Uma expres
são comum é “ao nome” (usualmente de Deus), e verbos familiares usados com o nome 
(de Deus) são “invocar”, “falar”, “bendizer” e “profetizar”.

2. O significado do nome. Israel crê na significância dos nomes. Assim, Adão exerce 
domínio ao dar nome aos animais (Gn 2.19-20). Dar nome a uma cidade é estabele
cer controle sobre ela (2Sm 12.28). As mulheres buscam o nome de um homem em 
tempos de aflição (Is 4.1), ou seja, para se colocarem sob a proteção dele. Deus cha
ma pelo nome as estrelas (SI 147.4) e Israel (Is 43.1). Seu nome é invocado sobre Is
rael (Is 63.19), e também sobre o templo, a arca e Jerusalém. Ele conhece Moisés pelo 
nome (Êx 33.12, 17). Os nomes sobrevivem nos filhos (Gn 21.12). Os nomes daqueles 
que não têm filhos são apagados. Os nomes dos justos são escritos no livro da vida (Êx 
32.32-33; SI 69.28).

3. Nomes próprios e nomes significativos. Nomes próprios estabelecem identidades. 
Desta forma, pode-se dizer de Nabal (ISm 25.25) que, conforme é o nome de um ho
mem, tal é ele. Etimologias são dadas para nomes tais como Eva (Gn 3.20), Caim (4.1), 
Noé (5.29) e cf. Babel (11.9). O nome pode expressar a pessoa completa ou uma sim
ples característica. Muitos nomes são teóforos, expressando um relacionamento com 
Deus ou um desejo centrado em Deus. Os nomes dos 12 patriarcas dão testemunho 
do auxílio de Deus (Gn 29.3lss.). Por vezes, um segundo nome é dado (cf. Gn 41.45; 
2Rs 23.34; Dn 1.7). Estes expressam uma nova posição. O próprio Deus pode dar novos 
nomes (Gn 32.29). Como no caso de Abraão, o nome pode ter significado para além de 
seu portador (Gn 12.2-3). Isto se aplica aos nomes simbólicos em Os 1 e Is 7.3; 8.3.

4. O nome Yahweh. Conhecer o nome de Deus é importante no AT (Gn 32.30). 
Deus revela o seu nome a Abraão (Gn 17.1) e a Moisés (Êx 6.2). A invocação de seu 
nome é comum, mas encantamentos são proibidos (Êx 20.7). Deus promete ouvir 
quando invocado apropriadamente, mas seu nome é uma dádiva de revelação, não um 
instrumento de magia. No entanto, a invocação de seu nome implica fé em seu poder, 
como ao jurar (ISm 20.42), amaldiçoar (2Rs 2.24) ou abençoar em seu nome (2Sm 
6.18). O nome pode, de fato, significar a pessoa (Lv 18.21; Am 2.7). Se o nome está 
no anjo de Êx 23.21, isto significa que o próprio Deus está presente na ação revelado- 
ra. Embora ele próprio esteja no céu, ele escolhe um lugar para ali fazer habitar o seu 
nome (Dt 12.11; 2Sm 7.13; lRs 3.2). Este é o penhor de sua presença redentora. Ele as
segura uma alta estimativa pelo templo, mas também uma baixa estimativa, pois Deus 
não fica atado ao templo ao fazer o seu nome ali habitar. Após o exílio, o nome, fre
quentemente, denota a glória de Deus. Uma ideia comum é a de que Deus será gracioso 
para com Israel, para que seu nome não seja desonrado entre as nações. Bem mais fre
quentemente, entretanto, o nome agora representa a pessoa, e isto leva à hipostatização
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do nome pela qual ele se encontra ao lado Deus como um sujeito ativo ou um instru
mento em sua mão (cf. SI 20.1; Pv 18.10; Ml 1.11). Embora, muitas vezes, haja paralelis
mo aqui, há também um uso mais consciente do termo.

5. No nome. A  fórmula mais frequentemente usada é “em o nome”. Algumas vezes, 
ela é basicamente a mesma que “segundo o nome” (Jz 18.29). Em outros lugares, ela 
significa “em nome” (cf. lRs 21.8). De forma mais vigorosa, significa “por encargo” (cf. 
Et 2.22; lSm 25.9). Mais comumente, encontramos a expressão com referência a Deus. 
Cultualmente, ela tem o significado de invocar “o nome” (Gn 4.26; 12.8), jurar ou aben
çoar “pelo” ou “em o nome” de Deus (Dt 6.13; 10.8). Davi vai contra Golias “em nome” 
de Deus (lSm 17.45), Elias constrói um altar “em seu nome” (lRs 18.32) e o crente 
pode se fortalecer ou hastear pendões “em seu nome” (SI 20.5, 7). Em Dt 18.18-19, o 
sentido é, provavelmente, “por delegação de Deus”, mas não em 18.20; em Jr 14.14, os 
falsos profetas mencionam o nome de Deus, ou falam pretensamente em seu nome, ou 
apelam ao seu nome.

D. Judaísmo helenístico.
1. A LXX. ónoma ocorre mais de mil vezes na LXX, na maior parte para shêm. 

(Para detalhes das palavras hebraicas e gregas, ver TDNT, V, 261-62.) O conceito de 
“em o nome” causa problemas. A LXX usa ek (Et 8.8), día sem ónoma (3.12), epí (lSm 
25.5) e en (25.9; en tõ onómati é literal, mas incomum no grego clássico). (Para detalhes 
cf. TDNT V, 262-63.) O verbo onomázein é raro na LXX; kaleín geralmente o substitui, 
possivelmente porque shêm não possui verbo correlato, eponomázein ocorre umas 36 
vezes.

2. Filo. Para Filo, o nome é um tipo de sombra que acompanha a realidade (Do de- 
cálogo 82). Pensamentos claros encontram termos apropriados, como no caso de Moi
sés, mas não há expressões apropriadas para conceitos obscuros. A LXX é elogiada 
porque suas versões se harmonizam tão bem com o original que elas correspondem às 
coisas denotadas. Dar nomes é mais uma tarefa para o primeiro homem do que para 
muitas pessoas e isto tem por objetivo evitar confusões. Filo alegoriza muitos nomes do 
AT, baseando-se em parte em exposições do AT e em parte em etimologização estoica. 
As palavras são importantes para Filo, mas não devemos gastar toda a nossa vida nelas 
e ignorar as realidades. A idolatria dá falsos nomes às coisas e, ao fazer assim, obscure- 
ce o verdadeiro Deus (Do decálogo 53). Quanto ao nome de Deus, Filo apropria-se de 
Êx 3.14 LXX. Mas como “aquele que é” (ou seja, o próprio ser), Deus não pode ser no
meado (Da vida de Moisés 1.75). Ele é o Senhor Deus, ou o Deus de Abraão, etc., mas 
ele não tem um nome próprio. Os poderes de Deus têm muitos nomes (cf. estoicismo), 
como também o lógos, e estes nomes devem ser considerados santos. Filo adverte con
tra o juramento falso e também contra a prática profana de acumular muitos nomes ao 
invés de simplesmente louvar a Deus De leis especiais 2.8).

3. Josefo. O uso em Josefo é mais grego que semítico. Para “em o nome” ele usa 
principalmente ex ou ep. Ele é reservado acerca do nome de Deus; ele evita menção 
de “nome” em sua versão do terceiro mandamento, e diz que Deus mostrou a Moisés 
sua prosêgoría (não ónoma), sobre a qual nada é permitido dizer. O nome de Deus é 
temível. Ele pode ser invocado em crises, e moedas são marcadas com seu nome (as
sim como os templos estrangeiros possuem o nome de seus deuses). Deve-se honrar os 
pais porque eles levam o mesmo nome que Deus. Por outro lado, é parte do Espírito de
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Deus, antes que seu nome, que habita no templo. É possível que, escrevendo para gre
gos, Josefo pensasse que eles considerariam algo estranho falar a respeito do nome de 
Deus habitando no templo.

E. Judaísmo posterior.
I. Pseudepígrafos. Essas obras não são ricas em declarações sobre o nome. Enoque 

eslavônico explica os significados de nomes humanos, p. ex., Adão. Em Enoque etíope, 
os ímpios estão sob a ameaça de terem seus nomes apagados do livro da vida (108.3). 
Os nomes de santos e de crentes são relacionados com estrelas e relâmpagos (43). Mos
tra-se interesse nos nomes de anjos caídos (6.7, etc.). Quanto ao nome de Deus, sete 
nomes divinos são conhecidos. Deus protegerá Israel por amor do seu nome. Conhecer 
o nome de Deus é louvá-lo, mas os pecadores negam o seu nome. O Filho do Homem 
é nomeado perante o Senhor dos espíritos antes da criação das estrelas. Quando em 
aflição, os crentes vencerão no nome de Deus. Muitas vezes, o nome parece o mesmo 
que o próprio Deus, mas em outras passagens ele parece um poder misterioso que é 
revelado por anjos.

II. Fontes rabínicas.
1. Uso. Os rabinos assumem os significados do termo hebraico no AT. Eles falam 

de três nomes: o nome da família, o nome dado e o nome adquirido. Quando as Escri
turas duplicam um nome, isto aponta para uma participação tanto neste mundo como 
no vindouro. “Em o nome” significa “em virtude de”, “com base em” ou “com apelo ao 
nome”. “Em nome de um mestre” é uma expressão usada ao se mencionar uma auto
ridade. A circuncisão é feita “em nome do pacto”, denotando tanto a entrada no pacto 
quanto o compromisso com ele. Fazer coisas “em nome de Deus” pode, às vezes, ter a 
força de fazê-las “por causa dele”.

2. O nome de Deus. Na leitura do AT na sinagoga, o nome divino Yahweh é lido 
como Adonai. Yahweh é o nome especial de Deus, seu reservado nome próprio que so
bretudo não deve ser pronunciado. Amaldiçoar os pais com este nome é um pecado 
capital. Originalmente usado na adoração no templo, ele é gradualmente substituído 
e torna-se um nome inefável que se expõe ao uso mágico. Lv 24.11, 16 é citado como 
apoio. Uma forma técnica para ele é “o nome de quatro letras”.

3. Crença e magia. Encontramos muitos relatos do miraculoso poder do nome di
vino, p. ex., o livramento de Isaías ou a prisão de Asmodai, o príncipe-demônio. O co
nhecimento do futuro pode ser obtido com sua ajuda. Na magia sincretista, o nome de 
Deus é usado com outros. Ao ligar o nome “el” a anjos e a Israel, Deus lhes transferiu 
poder. Embora o judaísmo oficial lute contra a magia, o talmude atribui força até às 
letras individuais do nome divino, e o Enoque hebraico (42.2ss.) acredita que os nomes 
divinos sustentam as forças antagônicas no cosmos, garantindo, assim, sua harmonia.

F. ONT.
1. Uso.
a. Nome de uma pessoa. No NT, nomes próprios são usualmente integrados nas 

frases (Mc 3.16; At 27.1, embora cf. Ap 9.11). A influência hebraica pode ser vista em 
Lc 1.5; Mt 1.21, 23; Lc 1.59, etc.

b. Nome como “reputação”. Ocorre em Mc 6.14 e Ap 3.1.
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c. Nome para pessoa. Três exemplos disto são At 1.15; Ap 3.4; 11.13. Talvez também 
se possa acrescentar At 18.15.

d. Nome com preposições. Esse uso mostra forte influência semítica. Com epí, en, 
did, perí, ka f e prós é muito comum. É usado com vários verbos e em sentidos tais 
como “com invocação de”, “com proclamação de”, “por ordem de”, “em cumprimento 
da vontade de”, “em obediência a”, “no poder de” ou “na presença de”. (Para detalhes cf. 
TDNT, V, 271.)

2. ónoma como o nome de Deus ou de Jesus Cristo. No NT, o nome, a pessoa e a obra 
de Deus estão inseparavelmente ligados aos de Cristo. Isto se aplica, igualmente, a cita
ções ou alusões ao AT, p. ex., Mc 11.9-10; Mt 23.39; At 15.17.

a. O nome de Deus relaciona-se com revelação, e, neste sentido, está ligado a “gló
ria”, expressando assim uma abordagem e um relacionamento específicos. Em Jo 12.28, 
Deus glorifica seu nome na vida e obra e, depois, na morte e ressurreição de Jesus (cf. 
Jo 17.6). Jesus revela o nome obscuro de Deus a seus discípulos, dando a este nome o 
conteúdo específico de “Pai”. Ser recebido no nome é encontrar-se na esfera do amor do 
Pai e do Filho (17.11, 12, 21). Quando o nome é declarado, ele desperta nova vida nos 
crentes (ljo  4.7), na medida em que o Filho se faz presente neles, no amor do Pai. Glo
rificar o nome de Deus é supremamente a obra de Cristo como uma obra de revelação 
e reconciliação. Fundamentada na obra de Cristo, a igreja tem a promessa de que esta 
obra continuará nela (Jo 17.26).

b. A plenitude do ser e da obra de Cristo pode ser vista em seu nome. O nome di
vinamente concedido de “Jesus” expressa sua humanidade e sua missão (Mt 1.21). Ele 
significa “Deus conosco” (1.23). O nome exaltado que ele recebe é o de Filho (Hb 1.4). 
Ele também é chamado Senhor (Fp 2.9-10), que denota igualdade divina e é o nome 
que está acima de todo nome. Consequentemente, Jesus é o Senhor dos senhores. Reve
lando o domínio divino, ele é também o Rei dos reis (Ap 19.16). A unidade entre natu
reza e nome pode ser vista em Ap 19.13 e Jo 1.1. Só ele conhece o seu nome, no sentido 
de que só ele conhece a plenitude de seu relacionamento com Deus (Ap 19.12). Jesus 
age em nome de Deus como o Cristo (Jo 10.24-25). Sua vinda futura completa sua obra 
(Mt 23.39). Seu nome, então, envolve todo conteúdo dos atos redentores de Deus (ICo 
6.11). A justificação e a santificação em seu nome relacionam-se não com a mera pro
núncia do nome, mas ao batismo no sentido de Rm 6.1ss. O perdão está em seu nome 
(At 10.43; cf. 1 Jo 1.7; 2.12). A vida é dada em seu nome, ou seja, mediante a entrada em 
sua esfera de ação ou na esfera de sua pessoa (Jo 20.31). Como Pedro afirma, a salva
ção está somente em seu nome (At 4.12). Aqueles que entram nela devem fazer todas a 
coisas, e dar graças por tudo, neste nome (2Ts 1.12; Cl 3.17; Ef 5.20). Seu nome é a es
perança de todos os povos, embora ele possa significar tanto julgamento como salvação 
(Jo 3.18). O Pai envia o Espírito no nome de Jesus (Jo 14.16).

c. Em Mt 28.19, Pai, Filho e Espírito vêm juntos e, assim, dão plenitude ao nome 
do Pai. O batismo neste nome significa a entrada na comunhão com o Pai por meio do 
Filho, e o nascimento sob a ação do Espírito. A expressão eis (tó) ónoma é difícil. Por 
vezes, ela têm a força de “com relação a” ou “por causa de” (cf. Mt 10.41-42; Mc 9.41). 
Reunir-se em nome de Cristo significa reunir-se “sobre o fundamento de” Cristo (Mt 
18.20; cf. Hb 6.10). No entanto, este não parece ser o sentido em Mt 28.19 (cf. At 8.16; 
ICo 1.13, 15). De acordo com o modelo rabínico, a força é final antes que causai, ex-
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pressando um fim ou uma intenção específicos, e com implicações forenses antes que 
místicas. Sem o uso de ónoma, Paulo tem expressões similares em ICo 1.13, 15; Rm 
6.3; G1 3.27 e cf. ICo 10.2. Isso é de origem semítica antes que helenística (p. ex., debi
tar na conta). Em At 2.38, o epí com dativo pode denotar o fundamento, e o en de At 
10.48 talvez deva ser interpretado da mesma forma.

d. A primeira petição da oração do Pai Nosso (Mt 6.9) está relacionada com o alvo
recer do reino e é, portanto, uma oração, primariamente, para que Deus santifique seu 
próprio nome apesar de todo pecado e oposição. Os discípulos de Jesus devem orar em 
nome de Jesus (Jo 14.13-14), ou seja, conforme a sua vontade, por encargo seu e com 
invocação de seu nome. Aqui se pressupõe a fé de que ele veio de seu Pai e que o Pai 
ouvirá a oração por causa dele. A unidade entre o Pai e Filho é mostrada pelo fato de 
que o próprio Filho executará aquilo que for solicitado (14.13).

e. Crer em seu nome. Em Jo 2.23, crer no nome de Jesus é crer nele como o Cristo, 
o Filho de Deus (3.18). A fé surge por meio de seus atos de poder (10.25). Ela confere 
um relacionamento correto com o Pai (1.12). Deus a ordena (ljo  3.23).

f. Aqueles que creem neste nome podem agir por comissão dele e em seu poder (Lc 
10.17). Mesmo aqueles que não são discípulos encontraram poder nele (9.49). Obras de 
misericórdia também são feitas nele (Mt 18.5). Ele é o poder na cura do coxo (At 3.6, 
16). Paulo expulsa o espírito de adivinhação em nome de Jesus (16.18). Ele não é uma 
fórmula mágica, antes representa a presença de Cristo (9.34). Conjurações são usadas 
apenas por demônios (Mc 5.7) e pelos exorcistas judeus (At 19.13ss.). O nome tem po
der unicamente onde há fé e obediência (cf. Mc 9.38-39). Esse poder é em resposta à 
oração (At 4.30; Tg 5.14-15).

g. O nome de Jesus é o fundamento e tema da proclamação (At 8.12). O arrependi
mento é nele pregado aos gentios (Lc 24.47). Os missionários saem por causa dele (3Jo 
7). Saulo o persegue (At 26.9), mas, ao se converter, passa a proclamá-lo (9.27-28). Ele 
fala em sua comissão (Rm 1.5, etc.). Ele roga pelo nome (ICo 1.10).

h. Crer no nome leva à confissão dele (Hb 13.15), e isso está ligado ao sofrimento 
por causa dele (Mc 10.29; Jo 15.21). Os discípulos sofrem afrontas por causa do nome 
(At 5.41) e Paulo e Barnabé arriscam suas vidas por ele (15.26). A igreja em Pérgamo se 
apega firmemente a ele (Ap 2.13) e a igreja em Filadélfia não o nega (3.8). O opróbrio 
por causa do nome significa bênção (lPe 4.14). O cumprimento para a igreja vem com 
reverência pelo nome (Ap 11.18) e com louvor dele (15.4). Invocar esse nome significa 
salvação (At 2.17ss.) e ele é designado aos crentes, de forma que eles são chamados cris
tãos (11.26; Tg 2.7). Na nova criação, os vencedores portarão o nome do Cordeiro com 
o de Deus e o da nova Jerusalém (Ap 3.12). Receber um novo nome marca a entrada na 
ordem do novo mundo (cf. Is 56.5). Ser incrédulo é blasfemar o nome (Rm 2.24; lTm
6 .1).

3. Outras Referências.
a. No caso da besta, o nome expressa impiedade, pois a besta usurpa os nomes e 

títulos de Deus (Ap 13.1). É difícil determinar o significado do número. O nome ou 
o número é uma marca que denota a esfera de poder da besta. No caso da meretriz, o 
nome também expressa impiedade (17.1). A Babilônia viola a pureza e a majestade di
vinas. Os nomes Morte, Hades, Abadom e Apoliom (6.8; 9.11) denotam forças que são 
opostas à vida como a verdadeira natureza de Deus. Os espíritos têm nomes. O nome



ónoma 44 nome, pessoa

Legião sugere não apenas a natureza e grandeza do espírito, mas também a plenitude 
do poder de Jesus.

b. Jesus dá novos nomes a três discípulos. Estes não denotam qualidades naturais, 
mas promessas futuras. Deste modo, Simão recebe o nome de Pedro e Tiago e João são 
os Filhos do Trovão. Jesus edificará sua igreja sobre Simão e dá a Tiago e João um vi
goroso poder de testemunho. Os nomes dos apóstolos são as pedras fundamentais da 
nova Jerusalém (Ap 21.14). Observar aqui a ligação com a comunidade do AT (21.12). 
Jesus conhece o seu povo pelo nome (Jo 10.3). Estes nomes estão escritos no céu (Lc 
10.20; cf. Ap 3.5; Fp 4.3). Cristo promete aos que vencerem que ele não lhes apagará o 
nome (Ap 3.5). Os nomes permanecem porque Cristo os confessa. Com as pedrinhas 
brancas, os vencedores recebem um nome novo e secreto (2.17), que expressa a nova 
natureza e a imutável comunhão com Cristo.

onomázõ. Essa palavra, que significa “nomear”, “chamar pelo nome”, “numerar”, “de
notar” e “prometer”, ocorre nove vezes no NT. Jesus chama os 12 apóstolos; seu nome 
e ministério vêm dele (Lc 6.13). Ele dá a Simão o nome de “Pedro” (6.14). Aqueles que 
ostentam o nome, mas agem indignamente devem ser excluídos da comunhão de mesa 
(ICo 5.11). Os pecados não devem sequer ser nomeados, ou seja, mencionados, pelos 
santos (Ef 5.3). Toda família no céu e na terra é nomeada por Deus (Ef 3.14-15), porque 
ele é o Pai comum.

eponomázõ. Essa palavra significa “dar um segundo nome” ou “apelidar”. O único 
caso no NT está em Rm 2.17, onde Paulo derruba qualquer orgulho associado ao mero 
nome de judeu, visto que judeus e gentios estão ambos sob julgamento e ambos são en
caminhados à graça.

pseudõnymos. Essa palavra significa “que traz um nome falso ou incorreto”. O único 
caso no NT está em lTm 6.20, onde o apóstolo adverte Timóteo contra um movimento 
que desmente o próprio nome, visto que leva ao erro e não à sabedoria.

[H. Bietenhard, V, 242-83]

ónos [burro, jumento], onárion [jumentinho]

A. O jumento na Palestina e no judaísmo.
1. Existem referências antigas ao ónos (diminutivo, onárion) ou “jumento”, no Egi

to e Palestina (cf. Gn 12.16 e figuradamente 49.14). O jumento é usado para montar, 
transportar, arar, etc (Nm 22.22ss.; ISm 25.18; Is 30.24). Só em extrema necessidade 
ele é comido (2Rs 6.25). O jumento selvagem aprecia sua liberdade (Jó 6.5). O enterro 
de jumento é um enterro vergonhoso (Jr 22.19). Uma calúnia contra judeus e cristãos é 
acusá-los de adorar a cabeça de um jumento.

2. Em Gn 49.11 e Zc 9.9, o regente escatológico que estabelecerá a paz vem monta
do num jumento ou, como mostrado pelo paralelismo, num jumentinho. O versículo 
de Gênesis enfatiza a fertilidade do reino, o de Zacarias, sua justiça. A exegese rabíni- 
ca relaciona o segundo redentor com o primeiro, ou seja, Moisés (cf. Êx 4.20). Alguns 
eruditos argumentam que ele virá num jumento somente se Israel não tiver méritos,
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enquanto outros pensam que o fato de ele vir num jumento é por causa dos ímpios, e 
recordam o mérito dos pais, p. ex., Abraão em Gn 22.3.

B. O jumento na antiguidade, no helenismo e no gnosticismo. No Egito, o ju
mento é dedicado ao deus Tifão. Ele parece vir da Ásia Menor para a Grécia. Ájax é 
comparado por Homero a um jumento. Dionísio e seus seguidores montam em jumen
tos. Há registros de relações sexuais com jumentos. Epifânio chama os gnósticos de 
adoradores de Tifao e os mandeanos se referem ao mistério e sacramento da jumenta 
com quatro ossos, num ataque ao cristianismo.

C. O jumento no NT.
1. Embora Mc 11.1 ss. não cite Zc 9.9, como Mt 21.2ss. e Jo 12.15 o fazem, ele está re

pleto de alusões. Marcos e Lucas destacam o fato de que ninguém tinha montado ainda 
o jumentinho que Jesus usa (cf. Nm 19.2; Dt 21.3). Mateus menciona tanto a jumenta 
como o jumentinho. Isso parece criar dificuldades (mesmo em termos práticos) e é di
fícil ver a razão para a menção de ambos. Jo 12.14ss. usa onárion para o jumentinho e 
afirma expressamente que os discípulos a princípio não compreendem o incidente. É 
surpreendente, talvez, que ele relacione a profecia com o evento messiânico antes que 
com o caráter messiânico (v. 16).

2. Muitas vezes, o AT menciona o boi e o jumento juntos, e Jesus faz o mesmo no 
dito em Lc 13.15. Em Lc 14.5, a verdadeira leitura poderia ser “um filho ou um boi”, 
todavia, “um jumento ou um boi” é também atestada. Alguns regulamentos judaicos 
permitem tirar um homem de um poço no sábado, mas não um animal.

[O. Michel, V, 283-87]

óxos [acidez, coisa azeda]

“Vinho azedo” é uma bebida popular e “vinho muito azedo” (vinagre) é um tempero 
popular. Médicos recomendam vinho azedo para febres, bem como para refresco e para 
a digestão. Em SI 69.21 (cf. Jo 19.29) a queixa parece a de que só é dado vinagre em vez 
de vinho. A narrativa da paixão (Mc 15.36 e par.) afirma que o vinho do povo foi ofere
cido a Jesus na cruz. Alguns comentaristas sugerem que uma bebida azeda produziría 
um estímulo nervoso e prolongaria a agonia, mas nenhum efeito desse tipo é conhe
cido, e Mc 15.36 implica que ela é dada para refrigério após a exclamação do v. 34. Mt 
27.48-49 apoia este ponto de vista, contudo Lc 23.36-37 encontra um elemento de es
cárnio quando os soldados trazem o vinho azedo a Jesus. Jo 19.28ss. atribui a iniciativa 
ao dito de Jesus: “Tenho sede”, e descobre no incidente um cumprimento do dito em SI 
69.21, de que ao inocente sofredor é dado vinagre para beber. A bebida entorpecente 
em Mc 15.22-23 e Mt 27.34 é bem diferente. [H. W. Heidland, V, 288-89]

opísõ [atrás, mais tarde], ópisthen [atrás, por detrás]

1. opísõ possui significados tais como “atrás”, “após”, “mais tarde” e “novamente”.
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Como um substantivo em Fp 3.13, denota “o que está por trás”. A referência em Jo 6.66 
é a “retirada” e em Lc 9.62 a “olhar para trás”. Assim como a LXX, o NT usa opísõ como 
uma preposição com o genitivo, principalmente para pessoas.

2. ópisthen, como um advérbio e preposição significa “atrás”. O NT o usa sete vezes. 
Como um advérbio, ele significa “por trás” em Mc 5.27 (Mt 9.20; Lc 8.44) e “por detrás” 
em Ap 4.6; 5.1. Como uma preposição, ele significa “atrás” em Mt 15.23; Lc 23.26.

3. opísõ é teologicamente significativo quando combinado com um genitivo de
pessoa e um verbo de movimento (embora haja exceções, p. ex., Lc 19.14; Ap 12.15). 
Deste modo, em Mc 1.17 ele liga os discípulos a Jesus. No AT, “ir após” Deus (ou ou
tros deuses) significa obediência (ou apostasia). Por isso, Jesus não somente convida 
seus discípulos para segui-lo. Ele exige compromisso total com vistas à entrada no rei
no. Isto significa negar-se a si mesmo (Mc 8.34; cf. Mt 26.24; Lc 9.23), com tomada da 
cruz e entrega pessoal. Quando o chamado para “ir após” é atendido (Mc 1.17), não 
pode haver retorno (Lc 9.62; cf. Mc 13.16). O discipulado significa pertencer exclusiva
mente a Cristo. Uma advertência é feita para que se evite o seguimento de falsos cristos 
(Lc 21.8). Por outro lado, os fariseus se lamentam porque o mundo vai após Cristo (Jo 
12.19). Em outros versículos, Gamaliel fala de Judas atraindo pessoas após si (At 5.37), 
Paulo adverte contra falsos mestres que arrastam discípulos após si (20.30), lTm 5.15 
diz que alguns crentes se desviam, indo após Satanás, Ap 13 refere-se a seguir a besta, 
Jd 7 e 2Pe 2.10 descrevem licenciosidade e indulgência com abominável concupiscên- 
cia, e Paulo, em Fp 3.13, diz que, ao avançar para as coisas que estão à frente, ele se es
quece das que ficam para trás, pois o seu compromisso com Cristo envolve o abandono 
de tudo aquilo que antes valorizara. [H. Sbesemann, V, 289-92]

hóplon [ferramenta, arma], hoplízõ [preparar, armar], panoplía [armadura com
pleta], zõnnymi [cingir-se], diazõnnymi [amarrar], perizõnnymi [envolver-se], 
zõnê [cinto], thõrax [couraça], hypodéõ [calçar sandálias], (hypódêma [calçado], 
sandálion [sandália]), thyreós [escudo longo], perikephalaía [capacete]

hóplon. Originalmente, significando “instrumento”, esta palavra vem a ser usada 
para 1. “equipamento de navio”, “cabo”, “corda”, 2. “ferramenta”, 3. “arma” e 4. “tro
pas” ou “acampamento”. O termo é usado figuradamente para armas tanto de ataque 
quanto de defesa. Na LXX, o termo geral frequentemente substitui palavras hebraicas 
mais específicas, p. ex., para “lança” em SI 46.9. Ele é raro na LXX, num sentido figu
rado (cf. SI 57.4). Deus pode usar armas humanas, mas, quando deseja, ele as destrói 
(SI 46.9) e empresta suas próprias armas ao seu povo (SI 35.2). Em Filo, o uso figura
do predomina. O NT sempre usa a palavra no plural para “armas”. Paulo, descrevendo 
sua obra como um combate, enfatiza a eficácia de suas armas (máquinas de cerco) em 
2Co 10.4. Qualidades morais parecem ser as armas de 2Co 6.7 e, em Rm 6.13, os mem
bros dos crentes devem ser armas de justiça. Em Rm 13.12 (cf. lTs 5.8) a proximidade 
da parusia não significa inércia, mas preparação para o conflito, não meramente con
tra aquilo que é abominável ou imoral (cf. ICo 11.13ss.), mas contra forças satânicas. 
Os pais primitivos seguem o NT bem de perto (cf. Inácio Policarpo 6.2; Clemente de
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Alexandria Exortação aos gregos 11.116.3-4) mas com um ímpeto mais moralizador do 
que escatológico.

hoplízõ. Essa palavra significa “preparar”, p. ex., provisões, refeições, sacrifícios, em
barcações, lâmpadas ou, no caso de soldados, armas. Em seguida, ela significa “prepa- 
rar-se”, “treinar”, “armar” e, figuradamente, “armar-se de coragem”. O único uso no NT 
(lPe 4.1) é figurado; aqui a ideia é a de armar-se com uma opinião ou pensamento em 
preparação para o sofrimento.

panoplía.
1. Dados Linguísticos. Essa palavra é usada de maneira variada para o equipamento 

completo do soldado, para material de guerra, para despojos e para o prêmio em com
petições. O único uso figurado está no campo bíblico.

2. Dados arqueológicos. O equipamento do soldado permanece praticamente o 
mesmo por séculos, mas com pequenas variações, p. ex., no tamanho dos escudos ou 
no peso da armadura. Os legionários romanos carregam uma lança ou arpão, um es
cudo, dardos de arremesso, capacete e couraça ou cota de malha. No AT, lemos sobre 
escudos, capacetes, armadura, sapatos, lanças, arcos e flechas e fundas.

3. Dados Religiosos.
a. Divindade. Deuses são frequentemente representados como armados, p. ex., com 

arcos e flechas, clavas, redes, capacetes, cotas de malha e carros. Muitas vezes, a referên
cia é a fenômenos tais como tempestades e relâmpagos. Na Grécia, as nuvens são o es
cudo e o capacete de Zeus e o relâmpago é sua espada. Apoio possui um arco e flechas. 
No AT, a couraça de Deus é justiça e seu capacete é salvação (Is 59.17). Em SI 35.1ss. e 
Is 34.6, etc., lemos sobre a lança, os dardos, o arco, e o escudo de Deus em referências 
poéticas.

b. A parte humana no equipamento divino. A ideia de invencibilidade por causa de 
armas divinamente dadas é antiga (cf. o capacete de Odin como um boné de invisibili
dade, a armadura de Aquiles ou a espada de Sigefredo). No AT, Deus protege seu povo 
com suas próprias armas (cf. SI 7.1 lss.; 35.lss.). Sua fidelidade é escudo e broquel (SI
91.4). Ele dá poder à lança de Josué (Js 8.18, 26). O conceito é moralizado na esfera 
iraniana. Filo acredita que Deus concedeu fala racional aos seres humanos como uma 
proteção.

c. A panoplía da comunidade. A comunidade de Qumran vê a si mesma numa si
tuação de conflito, no qual os filhos da luz estão em guerra contra os filhos das trevas. 
A comunidade é o povo do pacto de Deus engajado numa ação militar na qual ele usa 
lanças, arpões, dardos e fundas. A descrição dá nova vivacidade a passagens paralelas 
em Rm 13.12 eE f 6.16.

4. panoplía no NT. A  palavra só é usada figuradamente no NT. Lucas a usa na pará
bola da conquista do valente em 11.22. Ela ocorre duas vezes na alegoria da armadura 
espiritual do cristão em Ef 6.10ss. Aqui Paulo toma seus verbos da linguagem militar, 
e lista seis itens do equipamento, ou seja, cinto, couraça, calçados, escudo, capacete e 
espada. Ele tem em vista o equipamento real do soldado romano com modelos do AT. 
Uma vez que o inimigo é espiritual, toda a panoplía de Deus é necessária. O pano de
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fundo é o mitológico de Deus concedendo seu próprio equipamento, mas o conceito 
é espiritualizado. Num contexto ético, o apóstolo está descrevendo uma batalha moral 
e religiosa. As armas, entretanto, não são qualidades morais mas realidades divinas. A 
existência completa de uma pessoa depende do resultado dessa batalha contra as forças 
do mal, e essa pessoa pode nela triunfar somente no Senhor e na força do seu poder 
(v. 10).

5. A igreja primitiva. Inácio Policarpo 6.2 usa panoplía numa passagem que contém 
diversos termos militares, mas aqui a palavra parece significar “armadura”, e a passa
gem é menos vivida e mais moralista que Ef 6. Clemente de Alexandria possui o termo 
em Stromata 2.20.109.2, num contexto estoico.

zõnnymi (zõnnyõ), diazõnnymi, perizõnnymi (perizõnnyõ), zõnê.
I. Cinta e cingir-se na antiguidade greco-romana.
1. O cinto é usado na antiguidade para segurar peças do vestuário. Na voz passiva, 

o verbo significa “ser atado”; na média, “cingir-se”, “amarrar a alguma coisa”, é comum.
2. Cintos ricamente decorados são usados para adorno, especialmente por mulheres.
3. O cinto serve como um bolso, p. ex., para dinheiro, preciosidades, punhais.
4. O cinto é um item do equipamento militar, p. ex., como uma tira larga de couro 

para proteção, como um avental sob a armadura, como um cinturão guarnecido com 
metal ou como um sinal de posição.

5. Num sentido transferido, o cinto é um sinal de virgindade entre as mulheres. O 
desatá-lo denota relação sexual e, por esta razão, temos um uso para casamento. A pa
lavra também pode denotar o oceano como o cinto da terra, e ele traz uma referência 
às zonas da terra, as esferas planetárias e os anjos das regiões, zõnnynai pode ser usado 
para um abraço numa luta ou para o oceano.

II. Cinto e cingir-se no AT e no judaísmo.
1. O cinto é um artigo de vestuário feito de linho ou couro. Cingir os lombos signifi

ca estar preparado para uma partida apressada (cf. Êx 12.11), para trabalhar (Pv 31.17) 
ou para o ministério profético (Jr 1.17). Elias usa um cinto de couro distintivo (2Rs 1.8; 
cf. lRs 18.46).

2. Cintos são usados para adorno (cf. o comandante real em Is 22.21, o sumo sacer
dote em Êx 39.29, e o anjo em Dn 10.5). Mas eles também podem significar tristeza ou 
desgraça, p. ex., quando feitos de pano de saco (Is 3.24; 2Sm 3.31).

3. Cintos também servem de bolsos (cf. Ez 9.2ss.).
4. Cintos servem como itens de equipamento militar, p. ex., para prender roupas de 

baixo, para distinguir oficiais, para proteger a parte inferior do corpo (lRs 22.34) e para 
carregar espadas (ISm 17.39).

5. Figuradamente, Deus prende Israel a si mesmo como com um cinto. Mas ele o 
entrega a julgamento na forma do cinto de Jeremias (Jr 13.11). Os ímpios são cingidos 
de maldição (SI 109.19). O próprio Deus está cingido de poder (SI 65.6), e ele cinge os 
justos de força (SI 18.32) e de alegria (30.11). Ele também cinge os outeiros de júbilo
(65.12). O rei messiânico será cingido de justiça e fidelidade (Is 11.5). O povo se cinge 
para a batalha ou para o trabalho. O judaísmo refere-se a Deus cingindo-se de miseri
córdia, amor e graça, e de Moisés cingindo-se de oração.



cingir-se 49 zõnnymi

III. Cinto e cingir-se no NT.
1. No NT, o cinto é um artigo de vestimenta em Mt 3.4, que nos conta que João Ba

tista usa um cinto de couro. Cingir a roupa de baixo para trabalhar ocorre em diversas 
parábolas (cf. Lc 17.8; 12.37). Em Lc 12.35, os discípulos devem estar preparados para 
o retorno inesperado de seu mestre (cf. Êx 12.11). Em Jo 13.4-5, Jesus se cinge para 
lavar os pés dos discípulos. Pedro cinge-se com sua veste em Jo 21.7. A ideia de prepa
ração para pôr-se a caminho está presente em At 12.8. O contraste em Jo 21.18 é entre 
agir por iniciativa própria e ser amarrado e levado por outras pessoas (cf. At 21.11).

2. Os anjos usam cintos para adorno em Ap 15.6 e, semelhantemente, Cristo usa um 
cinto alto como o do sumo sacerdote em 1.13.

3. Em Mc 6.8, os discípulos não devem levar dinheiro no cinto.
4. O único uso para armadura é o figurado em Ef 6.14. Provavelmente, a referência 

é ao avental tipo calção do soldado romano. A verdade aqui não é nem confiabilidade, 
nem autenticidade subjetiva, nem luta real, nem mesmo o evangelho, mas a realidade 
divina que veio no evangelho e é vestida pelos crentes.

IV. Cinta e cingir-se na igreja primitiva. As palavras são incomuns na igreja pri
mitiva. O idoso Policarpo solta seu cinto antes da execução (Mart. Pol. 13.2). Hermas 
refere-se ao cingir-se de abstinência (Visões 3.8.4), virgens (Similitudes 9.2) e vícios (Si- 
militudes 9.9.5). Clemente de Alexandria cita os cintos de Jeremias, de João Batista e 
de Jesus como modelos de humildade e contentamento (Pedagogo 2.3.38.1; 10.112.3- 
4; Stromata 3.6.53.5). O litúrgico cingir-se da túnica é uma admoestação à abstinência 
sexual.

thõrax.
1. Armadura. Na Grécia, encontramos várias formas de armadura desde o gibão de 

couro (com tachas de metal) à armadura de bronze conformadas ao corpo. Os romanos 
também usam cotas de malha combinando leveza e força. Armaduras chegam ao Egito 
procedentes de fora. Golias, o filisteu, usa uma pesada armadura. Em Israel, a arma
dura é, a princípio, um privilégio da nobreza, mas chegou ao uso geral no reinado de 
Uzias (2Cr 26.14).

2. Peito, tronco, tórax. Num sentido transferido, thõrax é usado para a parte do cor
po coberta pela armadura.

3. O uso metafórico na Bíblia.
a. O AT. A metáfora bíblica deriva de Is 59.17 com sua declaração de que Deus 

vestiu-se de justiça como de uma couraça, ou seja, de que ele utilizará toda a sua in
tegridade moral para destruir o mal e trazer salvação, tanto no sentido de justiça (Am 
5.7) como de auxílio (SI 5.8, etc.). Não fica claro o motivo da escolha da imagem de ar
madura. Possivelmente, o empregá-la denota iniciativa militar e, se for assim, devemos 
pensar mais numa ação ofensiva do que defensiva.

b. O NT. Paulo alude a Is 59.17 em lTs 5.8 e Ef 6.14. No primeiro, a couraça é a da 
fé e do amor (e o capacete é o da esperança). Aqui, também, a ênfase está na prepara
ção para a batalha antes que na defesa. Em Efésios a situação é diferente, pois armas 
de ataque também são citadas. A couraça é agora a da justiça, e o que está em vista é 
mais provável a justiça que nós temos perante Deus mediante a fé em Cristo (Rm 3.22). 
Envoltos por ela, estamos seguros contra todos os ataques do maligno (8.38-39). Isso 
resulta, naturalmente, em retidão de vida, por esta razão protege contra as tentações.
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hypodéõ (hypódêma, sandálion). O verbo hypodéõ significa “guarnecer com cal
çado”, na voz média “calçar sandálias”. No Oriente Próximo e na Grécia, as pessoas 
usualmente andam descalças ou usam sandálias. As sandálias são retiradas para ado
ração, lamentação e jejum. Os escravos as atam, desatam e as carregam quando não 
necessárias. Os soldados assírios usam botas com cadarço, os legionários romanos 
usam botas de cano curto com solas robustas e, em Roma, se usam sapatos de cou
ro, frequentemente caros. João Batista não é digno nem mesmo de carregar ou desatar 
as sandálias do poderoso que está por vir (Mt 3.11 e par.). Os discípulos não devem 
usar hypodêmata de acordo com Mt 10.10; Lc 10.4, contudo, Mc 6.9 parece permitir 
sandália, necessárias para jornadas mais longas. Embora seja difícil harmonizar os dois 
relatos, o ponto é que o compromisso total exige renúncia de tudo o que é dispensável. 
Em Ef 6.15, os calçados são uma parte necessária da armadura do crente. Eles repre
sentam uma prontidão para levar o evangelho da paz às nações. O paradoxo, de que 
esta mensagem é o melhor modo de combater os poderes do maligno, está totalmente 
de acordo com a perspectiva geral de Efésios. Mais tarde, Hermas vê a noiva de Cristo 
adornada com vestes brancas e sandálias (Visões 4.2.1). Clemente de Alexandria pede 
que as mulheres evitem sapatos ricamente enfeitados, e que os homens andem descal
ços; ele também compara os sofistas faladores a sapatos velhos que são fracos com ex
ceção da língua (Pedagogo 2.7.59.3; Stromata 1.2.22.5).

thyreós. O thyreós é o antigo escudo longo de quatro cantos. O escudo longo existe 
em várias formas, mas a referência é ao escudo retangular grego, que é quase uma pare
de portátil, que cobre toda a pessoa, e que apresenta o difícil problema de conciliar for
ça e leveza. Os romanos adotam uma forma posterior do escudo longo por volta de 340
а. C. e a preservaram até os dias de Constantino, que reverte à forma redonda ou oval. 
O único uso no NT é o figurado em Ef 6.16. Descrevendo a fé como um escudo, este 
versículo tem em vista a realidade divinamente revelada (lC o 13.13; lTs 5.8), antes que 
uma atitude subjetiva. Os crentes têm uma comunhão com Deus que lança fora todos 
os ataques do inimigo (cf. ljo 5.4; lPe 5.9).

períkephalaía. Essa palavra, que significa “cobertura para a cabeça”, é usada num 
sentido militar para o “capacete”, que, em combates gladiatórios, é medicamente sus
peito por causa de sua pressão, e é um prêmio em muitas disputas. Tempos mais anti
gos conhecem apenas uma cobertura de couro com chapas de metal (cf. ISm 17.5). Os 
capacetes de metal chegam mais tarde a Israel (2Cr 26.14). Os soldados gregos usam 
capacetes de bronze, como também os romanos. O capacete é amarrado com uma cor
reia durante as marchas e é vestido para a batalha. O único uso no NT (em lTs 5.8 e Ef
б. 17) é figurado. Ambas as passagens são baseadas em Is 59.17, onde Deus, ou o Mes
sias, é o sujeito. Nestes versículos, os crentes são os sujeitos, o indicativo do AT torna-se 
um imperativo, e a salvação tem um sentido mais passivo. O ímpeto escatológíco é for
te em lTs 5.8, e em Ef 6.17, igualmente, a libertação final que é assegurada aos crentes 
circunda sua cabeça como um capacete, de modo que eles podem se entregar confiada- 
mente à batalha contra os poderes sinistros que os vêm atormentar. Inácio Policarpo 6.2 
também compara a fé a um capacete, mas se referindo mais à atitude humana do que 
ao dom divino. [A. Οερκε, V, 292-315]

-> máchaira, stratiõtês
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horáõ [ver, perceber], eidon [ver, perceber, visitar], blépõ [ver, olhar], optánomai 
[aparecer], theáomai [notar], theõréõ [observar, contemplar], aóratos [invisível], 
horatós [visível], hórasis [vista, visão], hórama [visão], optasía [aparição],autóptês 
[testemunha ocular], epóptês [observador, supervisor], epoptetíõ [examinar, inspe
cionar], ophthalmós [olho, menina dos olhos], kathoráõ [ver, perceber], prooráõ 
[prever], proeídon [prever]

horáõ, eidon, blépõ, optánomai, theáomai, theõréõ.

A. Uso entre os gregos.
1. As palavras.
a. horáõ. Enquanto akoúõ, é virtualmente a única palavra grega para ouvir, há vá

rias palavras para ver. A primeira delas é horáõ, que significa “olhar”, “ver”, “experimen
tar”, “perceber”, “tomar nota”, “olhar para”, “cuidar”. A extensão de ideín é, em grande 
parte, o mesmo, contudo, uma vez que ele sugere presença, com tina ele pode também 
significar “visitar ou encontrar alguém”

b. blépõ também significa “ver” com uma ênfase mais forte na função do olho, de 
modo que ele serve como oposto de “ser cego”. Ele pode também ser usado para per
cepção intelectual ou espiritual e, no absoluto, para discernimento.

c. optánomai é raro e tardio e tem o sentido de “ser visível”, “aparecer”.
d. theáomai sugere observadores e denota olhar atento, ou seja, “observar”. Tendo 

certa solenidade, ele é usado para olhar visionário e para a apreensão de realidades 
mais elevadas.

e. theõréõ se refere primariamente a espectadores em uma festa religiosa, e, deste 
modo, significa “olhar para”, “observar”, com sentidos tais como “vistoriar (tropas)”, 
“descobrir”, “reconhecer” e figuradamente, “considerar”, “contemplar”, “investigar”.

2. Ver no mundo grego e no helenismo. Os gregos são um povo dos olhos, e enxergar 
é importante para eles. Isso possui um forte significado em sua religião, que é centrada 
na visão. (Se theõréõ for derivado de theós e, em primeiro lugar, significa “vigiar” o 
deus, isto é ainda mais verdadeiro, mas essa derivação é improvável.) Bem no início, há 
uma transição da percepção sensorial para a intelectual e espiritual. As duas são vistas 
como estando ligadas, mas há também um senso de limites na visão sensorial. A mito
logia admite que os deuses possam ser vistos, mas só de maneira visionária por alguns, 
e, em seguida, de um modo amedrontador. A filosofia enfatiza a invisibilidade dos deu
ses e Platão, com seu mundo das idéias, encontra uma antítese entre horán e noeín. 
A verdadeira realidade só é acessível à notís; somente ela pode compreender Deus. No 
entanto, esta compreensão ainda é vista como um tipo de olhar, especialmente na for
ma de theõreín. Para Aristóteles, o olhar é o sentido mais espiritual, uma vez que ele 
dá acesso à luz. Assim como Platão pensa que contemplamos Deus com os olhos da 
alma, assim também para Aristóteles, o verdadeiro objetivo da vida é a contemplativa 
dedicação pessoal a Deus, porque o próprio modo de Deus existir e agir consiste em 
pura theõría. O divino é algo para ser contemplado, e não ouvido e crido. Deste modo, 
a filosofia transpõe para um padrão intelectual algo que é uma realidade histórica na 
religião grega. O visual também é importante nos mistérios. A verdadeira felicidade é 
ver os ritos e desfrutar experiências visionárias. O gnosticismo aceita a invisibilidade de
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Deus, mas acredita que a deificação pela gnõsis traz a visão de Deus. Nos escritos her
méticos, esta só ocorre na morte, embora ela possa ser possível nesta vida para alguns 
gnósticos. Ouvir o mestre é apenas uma preparação para a visão extática. Em papiros 
mágicos, fórmulas e ações são oferecidas para forçar deuses e demônios a se manifesta
rem e, assim, ficarem sob controle.

B. Uso e conceito na LXX e no judaísmo.
I. LXX.
1. Significado dos termos.
a. horáõ. Com eídon (930 vezes), horáõ (520 vezes) cobre a maioria das referências 

ao olhar. O futuro ópsomai é comum (178 vezes), enquanto o presente (110) e o perfei
to (97) estão equilibrados. O principal original hebraico para ambos os verbos é rã'ãh 
(mais de 400 vezes para horáo, e 670 vezes para eídon). Figuradamente, a água, o mar 
e a terra podem ser descritos como vendo (SI 77.16; 114.3; 97.4). Os mortos jamais ve
rão novamente a luz (SI 49.19). Quando o ver e o ouvir aparecem juntos, a referência, 
geralmente, é a reconhecimento ou entendimento (Jó 13.1). Qualquer um pode vir pri
meiro, porque Deus criou ambos (Pv 20.12). Contudo, o olhar pode ser contrastado 
com um mero rumor (SI 48.8; Jó 42.5). No sentido passivo intransitivo (“mostrar-se”, 
“aparecer”), o significado, geralmente, é “estar presente” (cf. a expressão fixa “aparecer 
perante Deus”). A ideia de ver a face de Deus é rara (cf. Êx 33.20), e a LXX normal
mente tem em vista um encontro espiritual, entretanto cf. SI 17.15. No uso ordinário, 
“ver a face” normalmente significa “visitar”, “encontrar” ou, na corte, “ser recebido em 
audiência”, horáõ e eídon frequentemente denotam percepção espiritual em sentidos 
tais como “observar” (Gn 16.4-5), “perceber” (26.28), “experimentar” (Jr 5.12), e “en
contrar-se com” (as obras de Deus na História, Êx 34.10). Assim, “ver a glória de Deus” 
significa receber a revelação de Deus em sua glória (SI 97.6; Is 26.10). O mais concreto 
ophthênai é usado em Êx 16.10 porque a glória aparece numa nuvem, mas a nuvem é 
apenas um véu, de modo que o verbo denota a própria presença, não o modo da pre
sença. O paralelismo de Êx 16.6 e 16.7 (“saber” e “ver a glória”) mostra que a percepção 
sensorial da glória não é a questão (cf. Is 40.5).

b. blépõ ocorre mais de 130 vezes, 38 em Ezequiel (35 delas para direções geográfi
cas ou arquitetônicas; cf. Nm 21.20; Js 18.14). Na maior parte, o original hebraico é o 
mesmo que para horáõ. A habilidade para ver está principalmente em vista, incluindo 
a habilidade para perceber. Deus é o sujeito em SI 10.11. A visão profética está em ques
tão em Am 8.2; Zc 4.2; 5.2.

c. optánomai é raro. Ele ocorre em lRs 8.8 (os varais não podiam ser “vistos de 
fora”). Também encontramos a voz passiva intransitiva em Nm 14.14 (Deus “é visto”).

d. theáomai ocorre oito vezes (com um original hebraico apenas em 2Cr 22.6; “vi
sitar”). O sentido é o de ver com assombro, de contemplar os atos de Deus e de ver a 
glória futura de Jerusalém.

e. theõréõ ocorre 56 vezes, frequentemente, com outros verbos de visão como lei
turas alternativas. Em Daniel (13 vezes) a referência geralmente é ao olhar visionário, 
mas a percepção sensitiva é o ponto em Js 8.20; Jz 13.9-10, e “viver” é o que está indi
cado em Ec 7.11. Assistir como um espectador é o significado em Jz 16.27 e SI 68.24. O 
verdadeiro olhar é menos proeminente em SI 73.3, mas é apenas em Sb 6.12; 13.5 que o 
termo significa “perceber”.
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2. O significado de ver na proclamação do AT. Com relação à distinção entre o olhar 
sensório e o espiritual, a extensão dos verbos de visão é praticamente a mesma no grego 
e no hebraico. Quando se diz que Deus vê, não é a percepção sensória que está em vis
ta; há poucos antropomorfismos no sentido mais estrito (cf. Gn 6.12; Êx 12.13), pois é 
apenas poeticamente que Salmos e os profetas se referem ao olhar de Deus. Os verbos 
de visão, assim como os de audição, abraçam muitos significados que pouco têm a ver 
com o olhar propriamente dito, embora na maioria das vezes pareça que, no relaciona
mento com Deus e sua revelação, o ouvir é considerado mais importante que o ver. Os 
principais usos são como segue.

a. O olhar profético visionário, horáõ e eídon são as palavras para visões proféticas. 
Os profetas são chamados videntes, e para este termo ho horõn é usado em 2Sm 24.11; 
2Rs 17.3, etc. O AT, entretanto, não registra visões no caso de videntes; suas revelações 
são verbais (2Sm 24.11). Os sonhos em Gn 37.9, etc., são puramente visuais e necessi
tam de interpretação. Embora eles sejam aceitos como comunicações da vontade divi
na, eles não são manifestações de Deus. As visões de Zacarias são percepções internas. 
A marca das visões autênticas é a de que nelas os profetas são receptores e não autores; 
eles não podem induzi-las por oração, sacrifício, etc. Não há qualquer termo específico 
para audições, e hórasis pode ser aplicado a algo mais que elementos visuais, possivel
mente porque ver é mais importante a princípio. Em seguida, cede espaço a ouvir, con
forme os grandes profetas ouvem a própria palavra de Deus mas nunca contemplam 
o próprio Deus em suas visões, apenas criaturas ou processos humanos. Ezequiel vê a 
glória de Deus mas não a descreve. Dn 7.9 menciona o Ancião de Dias, mas novamente 
sem descrições, porque o destino dos impérios é o verdadeiro ponto da visão. Am 9.1 
é puramente introdutório. Se Is 6.1 é singular, aqui novamente não há descrição, e em 
lRs 22.19 a referência real é à verdadeira palavra de Deus que Micaías está para revelar 
a Acabe.

b. Teofanias. Nm 12.6, 8 deixa claro que há uma diferença entre visão profética e a 
mais direta teofania no caso de Moisés. No entanto, nem mesmo Moisés vê Deus dire
tamente (Êx 33.11, cf. 33.18ss.). Em Êx 3.2, o Anjo (ou o próprio Deus) aparece a Moi
sés na sarça, porém Moisés encobre sua face, e embora 3.16 diga que Deus apareceu 
a ele, isto simplesmente significa que ele se manifestou como presente, como também 
a Abraão, etc. Em Êx 24.10, um grupo seleto sobe a montanha e vê Deus, mas a LXX 
suaviza o realismo. Em Êx 33.18ss. o princípio básico é o de que ver Deus diretamente 
acarreta morte por causa da santidade divina; por esta razão, Moisés recebe permis
são apenas de uma visão indireta. O mesmo princípio aparece em Êx 19.21, e cf. Gn 
32.30; Jz 6.22ss., onde é só pela graça especial de Deus que a regra não se aplica. Em 
casos como Gn 12.7; 17.1, etc. Deus é simplesmente ouvido, e o introdutório õphthè 
indica a presença do Deus que se revela em sua palavra. Estas não são, então, teofanias 
atenuadas.

c. Ver Deus num sentido transferido. Frequentemente, a visão de Deus está num 
sentido transferido. Deste modo, SI 17.15 se refere à certeza da proximidade de Deus, 
enquanto em Sir 15.7 o significado é percepção. Em Jó 23.9, Jó não vê nenhum sinal 
de que Deus o esteja observando, em 34.29 ver Deus significa certeza de sua graça e, 
em 42.5, a referência é a entendimento espiritual. Jó 19.26-27 levanta a questão do ver 
Deus após a morte. 23.9 e 35.14 sugerem que o ponto podería ser o de ver a graça de
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Deus novamente nesta vida, mas mesmo se a referência for ao futuro, a ideia é prova
velmente a de que a graça de Deus ainda sustenta Jó após a morte. Em Is 60.2 haverá 
uma visão futura da glória divina, mas novamente com referência mais à presença reve- 
ladora de Deus do que à visão escatológica.

II. Filoejosefo.
1. Filo.
a. Palavras, horáõ (com eídon) é o verbo de visão mais importante para Filo. O fu

turo e o passivo são raros, e há ophthênai de Deus apenas em citações do AT. horáõ 
pode denotar visão sensorial (exceto no caso de Deus), mas seu principal uso é para 
a percepção espiritual. As palavras e a voz de Deus são visíveis neste sentido, e horáõ 
(com theõréõ) pode assim ser usado para “ver” Deus. blépõ tem referência primária à 
percepção sensorial e raramente é usado para Deus. Num sentido transferido, ele pode 
ser aplicado à noús, e Filo pode usar ho hlépõn para Israel e hoi blépontes para os pro
fetas. theáomai é usado para o olhar intensivo e ocorre em relação a visões e ver Deus. 
theõréõ significa, principalmente, “considerar”, “perceber” e, na voz passiva, “mos
trar”. theõría é comum para “percepção” e também como o oposto de praxís, enquanto 
theõrèma (quase sempre no plural) tem o sentido de “ideia” ou “doutrina”.

b. O significado de ver. Adotando o dualismo de Platão, Filo tem uma concepção 
pobre dos sentidos. A parte mais importante deles é o olhar e o ouvir. Olhar, como per
cepção do mundo noético, é superior a ouvir, mas como um agente no desenvolvimen
to humano e não como uma resposta à revelação. Será que isto significa que Filo tem 
em mente uma visão de Deus? Sua exposição de passagens do AT é inconclusa, e suas 
referências à deificação e visão são contrabalanceadas por referências à invisibilidade e 
incompreensibilidade divinas. Uma vez que as últimas referências são mais comuns, e 
que Filo diz que apenas vemos o fato e não a natureza da existência de Deus, ele parece 
falar da visão de Deus somente com qualificações.

2. Josefo. Em Josefo, a ênfase primária está no olhar sensorial e na percepção mental 
relacionada, blépõ e theõréõ são menos comuns; o primeiro é frequentemente usado fi- 
guradamente para “notar”, “observar”, enquanto o último significa “assistir” (como uma 
testemunha), “estar presente” (como um espectador). Quando direções são recebidas 
em sonhos, isto não significa uma visão de Deus, porque Deus é intrinsecamente invi
sível para Josefo.

III. Os pseudepígrafos e o rabinismo.
1. Os pseudepígrafos. Na apocalíptica, ver é importante, mas anjos explicam as vi

sões, de modo que ouvir é o clímax. Mesmo quando Deus é visto, como em Enoque Et. 
14.15ss., isto leva à palavra de Deus. A visão de Deus não é um fim em si. A glória de 
Deus é vista em maravilhas celestiais. A visão escatológica sugerida em alguns lugares 
é uma visão da glória de Deus, de sua face ou salvação. Em Jub. 1.28 Deus aparecerá a 
todos os olhos no último tempo.

2. Rabinismo. Os rabinos enfatizam o ouvir, assim como o AT. Assim, eles são con
trários à ideia de visão extática. Quando muito, eles falam de ver a face da Shekiná. Esta 
é uma visão escatológica, mas ela poderá vir nos dias do Messias. O próprio Deus é 
invisível, de modo que nem mesmo os anjos podem vê-lo. Encontrar a face da Shekiná 
pode ocorrer nesta vida pela frequência ao templo ou à sinagoga, pelo estudo da lei, ou 
pelo dar esmolas.
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C. Uso e conceito no NT.
1. Revisão das palavras.
a. horáõ e eídon. No NT, horáõ e eídon são os mais comuns verbos de visão. O pri

meiro ocorre umas 113 vezes, o último, umas 350 vezes nos Evangelhos, em Atos e em 
Apocalipse, eídon é menos comum em João, principalmente porque o perfeito heõraka 
é preferido. João usa theõréõ em vez do presente horáõ, que geralmente é incomum, 
sendo substituído em outros lugares por blépõ. Os dois verbos, horáõ e eídon têm uma 
ampla extensão de significado. É dito que Deus “vê” em At 7.34. horáõ é usado para 
“ver” Cristo em Jo 3.11; 6-46; 8.38. Ver significa “falar com” em Jo 12.21. A distinção em 
Fp 1.27, 30 não implica qualquer antítese entre ver e ouvir, e se o ver é mais altamente 
estimado em Jo 8.38, ver e ouvir constituem a totalidade de percepção em Mc 4.12; Mt
13.14-15; At 28.26-27; Rm 11.8. Para a maior parte, ver vem primeiro em tais casos, 
mas ouvir vem primeiro em Lc 2.20; Jo 5.37. Por brevidade, só ver é mencionado em, 
p. ex„ Jo 12.40; Rm 11.10. Ver sinais é equivalente a ouvir a mensagem em At 8.6 (e cf. 
Jo 11.45), mas o desejo de ver sinais também pode denotar resistência à mensagem (Mt 
12.38; Lc 23.8). Com frequência, os verbos significam “perceber” em sentidos tais como 
“experimentar”, “notar”, “estabelecer”, “constatar”, “conhecer”, “julgar”, “marcar”, “prestar 
atenção”.

b. hlépõ. Essa palavra ocorre umas 137 vezes, a maioria delas no presente. Ela de
nota, em primeiro lugar, a habilidade para ver em contraste com a cegueira (Mt 12.22; 
15.31; Mc 8.23-24; Lc 7.21; Jo 9). Olhar para o livro em Ap 5.3-4 inclui leitura. Um exa
me minucioso é sugerido em Mt 22.16. O olhar de Deus é secreto em Mt 6.4. Jesus vê as 
obras do Pai em Jo 5.19 (cf. 8.38). Os anjos veem a face de Deus em Mt 18.10. A visão 
empírica é o ponto em Rm 8.24-25; 2Co 4.18; Hb ll.lss . Figuradamente, blépõ pode 
significar “notar”, “perceber” (Rm 7.23; Cl 2.5). O verbo é raro para o olhar visionário 
(At 12.9; Ap 1.11-12). Ele não é usado para aparições do Senhor ressurreto ou para vi
são escatológica; em At 1.9,11 ele denota plena participação, antes que mera percepção 
sensorial, eem  ICo 13.12a imagem do espelho mostra que o uso é metafórico mesmo 
na segunda metade da afirmação, que também não menciona Deus como o objeto. So
mente em Mt 18.10 e Jo 5.19 é que blépein é usado para ver Deus.

c. optánomai. Essa palavra ocorre apenas em At 1.3 com referência às aparições da 
ressurreição. Ela é usada porque uma aparição que inclui muitas provas exige um parti- 
cípio presente.

d. theáomai. Essa palavra ocorre 22 vezes. Ela sugere uma visita mais íntima em 
Rm 15.24 (comparado a ideín em 1.11). Ela significa “examinar superficialmente” em 
Mt 22.11, é mais descritiva que ideín em 11.7-8, enfatiza o elemento da consideração 
amorosa em 28.1, e destaca a importância do encontro em Lc 5.27. É sugerida uma 
consideração atenta em At 21.27. O uso em João possui certa solenidade em 6.5, e o 
mesmo se aplica a 1.14, onde ela denota não só o olhar de testemunha mas o olhar da 
fé. theáomai nunca é usado no NT para ver Deus.

e. theõréõ. Esse verbo ocorre 58 vezes (24 em João e 14 em Atos). Em João, o pre
sente theõréõ parece usado no lugar de horáõ. Ele tem o sentido original de “assistir” 
em Mt 27.55. O principal sentido em Atos é “perceber” (4.13; 17.16, etc.). Em Jo 6.19; 
20.6, 12, 14 a percepção sensorial está em vista, porém “perceber ou reconhecer” é o
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ponto em 4.19; 12.9, e “conhecer ou experimentar” em 8.51 e, possivelmente, em 17.24 
num sentido escatológico.

2. O significado de ver na proclamação do NT.
a. Geral. Tal como na LXX, há no NT mais casos de verbos de visão (680) do que de 

audição (425), embora a audição seja mais importante. O NT tem pouco interesse na 
fisiologia ou psicologia do ver, e como ele não faz qualquer distinção entre o sensorial e 
o espiritual, ele prontamente aceita o ver como uma função na revelação. Se mais pes
soas cegas do que pessoas surdas são curadas nos evangelhos (Mt 9.27ss.; Mc 8.22-23, 
etc.), isto se dá, bem provavelmente, porque as aflições dos olhos são mais comuns, e 
não porque a visão é mais importante ou porque Jesus deseja testemunhas oculares.

b. Testemunhas oculares: Fé e visão. Mt 13.16 parece elogiar as testemunhas ocula
res, mas a referência a olhos e ouvidos (cf. Lc 11.27) não enfatiza necessariamente a 
percepção sensorial. O ponto é antes o de que aqueles que têm o privilégio de ver e 
ouvir não deveríam deixar de alcançar o verdadeiro ver e ouvir (cf. Mt 13.14-15). Por 
trás do dito está a convicção de que a era da salvação chegou com Jesus, e que é pre
ciso tomar uma decisão correta à luz dela. Lc 1.2 fundamenta a verdade do evangelho 
numa tradição que remonta a testemunhas oculares. Testemunha ocular aqui inclui o 
ministério da palavra e, assim, abrange tanto ver o que aconteceu quanto entender seu 
significado como revelação (cf. Jo 20.31). Isso é autêntico, então, apenas quando o im
perativo da fé está presente, assim como o privilégio da visão. A ênfase no testemunho 
ocular em 2Pe 1.18 é incomum, e as afirmações em Jo 1.14 e ljo 1.1 incluem mais do 
que testemunho ocular, pois aquilo que segue não é mero relato, mas proclamação. Os 
evangelhos omitem muitos detalhes (a aparência de Jesus, o panorama., etc.), porque 
o seu foco está nas palavras (ouvir) e nos atos (ver) de Jesus. Palavra e obra (ouvir e 
ver) constituem a plena historicidade e totalidade do evento de revelação. Ouvir é pri
mário, mas ver é uma forma de ouvir, porque se a dependência de certo tipo de visão 
denota incredulidade (Mc 15.32), ver também pode e deve levar à fé (Jo 11.40). Em Jo 
20.24ss„ embora a referência seja ao ver o Senhor ressurreto, a afirmação no v. 29 tem 
uma validade mais geral (cf. lPe 1.8). Como o primeiro testemunho ocular é orienta
do à proclamação, assim a proclamação depende do primeiro testemunho ocular como 
uma salvaguarda da historicidade. Deste modo, o ver dos discípulos torna-se o ouvir 
de crentes posteriores (ICo 15.3; Rm 10.16ss.). Não é mais essencial que aqueles que 
pregam o evangelho sejam eles próprios testemunhas. Surge um contraste entre o que é 
visto e o que não é (2Co 4.18). O que é visto é perecível, mas o que não é visto -  e isso 
inclui não apenas o que ainda está por vir, mas também a renovação interior pela ope
ração do Espírito e os poderes da era vindoura -  é eterno. Semelhantemente, o objeto 
da fé e da esperança em Rm 8.24-25 não é visto ainda, pois, do contrário, a fé e a espe
rança seriam desnecessárias. Os crentes têm uma presente filiação pela fé, mas eles ain
da estão esperando pela filiação escatológica como uma entidade visível. Em Hb 11.1 as 
coisas que não se veem, qualificando as coisas que se esperam, são coisas futuras. Num 
contraste incidental está o mundo visível do v. 3, que é criado, como a fé o percebe, pela 
palavra invisível de Deus.

c. O olhar profético visionário. Revelações em sonhos são raras no NT. Em Mt 1.20, 
etc., José recebe direções verbais pelo anjo, de modo que essas não são verdadeiras vi
sões. O mesmo se aplica a Lc 1.11; At 7.2-3; 9.10; 18.9; 23.11. Deus não fala diretamen-
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te aqui, como nos paralelos do AT, mas um anjo ou o Senhor (At 9.10, etc.). Não há 
elementos extáticos nem há qualquer teofania exceto na citação em At 7.2. Uma voz 
fala em Mt 3.17 e paralelos, mas é somente em At 7.31 que temos menção direta da 
voz de Deus. Anjos aparecem nas narrativas da infância (Lc 1.11-12), mas apenas como 
arautos da ação divina. Em Lc 22.43-44 a aparição do anjo simplesmente sugere que 
o anjo vem para ajudar Jesus, não que ele tem uma visão de um anjo. Nas narrativas 
da ressurreição novamente se veem anjos, dessa vez como agentes de proclamação. Jo 
20.12 é a única angelofania em João (a menos que incluamos o trovão de 12.29). At 1.10 
pertence ao grupo da ressurreição. O anjo que vem a Cornélio em 10.3 traz uma men
sagem (cf. 8.26). Em 5.19-20; 12.7ss. anjos trazem libertação de prisão e mensagens ex
plicativas. 12.9 mostra que aquilo que acontece é real, mesmo que pertença ao domínio 
suprassensório. Em At lO.lOss. nos é dito, especificamente, que Pedro está num transe, 
de modo que temos um paralelo às visões proféticas do AT. Visões de eventos futuros 
ocorrem em Apocalipse, mas aprendemos de 1.3; 22.7, etc., que aquilo que é preten
dido é profecia e não apocalíptica e, em última análise, a palavra predomina (22.6, 8). 
Paulo tem experiências extáticas, mas para esclarecer questões escatológicas ele apela 
para palavras (lTs 4.15) ou para mistérios revelados (ICo 15.51). Em 2Co 12.1ss. “re
velações” parece ser o termo chave (v. 7) e a ênfase está novamente em coisas que Paulo 
ouve (v. 4). O que são as revelações, Paulo não diz, mas ele não inclui a experiência de 
Damasco. Embora Paulo não mencione o Espírito nesta conexão (cf. Ap 1.10; 4.2), este 
aspecto é evidente em At 7.55, quando Estêvão vê os céus abertos e o Filho do Homem 
em pé à destra de Deus. Na vida de Jesus, o único elemento visionário está na narrativa 
do batismo, na qual ele vê o Espírito descendo (Mt 3.16) e ouve uma voz do céu (3.17). 
Temos aqui dois lados de um evento ordinário. De um lado, está a certeza de que Jesus 
é o Filho divino e o Messias; do outro, a observável comunicação do Espírito no início 
de seu ministério como tal. Em termos substanciais, a revelação por palavra é primária. 
A transfiguração não deve ser considerada como uma experiência extática do próprio 
Jesus. Os termos usados deixam em aberto a forma de visão que é pretendida. Lc 9.32 
mostra que os discípulos estão acordados durante a experiência. Nem a transfiguração 
nem a voz ocorrem por causa do próprio Jesus, de modo que podemos ter aqui um 
processo visionário compartilhado, embora uma real transfiguração não deva ser des
cartada. A forma e a orientação escatológicas tornam improvável que a transfiguração 
seja uma emergência da glória preexistente; a referência primária é mais provavelmente 
à forma que Jesus terá como Messias-Filho do Homem na parusia.

d. As aparições da ressurreição. Temos relatos das aparições da ressurreição em Mt 
28.9-10, 16ss.; Lc 24.13ss„ 36ss., 50ss.; Jo 20.14ss., 19ss., 24ss.; 21.1ss.; At 1.4ss., e cf. a 
conversão de Paulo. As aparições são todas isoladas, e em At 9.3; 22.6 Jesus parece vir 
do céu. Nenhuma aparição é mencionada como tendo ocorrido durante o sono, por 
isso as aparições não são visões noturnas. Na verdade, elas não ocorrem à noite. No
vamente, elas estão sempre ligadas a revelações por palavra. Por vezes, a corporalidade 
do Senhor é vista mais literalmente (Lc 24.39-40), outras vezes mais espiritualmente 
(Lc 24.36). Em 2Co 12.1 Paulo não inclui a experiência de Damasco entre suas visões 
(apesar da optasía de At 26.19; cf. 22.17-18). Se ele vê o Senhor, de acordo com ICo 
9.1, é porque Deus revela seu Filho a ele (G11.16). Em ICo 15.3ss. Paulo diz que Jesus 
“apareceu” (cf. Lc 24.34; At 9.17). A ênfase está mais na revelação do que na visão efe-
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tiva; Jesus se revela, e aqueles a quem ele faz assim experimentam a sua presença. Para 
Paulo, a experiência de Damasco é semelhante às experiências anteriores durante os 40 
dias. O objeto das aparições é o Senhor ressurreto e exaltado, que é assim a base da fé 
e da comunidade. Os discípulos não confundem as aparições com a parusia. Por esta 
razão, não se deve enfatizar a analogia dos elementos visuais nos dois casos. No caso da 
parusia, o importante é a vinda antes que a visão; o elemento visual nas aparições, que 
é mais forte, não é nem proléptico de eventos escatológícos nem influenciado por eles.

e. Visão em João. Jo 6.62 não se refere à ascensão como tal, mas à exaltação de Je
sus por meio da cruz. Ela assim tem em vista a percepção espiritual que exige decisão. 
Quando esta visão alcança seu objetivo, isso significa fé e vida eterna (6.40). Em 16.10, 
16-17, 19, entretanto, a referência é à visão da vida terrena e depois da ressurreição (ou 
parusia). Contudo, em vista da menção do Espírito, esta visão também denota encontro 
por intermédio do ministério do Espírito. O mundo não vê Jesus porque resiste à obra 
do Espírito (14.19). Quando se diz que Jesus e seus discípulos veem o Pai, essa visão 
não pode ser integrada ao paralelismo usual de ver e ouvir em João. Há, naturalmente, 
uma distinção entre a visão que Jesus tem do Pai e a que os discípulos têm do Pai, por
que é o próprio Jesus quem revela o Pai aos discípulos (12.45; 14.9). Jesus revela o Pai 
de um modo singular (12.45); consequentemente, ver o Pai envolve submissão à sua 
revelação em Jesus (14.9). Tanto a historicidade do evento quanto a pré- e pós-existên- 
cia de Jesus estão envolvidas. Para João, ver é o ver da fé; de fato, ele é fé, embora isso 
não precise significar que ele seja uma antecipação do ver escatológico. Sua significação 
mais provável é que, para João, os verbos para ver ressaltam o elemento pessoal no en
contro com Jesus.

f. A visão de Deus. Uma vez que Deus é visto no Filho, Jo 1.18 não está contestando 
teofanias antecedentes, mas está simplesmente afirmando que Deus se revela exclusiva
mente por meio do Filho. O Filho tem acesso imediato ao Pai (6.46); outros conhecem 
a Deus, seja pelo ouvir ou pelo ver, por intermédio do Filho. O ponto não é que o Deus 
invisível se torna visível, mas que Deus se revela, ljo  4.12 (cf. v. 20; lTm 6.16) man
tém a intrínseca invisibilidade de Deus. Deus se dá a conhecer por meio de suas obras 
(Rm 1.19-20), mas de forma suprema por intermédio do Filho, que é a sua imagem 
(Cl 1.15). No fim ainda não haverá visão direta, mas completa revelação. A visão futu
ra diferirá das possibilidades presentes (cf. a visão de ICo 13.12 que segue lado a lado 
com a fé), mas Deus não é mencionado em ICo 13.12 como o objeto direto da visão. 
Visão e filiação estão relacionadas em Mt 5.18 e (escatologicamente) em ljo  3.2. Visão 
e santificação também seguem lado a lado nesses versículos, de modo que a pressupo
sição é uma completa semelhança divina (não uma deificação por meio da visão) na 
consumação. Num livro que é orientado para o visual, Ap 22.4 também se refere a uma 
visão final da face de Deus (e cf. a exortação em Hb 12.14). O NT fala da visão de Deus 
somente com grande reserva e à luz da revelação redentora de Deus em Cristo. Esta 
promessa é tão insuperavelmente grande que não é levemente repetida e, assim, ressoa 
o mais alegremente possível, como em ljo 3.2.

D. Uso e conceito nos pais apostólicos. Os pais apostólicos usam verbos de visão 
(uns 265 casos, comparados aos 170 de audição) quase do mesmo modo que o NT. 
Deus vê (lClem. 28.1), mas nós humanos não podemos ver Deus, exceto figuradamen- 
te (Diog. 8.5-6). Podemos conhecer a Deus através de suas obras visíveis (lClem. 60.1),
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e Deus se revela por meio da encarnação, porque não poderiamos suportar uma visão 
direta (Barn. 5.10). Jesus será visto na parusia, e a comunhão escatológica com ele é 
uma forma de visão (Barn. 7.9.11).

horatós, aóraíos.
1. Essas palavras, que significam “visível” e “invisível”, são palavras importantes na 

filosofia grega conforme se tornam lemas para o mundo sensorial e para o mundo das 
idéias.

2. Ambas são muito raras na LXX. horatós significa “vistoso” em 2Sm 23.21 (e cf. 
Jó 37.21; 34.26). aóratos é usado em Gn 1.2, e encontramos aorátous em Is 45.3, mas 
Deus nunca é denominado aóratos.

3. Filo usa horatós mais de 70 vezes (frequentemente com uma negação) e aóratos 
mais de 100 vezes. Ele adota e expande a visão de Platão. Poderes invisíveis estão em 
ação no cosmos. A noús é invisível. Mas assim o são de maneira especial Deus e a natu
reza e o espírito divinos. Josefo usa aóratos para lugares que não são vistos, ou que não 
o devem ser. A alma não pode ser vista, mas ela move o corpo. Não existem equivalen
tes diretos rabínicos para os termos.

4. O NT usa horatós apenas em Cl 1.16 (com aóratos). tá horatá, aqui parece deno
tar toda a esfera terrena, incluindo as estrelas e outros fenômenos celestiais, enquanto 
tá aórata são os poderes celestiais que, apesar de criados, partilham da invisibilidade 
de Deus e buscam domínio na esfera humana (cf. Ef 6.12). Em outra parte, aóratos 
refere-se unicamente a Deus. A invisibilidade é um predicado divino na doxologia em 
lTm 1.17. É o Deus invisível que é visto em Hb 11.27; a fé permite a Moisés aceitá-lo 
como a verdade suprema em suas demandas e promessas. Em Rm 1.20, Paulo se refere 
à natureza invisível de Deus que é manifesta em suas obras. A criação não torna Deus 
visível, mas o revela. Este também é o propósito de Cristo como a imagem de Deus em 
2Co 4.4.

5. Nos pais apostólicos, Deus é invisível em 2Clem. 20.5; Diog. 7.2; Inácio Magnésios 
3.2. A vida terrena de Jesus torna visível o Cristo preexistente (Inácio Policarpo 3.2). 
Em Diog. 6.4, a alma invisível é guardada pelo corpo visível. Inácio Policarpo 2.2 faz 
uma distinção entre coisas fenomenais e coisas invisíveis, e Inácio Esmirnenses 6.1 faz 
referência aos poderes angelicais visíveis e invisíveis.

hórasis. Essa palavra significa “olhar”, “vista” (plural “olhos”), mais tarde “aparência” 
e, na esfera bíblica, “visão”. Ela é comum na LXX (umas 110 vezes, 38 em Ezequiel e 18 
em Daniel) em sentidos tais como “vista”, “aparência”, “visão”. Filo a usa mais de 70 ve
zes para o sentido ou processo da “vista”. Ele frequentemente prefere ópsis, assim como 
Josefo. O NT a usa duas vezes para “aparência” em Ap 4.3, e também para “visão” (Ap 
9.17; At 2.17; cf. J1 2.28). Nos pais apostólicos, ela significa “vista” (2Clem. 1.6), “aspec
to” (7.6) e “visão” (Hermas Visões 2-4).

hórama. Essa palavra significa “o que é para ser visto”, “aspecto”, “aparência”, “visão”. 
A LXX a usa 43 vezes, frequentemente para “visão” (cf. Daniel). No NT, ela ocorre em 
Mt 17.9 para aquilo que os discípulos veem na transfiguração. Nos dez casos em Atos 
(9.10, 12; 10.3, 17, 19; 11.5; 12.9; 16.9-10; 18.9) ela significa “visão”, mas muitas vezes 
apenas com uma ênfase formal no aspecto visionário (9.10,12, etc.). Nos pais apostóli-
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cos, a expressão em Hermas Visões 4.1.3 é reminiscente de 2Co 12.1. Os únicos outros 
exemplos estão em Hermas Visões 3.4 (duas vezes no plural; à noite em 3.10.6).

optasía. Esse substantivo é incomum. Ocorre apenas quatro vezes na LXX no senti
do de “aparição” (cf. Et 4.17; Ml 3.2). Em Lc 1.22; 24.23 ele se refere a angelofanias, e a 
aparição de Damasco é chamada de optasía celestial em At 26.19. Há pouca ênfase no 
aspecto visionário em Lucas ou em Atos; a ênfase está na revelação verbal e na exigên
cia de obediência. O próprio Paulo não usa o termo para o incidente em Damasco. Nos 
pais apostólicos, Mart. Pol. 5.2 registra uma visão de Policarpo (cf. 12.3).

autóptês. Esse termo tem o sentido de “testemunha ocular” (“que vê por si mes
mo”). Ele não ocorre na LXX, mas Josefo o usa. O único caso no NT está em Lc 1.2. 
Estilisticamente, há paralelos para este, todavia, substancialmente, a declaração mos
tra que, para a tradição, é internamente necessário que as testemunhas oculares sejam 
mencionadas como portadoras normativas.

epóptês, epopteúõ. O substantivo tem significados tais como “espectador”, “observa
dor”, em seguida “supervisor”. Nos mistérios, ele denota “aquele que tem parte numa 
visão”. O verbo significa “ver”, “examinar”, “considerar” e, nos mistérios”, ter a posição 
de um epóptês”. O substantivo ocorre na LXX para indicar que Deus toma nota das 
coisas (cf. Et 5.1; 2Mac 3.39), mas o verbo não é usado. Filo não usa o substantivo nem 
o verbo, e Josefo só usa compostos. O NT usa o verbo em lPe 2.12; 3.2. Os gentios 
observam a conduta dos cristãos e, ao verem suas boas obras, glorificarão a Deus ou 
serão ganhos. Não há qualquer relação aqui com o uso nos mistérios, nem epóptês em 
2Pe 1.16 é dependente deste uso, pois o sentido de “espectador” ou “observador” é sufi
cientemente adequado ao contexto; o elemento específico de “testemunha ocular” não é 
tão fortemente enfatizado pela palavra isoladamente. Deus é epóptês em lClem. 59.3 e 
pantepóptês em 55.6; ele vê e conhece todas as obras humanas.

ophthalmós.
1. Essa palavra significa “menina dos olhos”, “olho” (principalmente plural) e, figu- 

radamente, “o que é mais estimado”. Muitas expressões revelam a importância do olho 
e também encontramos referências a ver com os olhos da noús ou do kardía (mente ou 
coração).

2. A LXX usa a palavra umas 700 vezes, muitas vezes para percepção ou julgamento 
humanos ou para percepção divina (cf. Dt 11.12). Os olhos podem ser a sede de maus 
impulsos (cf. Pv 6.17; 10.10; 30.13; Jó 31.1, 7).

3. Filo usa a palavra umas 130 vezes, mais de 100 literalmente para “visão” ou “vista”. 
Ele raramente fala sobre os olhos de Deus e na maior parte usa ómma figuradamen- 
te para os olhos mentais. Os pseudepígrafos fazem referência aos olhos de Deus, mas 
também dizem que os olhos humanos podem revelar uma natureza adúltera ou cobiço
sa. Os rabinos também falam sobre olhos maus ou bons e se referem à ação de olhar o 
sedutor nos olhos.

4. O NT emprega o termo umas 100 vezes. Como o órgão da visão, ele ocorre com 
relação aos cegos e sua cura (cf. também a cegueira em At 9.8). Os olhos estão pesados 
em Mt 26.43, e lágrimas são enxugadas deles em Ap 7.17. A parábola do argueiro e da 
trave (ou o cisco e a tora, Mt 7.3ss.) é uma advertência contra julgar os outros. A lei do



olho, menina dos olhos 61 ophthalmós

AT de olho por olho é citada em Mt 5.38, mas com uma admoestaçâo para a substitui
ção da justiça estrita pelo amor. A função do olho é a base da imagem em Mt 6.22-23, 
que considera a possibilidade do olho poder ser bom ou mau, com uma referência mo
ral (cf. Test. Iss. 4.6). É afirmado que os olhos podem seduzir ao pecado em ljo  2.16, e 
cf. 2Pe 2.14. O olho também pode ser uma causa de tropeço conforme Mt 5.29. Sob a 
influência do AT, o olho é associado a testemunha ocular em Mt 13.16; Lc 2.30; ljo 1.1; 
Ap 1.7. Em conexão com as aparições da ressurreição, não há escolha especial de vista 
(cf. Lc 24.16, 31; At 1.9); o ponto crucial é espiritual antes que percepção sensória. Deus 
concede iluminação aos olhos do coração (cf. At 26.18; ljo  2.11; Ef 1.18). Só raramente 
o NT se refere aos olhos de Deus (cf. lPe 3.12; Hb 4.13).

5. Nos pais apostólicos, ophthalmós é raro, exceto por dez referências em lClemen- 
te. O Martírio de Policarpo aplica “olhos do coração” aos mártires. ICo 2.9 é citado em 
lClem. 34.8; 2Clem. 11.7; Mart. Pol. 2.3. ómmata ocorre apenas em lClem. 19.3.

kathoráõ.
1. Essa palavra significa “olhar para baixo”, em seguida, mais geralmente, “ver”, e, fi- 

guradamente, “perceber”, “observar”, “passar os olhos”, “dar atenção a”.
2. A LXX usa kathoráõ quatro vezes e kateídon quatro vezes, geralmente para per

cepção sensorial ou antropomorficamente para Deus observando do céu (Jó 10.4).
3. Filo usa kathoráõ 34 vezes com uma ênfase maior na percepção intelectual, como 

é mostrado pelos objetos, pelo fato de Deus poder ser o sujeito, e pela ligação com 
áiánoia (embora não com noús). Em Josefo, por outro lado, a percepção sensorial ge
ralmente está em vista, contudo também encontramos o sentido transferido de “perce
ber”, “inspecionar”.

4. O único uso do NT de kathoráõ está em Rm 1.20. Visto que a construção aqui 
descarta a percepção sensorial anterior à apreensão intelectual, o significado aparente 
é percepção sensorial que é, ao mesmo tempo, apreensão (nooúmena kathorátai). Con
sequentemente, os poiêmata não são apenas fenômenos empíricos, mas fenômenos ou 
processos que devem ser considerados de um modo que combine percepção sensorial 
e intelectual, p. ex., as obras de Deus na história. O contexto parece deixar claro que a 
verdadeira percepção destas não é uma possibilidade que está naturalmente disponível 
aos pecadores (cf. v. 19); ela depende da ação divina em autorrevelação. Esta não é me
nos necessária no nível da revelação geral como o é na especial.

prooráõ, proeídon. Essa palavra significa “ver antes, adiante, mais cedo, na frente” 
e, consequentemente, “prover para”. Na voz média, significa “ter perante os olhos”, “ter 
visto antecipadamente” (cf. o conhecimento antecipado que Deus tem dos caminhos e 
atos humanos). Filo usa o termo para prever o futuro. Isto é possível para Deus, mas 
não para nós. Josefo concorda (exceto no caso dos profetas), mas ele também usa o ter
mo para prever e tomar precauções contra perigos. No NT, At 2.31 diz que Davi, como 
profeta, tem conhecimento antecipado da ressurreição de Jesus. At 2.25 cita SI 16.8 para 
o mesmo efeito. O significado em At 21.29 é “ter visto anteriormente”. G1 3.8 faz refe
rência à predição da Escritura, problépomai possui o mesmo sentido de “antever” em 
Hb 11.40 (com Deus como sujeito). Nos pais apostólicos, o sentido em Inácio Tralianos 
8.1 é de antever perigos e tomar precauções contra eles. [W. Michaelis, V, 315-82]
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orgè [raiva, ira], orgízomai [estar irado], orgílos [irado, irascível], parorgízõ [pro
vocar à ira],parorgismós [raiva, ira]

A. Ira na antiguidade clássica.
I. O significado de orgè.
a. orgè, que denota “irrupção” (de seiva ou vigor), passa a ser usada para “natureza 

impulsiva”. Este é um elemento trágico no drama, uma vez que ela inclina as pessoas 
a atos decisivos. Um demoníaco excesso de vontade combina com destino para trazer 
desastre.

b. Um segundo e resultante significado é “raiva” como a mais notável manifestação 
de paixão impulsiva. Diferentemente de thymós, um termo complementar, orgè é espe
cialmente orientada para vingança ou punição. Assim, ela é aplicada a governantes que 
devem desagravar a injustiça.

c. Desenvolve-se, então, o sentido de “punição”. À parte desta forma legítima, en
tretanto, orgè é reconhecida como sendo um mal, ou a fonte de outros males. Alguns 
filósofos a consideram natural e necessária, conquanto somente com moderação, mas 
o estoicismo a lista como uma paixão primária que deve ser completamente erradicada.

II. A ira dos deuses no mundo grego. Deidades iradas e vingativas têm lugar firmado 
na religião grega. As Fúrias clamam por retribuição quando os laços da natureza (p. ex., 
sangue e família) são rompidos. A cólera pode estar entre os deuses quando há preten
sões conflitantes, mas ela também é dirigida contra os seres humanos quando estes se 
mostram arrogantes, ou quando negligenciam deveres tais como sacrifícios, hospitali
dade e honra aos mortos. Essa ira, à qual seria melhor a pessoa se sujeitar, não é exata
mente uma fúria cega, mas se baseia numa pretensão. Num sentido curioso, ela confere 
uma dignidade negativa a suas vítimas ao riscá-las fora ou delimitá-las em limites espe
cíficos. A princípio, palavras como chólos, kótos e mênis são usadas para essa ira divi
na, mas a tragédia começa a usar orgè, fazendo distinção entre a ira divina e a humana. 
A filosofia tem certa dificuldade com o conceito de ira divina, em vista de seu ensino 
de que não deve haver qualquer paixão na deidade. No entanto, Platão se refere aos 
sofrimentos que sobrevêm a diversas raças por causa da ira divina, e filósofos posterio
res, embora críticos das concepções mitológicas aceitam a ideia de castigos divinos. Na 
crença popular, a ira divina tem uma conexão cultuai à medida que tentativas são feitas 
para aplacá-la, e fenômenos como tempestade e peste, bem como deformidade e doen
ça, são aceitas como claras evidências da ira dos deuses ou de demônios.

III. A ira dos deuses no mundo romano. Os romanos mantêm quase as mesmas con
cepções a respeito da ira dos deuses assim como os gregos, e seus filósofos expressam 
as mesmas reservas. Prodígios, em particular, manifestam a ira divina, e ela resulta em 
fome, doença e peste. Negligência cultuai é a causa mais comum da ira, e ritos expiató
rios são concebidos para prevenir desastres. Orações podem ser feitas para a direção da 
ira divina contra inimigos, e aqueles que prestam juramento invocam a ira divina sobre 
si mesmos em caso de perjúria. A ira recai especialmente sobre os ímpios, e esta é uma 
razão pela qual, supersticiosamente, os romanos estão prontos a reconhecer os mais va
riados cultos. Desgraças políticas como guerra civil e rebeliões, também são conside
radas como manifestações da ira divina, e cidades conquistadas ou inimigos derrota
dos são vistos como suas vítimas. No caso de sacrifícios e outros ritos serem ineficazes
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para desviar a ira divina, um sacrifício voluntário de si mesmo é a forma suprema de 
expiação. A ira divina exerce um papel muito significativo na história e na literatura 
romanas. Para Tácito, a sorte de Roma está em estreita ligação com ela e, na Ilíada, a ira 
divina é uma força controladora que conduz Eneias a Roma. Ira e destino são dois la
dos da mesma moeda. A ira dos deuses, e seu apaziguamento, dão expressão à oposição 
e ao revezes, e à sua superação, que marcam o cumprimento do destino histórico. Esta 
referência histórica é um fator distintivo na visão romana.

[H. Kleinknecht, V, 382-92]

B. Ira humana e divina no AT.
I. Os termos hebraicos. O hebraico é rico em termos para ira. a. O mais comum é

’ap, que tem o sentido básico de bufar; ele é usado, principalmente, para a ira divina 
(170 vezes), mas também para a humana (40 vezes), b. Outra palavra é hêmâ, que traz 
o sentido de “ardor” ou “paixão”, e é frequentemente usada para o furor divino (90 ve
zes) ou humano (25). c. hãrâ é usada apenas para a ira de Deus na expressão h“rôn 'ap.
d. Outra palavra é ‘ebrâ, e outros termos incluem kã‘as, zãam  e zã‘ap, todos estes 
expressam facetas da ira, tais como furor, indignação, repreensão, etc. (Para detalhes 
completos cf. TDNT, V, 392ss.) [O. Grether e J. Fichtner, V, 392-94]

II. Ira humana.
1. Contra outros. Embora os mesmos termos possam denotar ira divina e humana, 

existem diferenças substanciais importantes nos dois casos. Os objetos da ira humana 
geralmente são pessoas, grupos, nações ou os seus governantes. A ira de outras na
ções é uma ameaça a Israel (Am 1.11), mas insignificante diante da proteção de Deus 
(Is 7.4). A ira humana é dirigida principalmente contra outras pessoas, e é justificada 
quando não preocupada apenas com interesse pessoal (cf. 2Sm 12.5; Ne 5.6). Isso é es
pecialmente verdadeiro quando a causa de Deus é defendida (cf. Moisés em Êx 16.20; 
Lv 10.16, Elias em 2Rs 13.19, Eliú em Jó 32.2 e Jeremias em Jr 6.11). No entanto, a 
ira humana também pode ser por interesse pessoal (p. ex., Caim em Gn 4.5, Esaú em 
27.44-45, Balaque em Nm 24.10, Saul em ISm 20.30, Potifar em Gn 39.19).

2. Contra Deus. A ira humana pode ser dirigida contra Deus quando os procedi
mentos dele parecem enigmáticos ou injustos (cf. Samuel em ISm 15.11, Davi em 2Sm
6.8, Jó em 11.2-3, etc. e Jonas em Jn 4.1ss.). A ira dos justos diante da prosperidade dos 
ímpios é finalmente dirigida contra Deus (SI 37.1, 7-8; Pv 3.31-32).

3. Avaliação. Provérbios mede a ira humana em termos de sabedoria prática. Ela é 
perigosa à luz de seus resultados (6.34; 15.1, etc.). Devemos esperar que Deus julgue os 
ímpios (24.19-20; cf. SI 37.7ss.). A paciência é a verdadeira sabedoria (Pv 14.29), e a ira 
é loucura (14.17, 29). O sábio vê que a ira humana leva à injustiça (14.17; cf. Tg 1.20). 
Os amigos de Jó condenam sua ira porque ela o prejudica (Jó 18.4), enfraquece o temor 
de Deus (15.4) e ataca a justiça de Deus (8.2-3). Deus endossa o veredicto, embora com 
muito mais profundidade (Jó 38ss.), e o próprio Jó se arrepende (42.6).

III. Ira Divina.
1. Dados linguísticos. No AT, os termos para ira denotam mais comumente a ira di

vina do que a humana, especialmente em combinações que distinguem a ira de Deus 
por seu poder. A ira está consistentemente ligada a Yahweh, o Deus do pacto. Poste
riormente, há uma tendência para afrouxar a ligação firme com Deus. O uso absolu-
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to de “ira” em Crônicas reclama atenção. Is 63.5 faz distinção entre Yahweh e a ira de 
Yahweh, mas o versículo seguinte mostra que isso é personificação poética.

2. Objetos. Israel só conhece um Deus, com quem permanece num relacionamento 
pactuai especial. O conceito de ira divina é assim controlado pelo conhecimento da fé 
com sua perspectiva histórica de passado, presente e futuro. Israel não se relaciona com 
uma força irracional e impessoal, mas com a vontade divina pessoal. Isso dá forma e vi
talidade ao que é dito a respeito de ira. Um sentido forte de distância de Deus mantém 
o envolvido antropopatismo dentro de limites apropriados. Ira não é a mesma coisa 
que julgamento, porque ela tem a ver com um processo ou uma emoção no íntimo de 
Deus. No entanto, essa emoção não afeta o ser intrínseco de Deus, mas somente seu ser 
em relação ao mundo e seus entes.

A ira divina é dirigida a. contra Israel. Ela é um fator recorrente nas peregrinações 
no deserto, na conquista e na história subsequente. Onde ela sobrevêm a indivíduos 
tais como Moisés, Arão, Miriã, reis ou profetas (Êx 4.14; Dt 9.20; Nm 12.9; lSm 15; 
Jr 21.1ss.), a função representativa deles geralmente está em questão. Mas ela também 
pode se acender contra o povo como um todo por causa de pecados individuais (cf. 
Acã em Js 7 ou Davi em 2Sm 24). Para alguns profetas, a ira divina é um tema primário, 
embora nem todos usem a palavra (cf. Amós). A intenção desses profetas é abalar uma 
falsa sensação de segurança (cf. Am 3.2; Os 13.9ss.; Mq 3.11; Sf 2.2). Particularmente, 
Jeremias e Ezequiel são profetas da ira de Deus. A ira é menos proeminente após o exí
lio, mas cf. Ag 1.5ss.; Zc 1.3, 12.

b. Outras nações e seus governantes também estão sujeitos à ira divina. A maioria 
dos profetas proclama isso (cf. Is 13.3ss.; Jr 50.13, 15; Ez 25.14). Os Salmos também 
a entoam (cf. 2.5, 11; 110.5). Quando ela irrompe, toda a terra é afetada por ela (Dt 
32.22).

3. Exercício. Vários meios são usados para descrever a ira de Deus, mas ela sempre 
ameaça a existência dos envolvidos. As figuras usadas expressam sua força destrutiva 
e irresistível. O fogo é uma metáfora comum (cf. Jr 15.14). A tempestade é outro sím
bolo (cf. Jr 30.23). Comumente se diz que ela é derramada como um líquido (Os 5.10). 
Por vezes, ela é derramada como fogo ou piche abrasador (Is 30.33); outras vezes ela 
deve ser bebida (Jr 25.15). Deus pode liberar sua ira por intermédio das nações (Is 10.5;
13.5), mas seu próprio braço também é citado como agente de sua ira (Is 30.30). Sua 
ira é variadamente descrita como sendo acesa e acalmada (Ez 5.13), trazida ou enviada 
(2Cr 36.16; Jó 20.23) e executada (lSm 28.18). Quando ela termina, Deus a faz cessar 
(Êx 32.12), ou ela é desviada (Jr 4.8), embora a última expressão possa denotar apenas 
suspensão. O objetivo final da ira divina é a total destruição, na forma de derrota his
tórica ou banimento da terra. Manifestações mais detalhadas são opressão temporária, 
fome, peste e seca. Em sua dimensão escatológica, ela significa o completo triunfo de 
Deus. O dia do Senhor será um dia de ira mesmo para Israel (Am 5.18ss.). Somente 
por graça e perdão divinos alguns escaparão do julgamento que, inevitavelmente, cairá 
sobre as nações e sobre os ímpios na terra (SI 9.16-17; 7.6, etc.). Na vida dos justos, a ira 
divina toma a forma de diversos problemas como enfermidade, perseguição, a ameaça 
de morte precoce e um sentimento de distância de Deus (SI 88.16; 90.7ss.; 102.8,10-11, 
23). Jó é um exemplo do justo sendo submetido a uma aparente inexplicável manifesta
ção da ira divina.
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4. Motivos. Em alguns casos parece não haver razões para a ira de Deus. Ela sim
plesmente vem com força primordial (cf. Gn 32.23ss.; Êx 4.24-25). Ela é uma interven
ção letal quando a santidade de Deus é violada (Êx 19.9ss.). Nenhuma explicação real 
pode ser dada para Deus se opor ao censo de Davi (ISm 24) ou para os sofrimentos in
fligidos a Jó ou aos justos em Salmos. Parece que temos aqui um fator incalculável que 
beira ao arbitrário. Todavia, em outras ocasiões, as razões para a ira são evidentes. O 
Deus do pacto castiga seu povo, ou grupos dentro dele, quando resistem à sua vontade 
redentora e deixam de dar a resposta de confiança e obediência (cf. Nm 11.1; 17.6ss.; Js 
7.1; ISm 15, etc.). A apostasia é uma razão óbvia para a ira divina (Êx 32; Nm 25, etc.). 
Nos profetas, o contexto da ira é o gracioso e fiel amor que Deus mostra para com Is
rael. Todas as ofensas de Israel são um desprezo desse amor. Consequentemente, a ira, 
como um amor ferido, é correlativa à graça. Ela é um zelo ciumento que não tolerará 
a deslealdade do povo escolhido. No entanto, o mesmo zelo protegerá Israel quando, 
como um marido fiel, Deus destruir as nações que oprimem seu povo e lhe trouxer 
livramento (Zc 1.14-15; Ne 1.2). Um ataque a Israel é um ataque ao próprio Deus, à sua 
honra (Is 48.9ss.). Contudo, a ira de Deus contra as nações possui uma dimensão mais 
ampla. Ela é dirigida contra a arrogância e a perversidade humanas, em afirmação da 
reivindicação de Deus ao domínio sobre o cosmos. Deus pode usar a Assíria como vara 
de sua ira contra Israel, mas ele também faz voltar sua ira contra a Assíria quando ela 
ultrapassa sua comissão (Is 10.5ss.; Ez 25.15ss.; Zc 1.15). O propósito da ira divina é o 
estabelecimento do governo divino da santidade. Nesta conexão, todo o peso da vida 
humana após a queda é, em si mesmo, uma expressão da ira divina (cf. Gn 3; 4; 6-8; 
11). Como Jó 14.1ss. vividamente coloca o ponto (cf. SI 90.7), toda a vida humana está 
sob a constante operação da ira de Deus.

5. Irrupção, duração e desvio. Historicamente, diferente de escatologicamente, a ira 
de Deus sobrevêm a indivíduos ou povos na forma de aflições. Muitas vezes, ela desce
rá como um relâmpago (Êx 19.12; Nm 11.33; ISm 6.7). Contudo, Deus não dá rédeas 
soltas à ira: ele é longânimo (Êx 34.6-7; Nm 14.18, etc.). Ele adverte o povo para que se 
arrependa, como testificam os profetas. Ele é rápido para mostrar clemência. Ele pode 
até exercer restrição no caso de Nínive, para desgosto de Jonas (Jn 4.2). Esta restrição 
pode ser, algumas vezes, para efeito de testar seu povo ou para exibir a abundância da 
culpa. A questão da duração da ira é constante no período do exílio e em Salmos. Espe
ra-se que ela seja curta (cf. Is 54.8ss.). Surge a convicção de que o dia da ira deve seguir 
seu curso e que, em seguida, virá o tempo da graça. No entanto, a ira de Deus contra 
as nações será final (Na 1.2). Este é o outro lado do amor de Deus para com Israel. O 
propósito da lei e dos profetas é trazer o povo à conversão e à obediência que desviarão 
a ira (cf. Dt 6.15). Nenhum ritual pode aplacar a ira de Deus quando ela sobrevêm. O 
próprio Deus determina sua duração, e a única saída é buscar a misericórdia divina em 
oração ou intercessão (cf. Moisés em Êx 32.11-12; Nm 12.13; Amós em 7.2, 5; Jeremias 
em 14.7ss. e Jó em 42.7-8). Deus ouve tais petições (Nm 11; 14), mas virá o tempo em 
que ele não fará isso ou poderá até proibi-las (Jr 7.16). Os fundamentos da interces
são são a própria fidelidade de Deus e a fraqueza de suas criaturas (Nm 14.18; Am 7.2, 
5). Jó enfatiza especialmente sua fraqueza e roga a Deus que o deixe só (7.1ss.; 9.18ss.; 
13.13ss.), não sabendo que há uma razão especial para a severidade de sua sorte. Visto 
que a ira de Deus manifesta a divina santidade, ela pode cessar quando o castigo for
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executado sobre os transgressores (cf. Nm 25.1ss.; Js 7.1, 25-26). Ofertas expiatórias, 
por vezes, exercem um papel (Nm 16.46; 2Sm 24.17ss.), mas nos profetas, a única espe
rança para desviar a ira é o arrependimento total (Jr 4.4, 8). O povo exilado verá o fim 
da ira quando tiver esvaziado a taça da ira e tiver recebido em dobro pelos seus pecados 
(Is 51.17, 22;40.2).

6. A ira de Deus e sua santidade, justiça e compaixão. Embora se diga apenas uma 
vez que a ira é um traço essencial em Deus (Na 1.2), ela é uma parte integral da mensa
gem do AT. A ira de Deus é o ataque de Deus afirmando sua reivindicação de domínio. 
Em termos substanciais, talvez linguísticos, ela está intimamente ligada à sua santidade. 
Ela é mostrada como obra de uma vontade pessoal, e não de um destino objetivo. É a 
investida de Deus contra todas as forças que resistem à sua santa vontade. Ela não é o 
mesmo que a justiça de Deus, ainda que esteja voltada contra trangressões das deman
das divinas. Para Jó, ela pode até parecer injusta, pois nela existe um elemento ines- 
crutável. Deste modo, Jó pode até apelar do Deus de ira ao Deus de justiça (16.20-21), 
e Jeremias pode pedir por castigo em justa medida antes que em ira (10.24). Todavia, 
em relação a Israel, ira não é mero capricho, mas o lado oposto do amor fiel e zeloso 
de Deus. Os pecados de Israel provocam tensões, por assim dizer, para Deus, confor
me sua compaixão restringe sua ira (Is 54.8ss.). A confissão da misericórdia divina não 
provê qualquer razão para se pensar que o julgamento não virá, especialmente sobre as 
nações e sobre os ímpios. Não obstante, ela nutre a confiança de que, para o povo justo 
de Deus, a ira de Deus é apenas por um momento e seu favor por toda a vida (SI 30.5).

[J. Fichtner, V, 394-409]

C. A ira de Deus na LXX.
I. Uso.
1. orgê e thymós. Ao traduzir os vários termos hebraicos, a LXX usa orgê e thymós. 

Etimologicamente, thymós denota a emoção e orgê a expressão, mas esta distinção é 
perdida na LXX. a. As duas são frequentemente usadas juntas (cf. Dt 9.19). b. Elas 
são usadas de maneira permutável em paralelismo (cf. Os 13.11; Is 34.2). c. Também 
permutáveis são as construções no genitivo thymós tês orgês e orgê toú thymoú (Êx 
32.12; Nm 32.14, etc.), d. Também encontramos thymoústhai orgê (Gn 39.19) e, mais 
raramente, orgê thymoútai (lSm 11.6). e. Há muitas expressões seja com orgê ou com 
thymós, mas bem menos com apenas um dos termos (para detalhes cf. TDNT, V, 409- 
10).

2. orgízõ, (thymóõ), parorgízõ, parorgismós. Formas ativas de orgízõ e thymóõ 
ocorrem apenas uma vez cada (“provocar à ira”), mas formas passivas são comuns (“fi
car ou estar irado”). Os substantivos parorgismós e parórgisma (“provocação à ira”) 
são raros.

3. orgílos e thymõdès. Essas palavras, que significam “indignado”, “irado”, ocorrem 
principalmente na literatura de sabedoria e em todos os casos, exceto um, refere-se 
apenas ao atributo humano.

4. (kótos), chólos e mènis. Essas palavras, comuns para “ira” no grego secular, não 
são usadas para a ira de Deus na LXX. kótos não ocorre de forma alguma, chólos ape
nas cinco vezes (cholán uma vez) com referência à ira humana, e ménis apenas quatro 
vezes (mèniama ou mènima uma vez e o verbo mêníein cinco vezes), novamente com
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referência à ira humana exceto para o verbo em )r 3.12; SI 103.8. Os tradutores talvez 
evitem usar, para a ira de Deus, termos que estejam associados à ira dos deuses gregos.

II. Interpretações e paráfrases. Em geral, a LXX traduz corretamente o hebraico, em
bora por vezes ela seja mecânica, p. ex„ ao usar thymós quando a referência hebraica é 
a “veneno”, ou orgê quando o hebraico significa “irritação”. Quando o hebraico se refere 
antropomorficamente ao nariz de Deus, a LXX prefere a antropopática orgê. Algumas 
vezes, ela substitui a ira de Deus pelo pecado que a provoca, e escolhe parafrasear (e al
terar o sentido) em Ml 1.4, Is 66.14 e Zc 1.12. Num versículo como Dt 32.22, ela oferece 
a tradução de que o fogo é aceso como um resultado da (não na) ira de Deus. Um trata
mento direto da revelação da ira de Deus ocorre em Sir 48.1. (Para detalhes completos 
cf. TDNT, V, 411-12.) [O. Grether e J. Fichtner, V, 409-12]

D. A ira de Deus no judaísmo posterior.
I. Apócrifos e pseudepígrafos.
a. Escritos judaicos posteriores continuam nas mesmas linhas que o AT, usando al

guns dos mesmos termos hebraicos, e no grego orgê e thymós (e derivados).
b. A ira humana é julgada de diferentes maneiras. Pode haver a ira justa, p. ex., por 

causa de transgressões da lei. A ira de governantes pagãos contra transgressores tam
bém é justificável, e pode até servir como ilustração da ira de Deus. No entanto, na 
maior parte, a ira é considerada uma paixão que leva ao pecado e à ruína. A ira impe
tuosa de governantes pagãos (p. ex., contra Israel) é condenada. Estritamente, a ira é 
própria somente a Deus; a ira humana, particularmente, desperta a de Deus. Mesmo 
por critérios seculares, a ira é contrária à sabedoria, posto que a razão pode também 
controlá-la.

c. Uma vez que o julgamento em ira é predominantemente negativo, talvez seja sur
preendente que quase todas essas obras falam desinibidamente acerca da ira de Deus. 
Mesmo o helenisticamente eivado 4Macabeus lida com a justa ira de Deus. orgê denota 
a própria paixão como uma expressão da natureza de Deus e de sua justa oposição ao 
mal. Ela pode também denotar seus efeitos como julgamento irado. Isso é especialmen
te verdadeiro a respeito da ira escatólogica. A personificação da ira serve para preservar 
seu aspecto pessoal enquanto a separa, até certo ponto, do próprio Deus. A apocalíptica 
tende a enfatizar a misericórdia divina e dá os seguintes motivos pelos quais a ira é 
controlada: o pequeno número de justos, a ignorância das massas, a universalidade do 
pecado e a sujeição do próprio mal à vontade divina. Onde a ira irrompe, ela tem, em 
primeiro lugar, uma fase histórica em que é dirigida contra indivíduos e nações, in
cluindo Israel (com limitações). A ira histórica, entretanto, é um tipo da ira escatológi- 
ca. Esta é dirigida contra as nações e contra todos os pecadores impenitentes. Os obje
tos da ira, p. ex., governantes também podem ser seus instrumentos, como os anjos. Os 
meios para se desviar a ira são a adoração, a conduta justa, a intercessão, o sofrimento 
vicário e a própria defesa redentora de Deus. [E. Sjõberg e G. Stàhlin, V, 412-16]

II. Rabinismo. Os rabinos não têm problema com a ideia da ira divina. Eles podem 
até descrevê-la em termos humanos, embora condenem a ira humana destituída de jus
ta indignação. Às vezes, eles hipostasiam a ira em formas angélicas. A ira divina nunca 
é divorciada da justiça essencial de Deus. Mesmo irado, Deus faz permanecer seu cui
dado misericordioso pelo mundo. Ao punir os ímpios, ele é bondoso para com os jus
tos e misericordioso para com os penitentes. Na verdade, ele ainda dá boas dádivas aos
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pecadores. Isso, no entanto, não enfraquece o terror de sua ira. O dia do julgamento é 
um dia de ira, embora com maior ênfase na justiça. [E. Sjõberg, V, 416-17]

III. Filo. Filo reconhece uma ira justa contra o pecado e os pecadores, mas sob in
fluência estoica, ele vê a ira como uma paixão que deve ser eliminada. Ele fala sobre a 
ira de Deus como repreensão e encontra sua operação em eventos terrenos, mas sugere 
que a ira é atribuída a Deus e não uma realidade divina. Além disso, explica as referên
cias bíblicas como uma acomodação divina à capacidade dos ouvintes.

[E. Sjõberg e G. Stàhlin, V, 417-18]
IV. Josefo. Josefo usa orgê para ira divina e humana, e também usa chólos, ménima 

e mênis, mas não thymós. Ele relaciona a ira divina com as violações da lei. O critério 
de orgê é díkè, de modo que, às vezes, ele usa díkè em vez de orgê. Em sua própria épo
ca, ele considera os romanos como instrumentos da díkè divina. [O. Procksch, V, 418]

E. Ira humana e divina no NT.
I. Ira humana.
1. Justificação relativa. À parte da própria orgê, palavras de raiz org- são usadas no 

NT apenas para ira humana, apesar de thymós ser preferida para fúria repentina (Lc 
4.28; At 19.28). Uma vez que o NT leva a sério a ira divina, ele não pode ser totalmente 
negativo para com a ira humana. Ele aceita uma ira santa que odeia aquilo que Deus 
odeia e que é vista no próprio Jesus (Mc 3.5) ou em Paulo (At 17.16). Contudo, ele não 
pensa que amor e ira sejam, intrinsecamente, compatíveis em nós como o são em Deus 
(cf. ICo 13.5). Em Rm 10.19, a ira de Israel provocada por Deus é boa, bem como a in
dignação que é fruto do verdadeiro arrependimento em 2Co 7.11.

2. Avaliação negativa. Em outros lugares do NT, a ira humana é um pecado. A ira 
do irmão mais velho é errada em Lc 15.28. E também a dos ouvintes de Jesus em Lc 
4.28. Também o é a ira dos gentios em Ap 11.18. Tal ira é dirigida finalmente contra 
Deus, e ela chega a pleno foco na ira do diabo em Ap 12.17. Herodes é um protótipo 
humano em Mt 2.16. É ira deste tipo que Tiago descreve em 1.20, e que Jesus talvez te
nha em mente em Mt 5.22, onde ela é um primeiro passo para o assassinato. Paulo ado
ta uma visão semelhante. Ira é um dos pecados de Cl 3.8 e Ef 4.31. Abster-se dela é dar 
lugar a Deus (Rm 12.19); entregar-se a ela é dar lugar ao diabo (Ef 4.26-27). Se ela leva 
à vingança, ela é uma violação da prerrogativa divina de julgamento (Rm 12.19); a ira 
de Deus é a resposta a ela (Cl 3.6, 8). Não devemos nem ficar irados nem provocar à ira 
(Cl 3.8; Ef 6.4). A ira é imprópria ao culto divino (lTm 2.8; Tt 1.7). Ef 4.26 concede que 
mesmo os crentes possam, às vezes, ficar irados, mas se o fizerem, devem cuidar para 
não pecar. Tg 1.19 mostra uma paciência que, como a de Deus, é mais pronta a perdoar 
do que entregar-se à ira, pois a ira não promove a verdadeira justiça.

II. Ira Divina.
1. Diferenciação do mundo ao redor.
a. Linguística. O NT nunca usa mênis e chólos para a ira de Deus, mas apenas orgê 

e thymós, a última apenas em Rm 2.8 e em Apocalipse. A ligação entre orgê e ekdíkêsis 
(Lc 21.22) e dikaiokrisía (Rm 2.5) descarta a ideia de explosões descontroladas de ira, e 
o uso de palavras como stenochõría como paralelas mostra que a ênfase está mais nos 
efeitos do que na emoção.

b. Substancial. A mensagem de João Batista, Jesus, Paulo e de Apocalipse inclui ira 
e também misericórdia. Consequentemente, o NT não se encontra em oposição ao AT
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numa antítese entre amor e ira. Amor e ira estão presentes em ambos. Se, no entanto, a 
arrogância humana é o ensejo da ira divina (cf. Rm 2.4ss.), ela não ocasiona hostilidade 
eterna entre Deus e a humanidade, pois o amor de Deus segue junto e acima de sua ira. 
Por esta razão, a ira de Deus nunca é descrita no NT como uma explosão emocional ou 
irracional. Um conceito teológico excede em valor o conceito psicológico.

2. A ira na visão de Deus no NT.
a. Ira é um elemento inalienável da visão de Deus no NT. Horrível coisa é cair em 

suas mãos (Hb 10.31). Ele pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno (Lc 
12.5; cf. Tg 4.12).

b. Às vezes, orgè pode parecer estar presente quase como uma força operante e in
dependente (cf. o uso de Paulo de orgè sem um toú theoú qualificador). No entanto, o 
NT não acha lugar para personificações transcendentes (como distintas de instrumen
tos), refere-se à vinda da ira somente como referência à vinda das últimas coisas, e re
jeita o fatalismo, que ficaria implícito se orgè fosse um princípio automático. O uso que 
Paulo faz de orgè corresponde ao seu uso de chàris; ele tem por certo que a orgè de 
Deus está em vista.

c. Contudo, é orgè uma emoção ou seria um castigo? Na maioria dos casos, sem dú
vida ela denota a obra divina de julgamento, não obstante, o sério desprazer de Deus 
com o mal também está implícito (cf. Rm 1.18; Ap 6.16; Hb 3.11).

d. No NT, assim como no AT, amor e ira não são mutuamente exclusivos em Deus. 
É pela ira que se mede a grandeza da misericórdia, e é pela misericórdia que se mede 
a grandeza da ira. Onde o amor é confrontado por resistência pecaminosa, ele possui a 
forma de ira (cf. Mc 3.5; Mt 18.34). Aqueles que aceitam a misericórdia são libertados 
da ira, aqueles que desprezam a misericórdia permanecem sob ela (Lc 2.34; Mt 3.12; 
Mc 4.12). Os dois malfeitores que são crucificados com Jesus ilustram vividamente esta 
verdade (Lc 23.39ss.).

e. Qual é a relação da orgè de Deus com sua makrothymía (paciência)? Por um lado, 
makrothymía é um instrumento de misericórdia que dá aos pecadores espaço para 
arrependimento (cf. Rm 2.4; Ap 2.21; 2Pe 3.9); ela serve assim à manifestação das ri
quezas da glória nos vasos de misericórdia. Por outro, quando é desprezada, ela é um 
instrumento de ira que confirma o poder de Deus na destruição dos vasos de ira. A 
revelação da ira é o indispensável realce da revelação da misericórdia, como em Rm 
1.17-18; 3.23.

f. O NT vê que a ira de Deus é dirigida contra a adikía humana, mesmo assim sua 
mensagem é a do triunfo da dikaiosyné divina sobre a adikía humana. Se, então, a per
versidade humana serve à justiça de Deus, seria Deus injusto por infligir a ira (Rm 3.5)? 
Na verdade, pode haver alguma justiça na ira de Deus quando o próprio Deus abando
na a humanidade ao caos da perversidade (Rm 1.18ss.)? A primeira resposta de Paulo 
é que aqueles que entendem que são pecadores, nada merecendo das mãos de Deus, 
estão plenamente conscientes de que a ira de Deus é seu justo julgamento do mundo. 
Somente o pensamento ímpio pode argumentar de outra maneira (3.7-8). Sua segunda 
resposta é que a ira e a justiça de Deus estão unidas de um modo humanamente incon
cebível. É precisamente porque Deus tem que manifestar sua ira contra todos nós que 
ele concede justiça de fé para fé, e deste mesmo modo, vindica seu justo julgamento 
(3.26). A obra vicária de Cristo é a solução de Deus para a aparente tensão ou dilema.
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3. A revelação da ira divina.
a. Em Jesus e sua mensagem. Embora as referências diretas não sejam frequentes 

(Mc 1.43; 3.5; Mt 9.30; Jo 11.33,38), a ira é uma característica integral do próprio Jesus. 
Sua ira revela sua humanidade e ainda seus objetos apontam para a sua deidade. Ele se 
ira contra as forças que se opõem a Deus, p. ex., Satanás (Mt 4.10), os demônios (Mc 
1.25), a lepra (Mc 1.41), os ímpios e os hipócritas (Jo 8.44; Mt 12.34), os desobedien
tes (Mc 1.43) e os incrédulos (Jo 11.33). Seu pesar indignado, por causa dos fariseus, 
é o pesar do Senhor misericordioso, cujo amor encontra apenas um ódio legalista que 
deseja lei e não amor e, por isso, reage com hostilidade impiedosa (Mc 3.5-6). Especial
mente severa é a ira, mostrada na parábola, contra o servo malvado que é graciosamen
te perdoado, mas que, em seguida, recusa-se a perdoar (Mt 18.34). Igualmente terrível 
é a ira de Jesus contra as cidades que rejeitam o chamado à conversão (Mt 11.20ss.) e 
contra os mercadores que profanam o templo (Mt 21.12ss.). Numa estranha ação pa
rabólica, ele também revela sua ira contra aqueles que negam os frutos do arrependi
mento (Mc 11.14; cf. Lc 13.7). Esta é a ira do Juiz escatológico que pode lançar fora da 
comunhão (Mt 21.12) e lançar no Hades (11.23). Por palavras e atos, Jesus manifesta a 
ira escatológica de Deus. Ele é o Senhor do juízo final (SI 2.12) que recusa malfeitores 
(Mt 7.23), destrói inimigos (Lc 19.27) e lança na fornalha de fogo (Mt 13.42). Ap 19.15 
oferece uma imagem semelhante. Também o faz Ap 6.16 quando se refere à ira do Cor
deiro. O mesmo Cordeiro que se submete ao julgamento humano finalmente exercerá o 
juízo divino contra aqueles que desprezam sua oferta vicária.

b. Realização histórica e escatológica. Semelhante a conceitos tais como reino e sal
vação, orgê pode ter uma referência tanto escatológica quanto histórica.

(a) Palavras e imagens acompanhantes (p. ex., palavras tais como vinda e dia, e ima
gens como fogo e taça) dão ímpeto escatológico a orgê. O NT começa com a mensa
gem de João Batista da ira vindoura e da libertação dela (Mt 3.7ss.). Jesus raramente 
usa os termos orgê e orgízomai, mas ele encontra lugar para a orge escatológica na úl
tima tribulação (cf. Lc 21.23) e no juízo final. Em Rm 2.5, o último dia é o dia da ira, e 
este é o cenário do drama da ira no fim do NT, em Apocalipse (cf. o grande dia da ira 
em 6.17).

(b) Contudo, há também uma ira histórica que já está presente. O próprio Jesus está 
presente como o santo Juiz. Ele retrata a realização histórica da ira em Lc 13.2ss. Paulo 
distingue uma operação da ira em Rm 1.18ss. Relacionada com a operação da justiça, 
ela está intimamente ligada a Cristo, cuja vinda significa tanto graça quanto julgamen
to. À luz do evangelho, a ira de Deus pode ser vista na pecaminosidade do mundo. Esta 
manifestação temporal aponta adiante para a manifestação plena e final, por isso deve- 
-se pregar tanto a ira presente quanto futura (2.8) e também a justificação presente e 
futura. Os dois aspectos andam juntos em Rm 2.5ss.; 3.5; 4.15; 13.4-5; lTs 2.16. Em Rm 
3.7, a ira presente está em vista, porém o termo krínomai confere uma qualidade esca
tológica.

(c) A ira é adiada no NT; Deus é tardio em irar-se. Há paralelos para essa ideia no 
mundo grego, no AT e nos escritos rabínicos. Como já observado, a demora tem uma 
dupla função (Rm 9.22; cf. 2.4). Não devemos antecipar a ira adiada de Deus ao exer
cermos nós mesmos a retribuição (12.19).

(d) A fé vê um período de ira e um período de graça, mas estes se sobrepõem em
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Cristo, de modo que, no tempo presente, tanto a justiça quanto a ira são manifestadas 
(Rm 1.17-18). A lei, quando violada, traz ira, mas esta é a reação do amor rejeitado, 
pois, assim como o evangelho, ela é uma dádiva do amor.

(e) A antecipação da ira escatológica significa a existência de um estado presente de 
ira (Jo 3.36). Isso não elimina o elemento escatológico, mas levanta a questão se a ira 
será finalmente eterna. O pensamento grego aceita a ideia, o AT parece questioná-la em 
Jr 3.12, e o judaísmo é incerto. No NT, muitas passagens apoiam uma duração eterna 
(Mt 3.12; 18.34; Ap 14.10), embora a referência seja mais à punição do que à ira. Sem 
dúvida, a ira de Deus é duradoura, assim como sua santa resistência a tudo que é ímpio 
(Ap 20.10, 14; 21.8). A eternidade da ira, entretanto, definitivamente não é pretendida 
em lTs 2.16 (cf. Rm 9-11), onde o eis télos pode significar “para sempre” no sentido de 
“eternamente”, mas tem aqui um sentido retórico mais fraco, e pode mesmo significar 
até o alvorecer do último tempo.

4. Ira divina nas imagens do NT.
a. Nas parábolas de Jesus, encontramos as imagens humanas do rei (Mt 18.34) e juiz 

(Mt 25; Lc 13.6ss.) indignado.
b. Para os atingidos pela ira divina, encontramos a imagem de vasos nos quais ela é 

derramada (Rm 9.22). Uma imagem familiar também é usada em Ef 2.3 com referência 
a filhos da ira. Em ambos os casos há opostos, ou seja, vasos de misericórdia e filhos de 
Deus por adoção.

c. Para a ira em si, encontramos a imagem de (a) fogo, que une juízo, tormenta e as 
chamas do inferno; (b) dilúvio, que, assim como no AT, traz a ideia da água, que tanto 
salva como destrói (cf. o batismo de João); (c) a taça ou frasco, que traz a ideia dupla 
de punição e estupor (Ap 14.8ss.), e que é acompanhada pela imagem do lagar de vinho 
(14.19-20); e (d) o capital (Rm 2.5) que é acumulado no céu e será pago no juízo final 
(cf. o tesouro oposto em Mt 19.21).

5. Os objetos e instrumentos da ira.
a. Objetos. No NT, a ira não é da essência de Deus, mas sempre tem objetos. Deus 

está indignado com Israel (Mt 3.7; Lc 21.23; lTs 2.16). Ele está indignado com toda 
a humanidade pecadora (Ef 2.3) e todas as nações (Ap 11.18; 14.8; 18.3). Ele está in
dignado com os poderosos e os ricos (Ap 6.15ss.). Ele está indignado com toda a terra 
(especialmente a Babilônia) por sua adoração do anticristo (Ap 14.8ss.; 16.1, 19). Ele 
está indignado com o mundo demoníaco que contrapõe sua própria ira à de Deus (cf. 
Ap 12.17).

b. Instrumentos. Deus usa forças demoníacas como instrumentos de sua ira (Ap 
11-12). Estas forças trazem desastres, mas o dualismo é evitado em razão de sua su
bordinação a Deus. Mesmo em oposição a Deus, o diabo, involuntariamente e a con
tragosto, o serve (ICo 2.8). Tal como as grandes potências do AT, mesmo como um 
instrumento ele também é objeto da ira (ou seja, um vaso no sentido duplo). O poder 
político também serve como uma ferramenta da ira divina (Rm 13.4). Assim como o 
diabo, ele pode assim fazer mesmo quando ele próprio é ímpio e, assim, fica sujeito à 
própria ira que ele executa (cf. Ap 13).

c. O cristão. Todos estão debaixo da ira de Deus (Rm 3.23). Os cristãos, entretanto, 
são libertos dela (lTs 1.10). Assim, em retrospecto, eles veem que não estão destinados 
à ira, mas preparados como vasos de misericórdia (Rm 9.23).
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6. As causas e os efeitos da ira.
a. Causas. A principal causa da ira é o desprezo a Deus. O mundo está debaixo da 

ira porque desconsidera a revelação dele na criação e transgride sua vontade com im
piedade e perversidade (Rm 1.18ss.). orgê é o desprazer de Deus com a falsa adoração 
(cf. Paulo em At 17.16 e Jesus em Jo 2.15ss.) e com o mal (Rm 12.19). O pecado, a apos
tasia e a aversão a Deus são as razões para a ira (Rm 5.8, 10). A apostasia, especial
mente na forma de adoração da besta, provoca a ira de Deus (Ap 14). Mas ao lado do 
desprezo da lei, o desprezo do santo amor e da paciência de Deus é uma causa decisiva 
da orgê (Lc 14:16ss.; Rm 2.4). Uma rejeição de Jesus é respondida com rejeição por ira 
divina (lTs 2.14ss.). O desprezo a Deus também pode tomar a forma de falta de amor 
ou de compaixão (Mc 3.5; Mt 18.23ss.), que facilmente toma a forma de julgamento 
dos outros (Rm 2.1-5). Desprezo ao amor de Deus e a falta de amor pelos outros, ba
sicamente a mesma coisa, são razões para a ira. Por trás de todas as outras causas está 
a vontade de Deus como a verdadeira base normativa. Deste modo, Rm 9.22 e lTs 5.9 
dão a entender uma ordenação à ira. A lei é dada para colocar os pecadores inequivo
camente debaixo da ira (Rm 3.19). A vontade divina não significa desculpa humana. A 
ordenação divina e a culpa humana não estão menos intrincavelmente entrelaçadas do 
que a tentação diabólica e a trangressão humana (Ef 2.2-3).

b. Causas e efeitos. As causas mais sérias da ira divina são também seus efeitos, de 
tal maneira que os grandes atos de ira são ocasiões de nova ira. Se o pecado e a incre
dulidade são causas da ira, eles também são seus efeitos (Rm 1; 9.22). O pecado e a 
punição convergem, pois Deus retribui com aquilo que é semelhante. Os atos dos peca
dores recairão sobre a própria cabeça deles.

c. Efeitos. Assim como o AT, o NT vê a operação da ira divina na morte (Rm 
1.18ss.). A ira escatológica traz destruição (Rm 9.22), como é tipificada na destruição 
de Jerusalém (Lc 21.23). Destruição não é aniquilação, mas tormento eterno (Ap 14.10- 
11; 20.10). A realização mais própria da ira, entretanto, é mais pecado (Rm 1-2). O 
caos moral da raça é um efeito da ira divina, não num nexo causai, mas pela resposta 
de Deus ao tríplice “mudar” humano pelo tríplice “entregar” (1.23ss.).

7. Libertação da ira.
a. Geral. A antiguidade como um todo busca salvação ou libertação da ira divina.
b. Conversão e batismo. João Batista oferece arrependimento e batismo como meio 

de libertação por intermédio de uma antecipação figurada do julgamento. Esse não é 
um processo automático, mas depende de uma conversão autêntica que se manifesta 
pelos frutos (Mt 3.8ss.). É, portanto, um modo válido de salvação do julgamento.

c. Jesus, o Libertador. A mensagem apostólica encontra em Jesus aquele que liberta 
seus seguidores da ira vindoura (lTs 1.10; Rm 5.9), uma vez que em Jesus eles já têm 
uma salvação presente e futura que concede a segurança de não estarem destinados à 
ira (lTs 5.9-10). Jesus liberta da ira porque, justificados e reconciliados nele, eles não 
são mais inimigos de Deus nem estão sob condenação (Rm 5.9-10; 8.1). Ele traz isso 
ao provar a taça da ira no lugar deles (cf. Mc 14.36; Lc 22.43-44). Sua aceitação do ba
tismo, o sinal do julgamento, aponta nesta direção. Ele retira a ira de Deus dos outros 
ao suportá-la ele próprio, porque, mesmo ao se colocar ele voluntariamente debaixo da 
ira, o bom prazer do Pai repousa sobre ele em vista de sua justiça e obediência autossa- 
crificial. Sua obra vicária resolve a tensão entre a ira divina e o amor divino. Se, porém,
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a libertação da ira eterna está em Cristo, então tudo depende da resposta que se dá a 
ele. Rejeitá-lo é permanecer debaixo da ira; recebê-lo é ser liberto. Precisamos “temer 
a ira futura ou amar a graça presente” (Inácio Efésios 11.1). Pela fé em Cristo, a dádiva 
escatológica da libertação da ira é uma realidade presente. O batismo com água é um 
julgamento antecipatório. Como um tipo da ira derramada, ele salva da ira conforme 
nele recebemos uma porção em Cristo, que levou e cancelou a ira (cf. Rm 6.2ss.). A 
libertação da ira pela graça não é, naturalmente, uma posse com que podemos contar 
independentemente de nossa própria conduta (cf. Mt 18.23ss.). Contudo, o testemunho 
final do NT não é do lago de fogo da ira, mas do manancial de misericórdia em Cristo.

[G. Stâhlin, V, 419-47]

—» hágios, thymós, kríno, makrothymía

orégomai [estender, esforçar-se], órexis [desejo, anseio]

orégõ significa “estender”, “alcançar”. É usado figuradamente para 1. esforço intelec
tual ou espiritual, que seja de maneira geral, p. ex„ por comunhão, ou de maneira filo
sófica, p. ex., aspiração racional ou irracional ou, em Filo, para nostalgia do mundo das 
idéias; e para 2. ardente desejo físico, p. ex., por alimento.

O grupo ocorre somente quatro vezes no NT e apenas duas vezes em analogia for
mal ao uso filosófico. Deste modo, em Hb 11.16 a fé deseja uma pátria melhor; ela está 
orientada não à natureza ou ao lógos, como na filosofia, mas à promessa (11.8, 17). 
Uma atitude total está em questão, pois aqueles que se desviam da promessa almejam 
o dinheiro em seu lugar (lTm 6.10). A diferença em relação à filosofia encontra-se no 
foco escatológico da busca. Em Rm 1.27, Paulo usa órexis para o impulso sexual. Este 
não deve ser em si mesmo depreciado num sentido dualístico. Ele se torna corrompido 
somente quando a verdade de Deus é pervertida (v. 24-25). Nos justificados, ele se inte
gra no serviço a Deus, ao qual o corpo é dedicado. A fé, então, tem uma relação decisi
va também com as necessidades físicas. [H. W. Heidland, V, 447-48]

orthós [ereto, aprumado], diórthosis [endireitamento, correção], epartórthosis [res
tauração, correção], orthopodéõ [ficar em pé, não vacilar]

orthós.
a. Essa palavra significa primeiramente “aprumado”, “em pé”, b. Em seguida, ela sig

nifica “que se move em linha reta”, c. Um sentido próximo é “reto”, “correto”, “verdadei
ro”. d. Encontramos, então, o significado “estendido”, “esticado”. A LXX oferece exem
plos de a. em Mq 2.3 (figurado), b. em Jr 38.9, e c. em Pv 8.6, etc. No NT, em At 14.10, 
Paulo fala ao paralítico para aprumar-se “direito” sobre os pés. Hb 12.13 cita Pv 4.26, 
mas muda da ideia de conduta reta para a ideia de mover-se “diretamente” para o obje
tivo, num sentido escatológico antes que puramente ético. Com os olhos fixos em Jesus, 
os crentes seguem caminhos que levam diretamente ao objetivo.

diórthosis. Essa palavra, que originalmente significa “endireitamento”, é usada de
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modo variado para “correção”, “arranjo”, “estabelecimento” de Estados e “pagamen
to” (dívidas ou impostos). Hb 9.10 afirma que o culto do AT, que só pode ter efeitos 
temporários e externos, está estabelecido somente até ao tempo da verdadeira ordem 
(diorthõseõs). Ao chegar esta ordem, o culto encontra seu próprio cumprimento na era 
de consumação que vem raiando.

epanórthõsis. Essa palavra significa “restauração”, “restabelecimento”, “correção”, 
“reforma”. Ela ocorre no NT na sequência em 2Tm 3.16. A Escritura é dada para ensino 
e repreensão, depois para epanórthõsis e, finalmente, para instrução. Colocada como 
está, a palavra parece significar “correção”, ou seja, a restauração que significa salvação 
(v. 15) e que só Deus pode dar.

orthopodéõ. Essa palavra significa “ficar em pé”, “não vacilar ou tombar”. Primeira
mente encontrada no NT, ela é usada negativamente em G1 2.14 para descrever a con
duta de Pedro e dos seguidores de Tiago em Antioquia. Ao negarem a libertação da lei, 
eles não andam firmemente segundo a verdade do evangelho, ou seja, em obediência à 
realidade da salvação realizada em Cristo. Tal como o restante do grupo, a palavra lida 
com o novo relacionamento com Deus e a conduta incluída. Ela tem em vista a deter
minação escatológica da situação humana. [H. Preisker, V, 449-51]

orthotoméõ —»témnõ

horízõ [demarcar, estabelecer], aphorízõ [separar], apodiorízõ [dividir], proorízõ 
[preordenar]

horízõ. Essa palavra (de hóros, “fronteira”) significa “demarcar” e então figurada- 
mente “fixar”, “estabelecer”. O tempo, assim como o espaço, pode ser demarcado. Um 
uso literal ocorre na LXX (cf. Nm 34.6; Js 13.27). Encontramos demarcação de tempo 
em Hb 4.7 e de tempo e espaço em At 17.26-27. Em outra parte, o sentido é “estabe
lecer” ou “determinar” (cf. Lc 22.22; At 2.23; 10.42; 11.29; 17.31). Em Rm 1.4, Jesus é 
designado Filho de Deus em poder. Se a referência aqui é a uma declaração ou a uma 
designação não é uma questão de grande urgência, uma vez que uma declaração divina 
também é uma designação divina. À luz de At 10.42 e 17.31, o que Cristo é agora de
clarado ou designado deve ser equiparado ao que ele já é desde toda a eternidade por 
ordenação divina (por isso a adição de um pro- em algumas leituras de Rm 1.4). Com 
exceção de At 11.29, as passagens com horízõ no NT são todas enfaticamente cristoló- 
gicas; elas se referem à pessoa e obra de Jesus Cristo.

aphorízõ. Esse composto significa “separar”, “dividir”. É usado no NT para a sepa
ração divina para um serviço (Rm 1.1; G1 1.15), que vai com o chamado divino. Por 
divina comissão, o Filho do Homem separará os bons e os maus (Mt 25.32; cf. os anjos 
em 13.49). Os crentes, então, devem já se separar como povo da salvação (2Co 6.17; cf. 
Is 52.11). O Espírito Santo demanda separação para tarefas especiais (At 13.2). Em At 
19.9, Paulo e seus seguidores se separam da sinagoga, mas Pedro erroneamente reverte 
o processo ao separar-se dos crentes gentios (G1 2.12). Por sua vez, o mundo retalia 
ao excluir e injuriar os seguidores de Cristo (Lc 6.22). No AT, a separação para Deus e
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a separação dos impuros (p. ex., leprosos) são importantes modelos para a separação 
neotestamentária para serviço ou para separação do mundo.

apodiorízõ. Esse raro composto duplo significa “definir mais exatamente” em Aris
tóteles. Ele podería ter este sentido em Jd 18-19 se o sentido fosse o de que os falsos 
mestres se ocupam de definições intermináveis. Porém, os significado mais provável é 
que eles causam divisões em contraste com a verdadeira tarefa de edificação (v. 20). As
sim, em 2Pe 2.1, os hereges introduzem ensinos destrutivos, e o NT muitas vezes con
dena o espírito de contenda ou divisão (G15.20; lTm 4.1ss.).

proorízõ. No NT, essa palavra rara e posterior tem o sentido de “preordenar”. É pa
ralela a “conhecer de antemão” em Rm 8.29. Deus ordenou todas as coisas na história 
da salvação, com Cristo como a meta. Por esta razão, Herodes, Pilatos e os gentios só 
podem fazer aquilo que Deus predeterminou (At 4.28). Aqui repousa a sabedoria ocul
ta de Deus (ICo 2.7). A filiação divina em Cristo é o alvo da ordenação divina (Ef 1.5). 
Nossa certeza de herança descansa nela (1.11). [K. L. Schmidt, V, 452-56]

hórkos [juramento], horkízõ [conjurar], horkõmosía [confirmação por juramento], 
enorkízõ [conjurar, invocar], exorkízõ [pôr sob juramento], (exorkistês [exorcis
ta]), epíorkos [perjuro], epiorkéõ [cometer perjúrio]

hórkos. Essa palavra significa a. “juramento” (usualmente tomado pelos deuses, 
que são invocados como testemunhas) e b. o deus que pune falso juramento e perjúrio. 
Nos papiros encontramos juramentos por governantes e, posteriormente, por relíquias 
e pela Trindade. Os juramentos aumentam firmemente em intensidade e extensão.

A. O juramento no mundo grego e no judaísmo.
1. O mundo grego. Os juramentos são, primariamente, a invocação sobre si mes

mo de maldição no caso de não estar falando a verdade. Entes superiores, geralmente 
deuses, são invocados como testemunhas e fiadores. Os juramentos podem ser simples 
ou altamente complexos. Na vida pública, as fórmulas e deidades são fixadas por lei. 
Quando a Grécia é subordinada ao Império Romano, juramentos são feitos também 
pelo gênio do imperador. Juizes dão força às suas sentenças por meio de juramentos. 
Penalidades por perjúrio são muitas vezes incluídas em juramentos. O enfraquecimen
to dos juramentos leva a sua multiplicação, mas também a tentativas de reforma; o mo
vimento para abolir os juramentos, entretanto, não prevalece.

2. Judaísmo. O AT possui duas palavras para juramento, a primeira com o sentido 
básico de “sete” (talvez porque sete animais são oferecidos quando os juramentos são 
tomados; cf. Gn 21.31 com 15.10 e Jr 34.18), e a outra que significa literalmente “amal
diçoar”. As duas podem ser usadas juntas (cf. Nm 5.21). A lei afirma que o juramento 
deve ser feito pelo nome de Deus (Dt 6.13). Ele é, assim, uma solene confissão de Deus. 
Jurar falsamente ou por outros deuses é proibido (Êx 20.7; Jr 5.7). A invocação de mal
dição sobre si mesmo acrescenta força a juramentos, e penalidades podem ser men
cionadas (Is 65.15; Jr 29.22). O próprio Deus pode jurar por si mesmo (Nm 14.21ss.). 
Ele endossa sua vontade e palavra com seu juramento. Maldições e bênçãos divinas são
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altamente significativas (Nm 14.21ss.). A relação de Deus com seu povo é um casamen
to solene por meio de juramento (Os 1-3), que ele mantém apesar da apostasia de Isra
el. Juramentos de testemunhas não ocorrem no AT, mas há um juramento de purifica
ção que os acusados tomam quando não há testemunhas de sua inocência (Êx 22.8ss.). 
Ofertas por transgressão são exigidas quando juramentos imponderados são feitos (Lv 
5.4ss.). Perjuros são entregues à retribuição divina, embora a lei talmúdica prescreva 
penalidades. Os profetas se queixam de uma crescente frouxidão com relação a jura
mentos (Jr 5.2; Zc 5.3-4; Ml 3.5). No Documento de Damasco, apenas juizes podem 
exigir o juramento de maldição para desmascarar um ladrão. A Mishná menciona vá
rios tipos de juramento, p. ex„ os juramentos de testemunho e deposição e o juramento 
judicial. Ela impõe a pena de açoite para perjúrio intencional.

B. O juramento no NT.
1. Em Tg 5.12 hórkos é o objeto de omnyõ. O membro final da afirmação mostra 

que Tiago tem em vista uma absoluta proibição de juramentos.
2. hórkos aparece duas vezes em citações do AT. Em Lc 1.73, Deus fez uma pro

messa jurada a Abraão que está se cumprindo agora em Cristo. Em At 2.30, Pedro vê 
na ressurreição de Cristo um cumprimento da promessa jurada a Davi (SI 132.11). Mt 
5.33 faz referência à exigência da lei de que juramentos sejam prestados unicamente em 
nome de Deus.

3. Em Hb 6.16-17, a natureza definitiva de um juramento é invocada para mostrar 
que o propósito de Deus não mudará.

4. Mt 14.7 e 26.72 ligam a declaração e o juramento por meio das expressões “pro
meter” e “negar” “com um juramento”. Mc 6.26 ressalta as sérias consequências de jura
mentos proferidos levianamente.

horkízõ. Essa palavra significa “levar alguém a jurar” e “conjurar alguém por alguma 
coisa”. Em Mc 5.7, o endemoninhado conjura Jesus por Deus num esforço para privá- 
lo de seu poder, mas inutilmente, uma vez que Jesus é o Filho de Deus. Em At 19.13, 

os exorcistas tentam expelir demônios esconjurando-os pelo nome de Jesus. O uso do 
nome como uma fórmula mágica, entretanto, tem o efeito oposto ao que eles desejam, 
porque o nome de Jesus tem força somente quando pronunciado com fé e por sua co
missão.

horkõmosía. Essa palavra rara significa “confirmação por juramento”. Ela ocorre 
no NT somente em Hb 7.20-21, 28. Contrastando o sacerdócio imperfeito do AT com 
o sacerdócio perfeito de Cristo, estes versículos assinalam que o primeiro é instituído 
pela lei, ao passo que o último, pelo juramento divino de SI 110.4, que torna Jesus o fia- 
dor de um pacto melhor.

enorkízõ. Essa palavra significa “conjurar alguém por alguma coisa” e “invocar em 
petição”. No NT, ela ocorre apenas em lTs 5.27, onde Paulo conjura seus leitores pelo 
Senhor a lerem a carta a todos os irmãos.

exorkízõ (exorkistês). Essa palavra tem sentidos tais como “pôr sob juramento”, “in
vocar” e “negar com juramento”, exorkistês é alguém que expele demônios por meio 
de fórmulas mágicas; ela é usada no NT apenas em At 19.13. Em Mt 26.63, o sumo
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sacerdote conjura Jesus pelo Deus vivo a dizer a verdade acerca de sua reivindicação 
messiânica, e Jesus responde com uma simples afirmação. Alguns exegetas tomam sua 
resposta como equivalente a uma declaração sob juramento, outros a interpretam como 
nada mais que uma declaração, outros veem nela uma evasiva, e alguns até encontram 
nela uma rejeição do juramento. A interpretação mais provável é a de que Jesus faz uma 
simples declaração que, quando muito, envolve tensão, mas não contradição, com rela
ção a Mt 5.33ss. No período pós-NT, o batismo é considerado como sendo um tipo de 
exorcismo (cf. Justino Diálogo 30; 85).

epíorkos. Essa palavra significa “perjuro”. O único caso no NT está em lTm 1.8ss„ 
que afirma que a lei é boa, mas não é dada para os justos, e sim para os pecadores, entre 
os quais estão os perjuros.

epiorkéõ. Essa palavra significa “ser um perjuro”, ou seja, “cometer perjúrio”, “que
brar um voto”. No NT, ela ocorre em Mt 5.33. Antigamente, o juramento falso foi proi
bido, mas agora de modo algum deve haver juramento. O Didaquê parece reverter isso 
simplesmente proibindo o perjúrio (2.3). [J. Schneider, V, 457-67]

—> omnyõ

hormê [impulso], hórmêma [ímpeto violento], hormáo [partir, arremeter], 
aphorme [impulso, ensejo]

hormê, hórmêma, hormáõ.

A. Uso extrabíblico.
1. De uma raiz que significa “que fluente”, hormê tem vários sentidos denotando o 

início de um movimento rápido. O verbo hormáõ significa “pôr em rápido movimento”, 
“impelir” e, intransitivamente, “partir”, “irromper”, “originar”. Psicologicamente, as pa
lavras encontram uso comum para impulsos, esforços, inclinações, desejos, ou mesmo 
impulsos demoníacos. Os esforços podem ser bons, porém, no estoicismo, eles podem 
também ser contrários à razão ou à natureza.

2. Filo tem apreciação pelo conceito, hormê distingue seres com alma, e é bom, con
tanto que ele esteja sob o controle do lógos, p. ex., com um esforço por piedade, virtu
de, ou imortalidade.

B. O grupo da palavra no AT. Há pouco uso psicológico do grupo na LXX. Seu 
sentido original sobressai melhor ao ser usado para água fluente (Pv 21.1) ou outras 
formas de movimento (muitas vezes violento). (Para detalhes cf. TDNT, V, 469-70.) 
Mesmo onde a LXX usa o grupo para emoção, ele denota um poder de esforço violento 
que vai além da vontade consciente. Ele é assim usado, algumas vezes, para descrever 
a intervenção divina de um modo que harmoniza bem com o conceito de Deus do AT.

C. O grupo de palavra no NT. Assim como a LXX, o NT não dispõe do grupo para 
uso psicológico. Em Mc 5.13 e paralelos, ele descreve a fuga descontrolada dos porcos 
para a água sob poder da impulsão demoníaca. Em At 7.57 e 19.29, ele é habilmen
te usado com relação à ação da multidão. Em At 14.5, uma investida é planejada, mas
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não se dá o motivo. Em Ap 18.21, sua única ocorrência no NT, hórmêma obviamente 
tem uma ligação com a ira de Deus, mas sua referência imediata é ao ataque contra a 
Babilônia ou à queda violenta da cidade. Por trás de Tg 3.4 não está a pressão no leme 
nem o propósito do timoneiro, mas um elemento de capricho. As imagens do freio e do 
leme são comuns na antiguidade (cf. Filo) e, muitas vezes, trazem um sentido otimista. 
Em Tiago, o ponto parece o mais realista, de que, assim como o cavalo não pode resis
tir ao freio nem o navio ao leme, nós, humanos, também somos impotentes contra o 
hormê ou o capricho daquele pequeno, mas poderoso membro, a língua.

D. O período pós-apostólico. hormê e hormán são raros nos primeiros escritos 
cristãos além do NT. Encontramos o sentido de capricho em Diog. 4.5 e o de esforço 
em Justino Apologia 58.3; Diálogo 8.3. O verbo ocorre para “derivar de” em Atenágoras 
Súplica 2.2.

aphormê. Essa palavra tem sentidos variados tais como “início”, “origem”, “causa”, 
“estímulo”, “impulso”, “empreendimento”, “pretexto”, “possibilidade”, “inclinação”, “opor
tunidade” e até “aversão”. Seu uso na LXX, em Ez 5.7, altera o sentido ao estabelecer 
uma conexão entre o povo e os gentios. Ela é adicionada na elucidação em Pv 9.9. No 
NT ela só ocorre em Paulo com exceção de uma leitura alternativa em Lc 11.54, onde 
ela possui um sentido depreciativo. Em 2Co 5.12, o termo tem o sentido neutro de 
“causa” ou “ensejo”, mas em 11.12 ele tem mais o sentido de “pretexto”: Paulo espera, 
por meio de sua conduta, combater os pretextos enganadores que seus oponentes bus
cam contra ele. O que ele provavelmente tem em vista é que ele é censurado por não 
reivindicar sustento, mas não seria menos censurado, ou seja, acusado de avareza, caso 
o reivindicasse. Em G1 5.13, a carne (sárx) busca um pretexto, um ponto de partida, ou 
uma oportunidade, na liberdade cristã, assim como o inimigo na viuvez em lTm 5.14, 
e o pecado na lei em Rm 7.8,11. Pode-se notar que as coisas que oferecem ocasião são 
em si boas, mas podem ser usadas para o mal. Em lTm 5.14, um novo casamento é re
comendado porque oferece alguma proteção, mas em Rm 7.8ss. a lei é usada por Deus 
para desmascarar a verdadeira natureza do pecado, porquanto o pecado é por ela inci
tado a uma resistência aberta contra Deus. Isto não significa que a lei estimule o pecado 
mais do que a proibição de Deus no Éden estimula a desobediência de Adão e Eva, ou 
a vinda de Cristo estimula o pecado de sua rejeição. Significa apenas que a carne, ou 
o pecado, ou o diabo usa os dons de Deus como ocasiões enganadoras para levar as 
pessoas a se desviarem. No entanto, Deus não é derrotado de forma alguma nisso, pois 
em seu conselho inescrutável seus bons dons servem, desta maneira, para desmascarar 
o pecado, ao lhe proporcionar um novo ímpeto. Assim, o conceito um tanto formal de 
aphormê assume um caráter mais substancial no NT, achando lugar ao lado de termos 
tais como “ofensa” e “tentação”, e figuras de linguagem tais como “redes” e “laços”.

[G. Bertram, V, 467-74]

óros [monte]

tó óros significa “monte” ou “cadeia de montanhas”, no plural “montes” ou “cadeias 
de montanhas”.
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A. O monte na antiguidade.
1. Como admiráveis fenômenos naturais, os montes sempre foram honrados como 

deuses ou como morada dos deuses. Deuses da luz e da vida estão ligados a seus picos, 
deuses das trevas e da morte, às partes interiores dos montes ou às suas florestas e de
sertos. Um conceito mitológico comum é o do monte primai.

2. No Oriente Próximo, os montes são muitas vezes figuras de poder. Para os babi
lônios, os montes são remotos e inacessíveis, e há montes a leste e a oeste nos quais re
pousa o arco do céu (cf. as duas montanhas puras e as duas sombrias dos mandeanos). 
Várias referências são feitas aos montes onde os deuses nasceram, ao monte da assem
bléia onde eles se reunem, ao monte dos ventos cujo topo alcança os céus e cuja base se 
encontra no mar, etc.

3. Os gregos louvam seus montes cobertos por florestas como um adorno de sua ter
ra. Eles derivam deles um senso de poder e os associam (especialmente o Olimpo) aos 
deuses. Elevando-se à altura dos céus, o Olimpo simboliza a perfeição natural e ética.

4. Na Ásia Menor, a adoração da grande mãe está associada a uma montanha. A 
mãe da natureza é percebida na tempestade e experimentada na dança extática nas flo
restas ao anoitecer. O monte pertence aqui ao lado mais sombrio da vida (cf. a ligação 
de Cibele com cavernas nas montanhas).

5. Na Síria e na Palestina, as honras divinas são pagas aos montes como tais, e a ado
ração cultuai acontece neles. Os montes também são moradas e lugares de assembléia 
dos deuses. Aqui também eles são usados como símbolos de poder.

B. O monte no AT e no judaísmo.
1. A LXX quase sempre usa óros para o heb. har, que também significa um monte 

singular ou uma cadeia de montanhas. Em 2Sm 1.6, 21 o TM e a LXX oscilam entre o 
singular e o plural para o monte Gilboa.

2. Há várias referências a outeiros no AT. Mais tarde, os outeiros são desnudados 
de árvores (mais cedo cf. Js 17.18). Lemos, portanto, principalmente de pastagens (SI 
147.8). Os outeiros são próprios para orientação (Is 13.2). Deles podem-se ver men
sageiros ao longe (Is 52.7). Eles oferecem vistas amplas (Dt 34.1ss.). Vozes repercutem 
através deles (2Sm 2.25-26). Contudo, eles dificultam as viagens (2Rs 19.23). Sozinhos 
(ISm 23.14), eles são um lugar vergonhoso para morrer (SI Sal. 2.26) mas também um 
refúgio (Jz 6.2).

3. Na profecia e na poesia, os montes manifestam o poder de Deus. Deus os estabe
lece (SI 65.6), os pesa (Is 40.12), os mói (41.15), os remove (Jó 9.5) e os nivela (Is 40.4). 
Eles tremem perante ele (Jz 5.5), são consumidos por ele (Dt 32.22), e se derretem 
perante ele (Mq 1.4). O monte também pode simbolizar poder político (Jr 51.25; Dn 
2.44). Em Enoque Et. 18.13, etc., os anjos caídos são montanhas incandescentes, e em 
52.2,6-7 montes de ferro e de ouro representam o poder do ferro e do ouro. Nos escri
tos rabínicos, o impulso maligno é apresentado como um grande monte que os justos 
devem superar, e o monte é usado como um título de honra para pessoas eminentes. 
Ditos com autoridade também são comparados a montes.

4. Mudanças topográficas são esperadas em visões dos últimos tempos. Os mon
tes destilarão vinho (Am 9.13). Eles serão nivelados para os exilados que retornam (Is 
40.4). No fim, o monte das Oliveiras desaparecerá (Zc 14.4) e o monte Sião será mais 
alto do que todos os outros outeiros (Mq 4.1).
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5. O AT associa os montes com a proximidade de Deus. Isaque deve ser oferecido 
sobre um monte (Gn 22.2). Moisés ora num monte (Êx 17.9-10). Bênçãos e maldições 
são proferidas de dois montes (Dt 11.29). Elias ora no Carmelo (lRs 18.42). A circun
cisão é praticada num outeiro (Js 5.3), a arca é colocada sobre um outeiro (ISm 7.1) e 
Samuel sacrifica num lugar alto (9.12ss.). Davi conquista Jerusalém, e Salomão constrói 
um templo sobre um cume proeminente. Sião então se torna o sinal da presença de 
Deus e o único lugar legítimo para o sacrifício. Contudo, Deus não é especificamente 
um Deus da montanha (lRs 10.23, 28-29) e Sinai e Sião não são lugares santos em si 
mesmos. Sião é o monte que Deus escolheu. Profecias são pronunciadas desde montes 
(Balaão em Nm 23.7 e cf. ISm 10.5), mas os grandes profetas escritores não possuem 
conexões particulares com montes.

6. Há pouca mitologia sobre montes no AT. Alusões poéticas ou ecos podem talvez 
ser encontrados em Gn 49.26; SI 68.15; 48.2; Zc 6.1. Is 14.12ss. e Ez 28.11ss. fazem uso 
irônico do mito de uma montanha dos deuses em cânticos que zombam da ruína de 
governantes pagãos. Os pseudepígrafos tomam temas míticos de maneira mais forte, p. 
ex., equiparando o paraíso ao monte de Deus (Enoque Et. 24-25). A razão de as ima
gens mitológicas serem menos importantes no AT não é que ele contrapõe uma des
crição espiritual a uma sensorial, mas é que sua preocupação é com o Deus que age na 
história.

C. O monte no NT.
1. Também no NT, óros é um único monte (Jo 4.20-21) ou a cadeia de montanhas 

(Mc 5.11). O plural denota uma cadeia de montanhas em Mt 18.12; Mc 13.14, etc.
2. Muitos ditos refletem a geografia da Palestina, p. ex., a cidade sobre um m on

te (Mt 5.14), as ovelhas deixadas nos montes (18.12), a fé que move montanhas (Mc
11.23), o clamor para que os montes venham cobrir (Lc 23.30) e a advertência para fu
gir para os montes (Mc 13.14). Montes nomeados são o Gerizim (Jo 4.20-21) e o das 
Oliveiras (Lc 19.37), e cf. o monte onde fica Nazaré (Lc 4.29).

3. Jesus frequentemente sobe aos montes (Mt 5.1; Mc 3.13; Mt 15.29, etc.). Ele ora 
nos montes, talvez buscando solidão (Mc 6.46; 1.35). Ele ensina sobre um monte em 
Mt 5.1ss., possivelmente porque ali sua voz repercute melhor, ou para fazer as multi
dões decidirem se o seguiríam, ou para obter o efeito de uma retirada dos ambientes 
costumeiros, ou para oferecer um paralelo à entrega da lei no Sinai.

4. Tradicionalmente, a transfiguração ocorre no monte Tabor. O nome não é impor
tante para os autores do NT, e não é muito provável que Jesus fosse ao Tabor desde Ce- 
sareia de Filipe. A menção de um alto monte talvez sugira que Jesus usa o significado 
evocativo do monte para harmonizar os discípulos com o mundo de Deus. O monte da 
tentação (Mt 4.8) não pode ser detectado com precisão. A visão de todos os reinos do 
mundo é representada como um olhar panorâmico de um alto monte; Lucas simples
mente diz que “o diabo elevou Jesus”. Há um paralelo em Ap 21.10 (cf. Ez 40.2), onde 
olhar de um alto monte simboliza a visão de eventos escatológicos no Espírito.

5. O NT contém alguns ditos escatológicos importantes sobre montes. Lc 3.4-5 dá 
um alcance mais amplo a Is 40.3ss. A imagem em Ap 8.8 é a de um poder destrutivo. 
O abalo dos montes em Ap 6.14 anuncia o abalo de céus e terra. Os montes e as ilhas 
desaparecem em 16.20, e em seguida céus e terra perecem diante do clímax em 20.11. 
As ilhas são lugares de segurança para os gentios e os montes são símbolos de poder. O
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ponto, então, é o abalo e depois a destruição do poder e da segurança pagãos. Nenhum 
novo monte substitui os antigos em Apocalipse, assim como não há nenhum novo tem
plo ou altar no novo mundo onde Deus habita entre nós (Ap 21.3). Apocalipse também 
usa óros para os sete montes nos quais a mulher está sentada. Estes provavelmente não 
são os sete montes de Roma, em algum sentido específico, visto que a Babilônia repre
senta o poder e a cultura seculares de um modo mais geral, e o número sete denota esta 
totalidade. O mundo (cf. ljo 2.16) está entronizado sobre todos os poderes mundanos, 
os montes, e o anticristo, a besta, possui a natureza destes poderes (17.11).

—> Siná, Siõn [W. Foerster, V, 475-87]

orphanós [órfão]

1. Essa palavra significa “privado de alguém”, “sem pais ou filhos”, “orfanado”, “órfão”. 
Na LXX, ela geralmente é associada a “viúva” (Is 1.17). Ocasionalmente, ela possui o 
sentido figurado de “abandonado”, “despojado”.

2. A palavra ocorre duas vezes no NT. Tg 1.27, ecoando o AT, pede a proteção de 
viúvas e órfãos (cf. Êx 22.21). Isso está de acordo com o ensino e a prática legal do ju
daísmo, e exortações similares ocorrem em Barn. 20.2; Hermas Mandatos 8.10, etc. O 
segundo caso do NT está em Jo 14.18, onde o uso é figurado. Jesus não deixará seus 
discípulos “órfãos”, ou seja, “abandonados” ou “desprotegidos”.

[H. Seesemann, V, 487-88]

hósios [santo, piedoso], hosíõs [piedosamente], anósios [ímpio], hosiótês [santi
dade]

hósios, hosíõs.
1. Uso grego.
a. Uma primeira referência desses termos é a ações que são consideradas “sagradas”, 

“legais” ou “respeitosas”, ou seja, boas do ponto de vista da moralidade e da religião, 
não importando se estão baseadas em preceito divino, lei natural, costume antigo, ou 
disposição interior. Quando combinado com díkaios, o que está indicado é aquilo que 
corresponde à lei divina e à lei humana.

b. Uma segunda referência é a pessoas que sentem temor diante dos deuses e de leis 
eternas, ou seja, um “piedoso” ou “devoto”. Um uso mais limitado é para principiantes. 
Só raramente o termo é aplicado ao próprio Deus.

c. Uma terceira referência é a coisas “puras” ou “santificadas”.
2. LXX. Na LXX, hósios é claramente distinto de palavras como “justo”, “puro” ou 

“devoto”. Em sua referência humana primária, denota aqueles que são comprometidos 
com a obediência a Deus. Originalmente, isto abrange todo o povo, porém, visto que o 
povo inclui alguns que são incrédulos, o termo passa a caracterizar aqueles que estão 
prontos a cumprir as obrigações pactuais. O que conta aqui é a aceitação respeitosa das 
relações com Deus e com os outros. Perto do fim do AT, o termo é assim usado para os 
pacíficos na terra, que são fiéis à lei, que se opõem à helenização, e que finalmente re
tomam a luta por liberdade na revolta dos Macabeus, mas que então se retiram quando 
essa luta perde sua ênfase religiosa.
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3. O NT. hósios ocorre apenas oito vezes no NT (cinco em citações), e uma vez 
como um advérbio em lTs 2.10. Ele é comum (com anósios) nas Pastorais. Obviamen
te, ele não é um conceito fundamental no vocabulário da igreja, nem os crentes o usam 
para si mesmos.

a. Em citações (Dt 32.4; SI 145.17), Ap 15.4 e 16.5 o usam para Deus. Deus é justo e 
santo ao defender os crentes perseguidos e julgar os malfeitores.

b. hósios ocorre três vezes em citações em Atos. Em 2.27 e 13.35 (citando SI 16 e Is 
55.3) a referência é a Cristo; ele é “o santo de Deus” e as “santas” bênçãos de Davi lhe 
são prometidas. Jesus também é chamado hósios em Hb 7.26. Na vontade e na conduta, 
ele cumpre perfeitamente os requisitos divinos e, por essa razão, não precisa fazer ofer
ta por si mesmo, como o fazem os sacerdotes do AT.

c. Na maioria das vezes, o grupo tem uma referência humana no NT, quatro vezes 
com díkaios. Em lTs 2.10, Paulo satisfez a lei divina e a humana por sua conduta “san
ta” e justa em sua obra apostólica. Os bispos devem ser justos e “santos” para fazerem 
seu trabalho da maneira apropriada (Tt 1.8). As mãos que se erguem a Deus em oração 
devem ser “santas”, simbolizando assim a libertação de pensamento e atos maus.

4. hósios e anósios ocorrem nos pais apostólicos apenas em 1 e 2Clemente.

anósios. Essa palavra se refere 1. a atos “ímpios” que transgridem leis antigas e 2. a 
pessoas “ímpias”. Ela ocorre duas vezes no NT para pessoas ímpias que impiamente re
jeitam obrigações sagradas. “ímpios” pode se ajustar ao contexto de lTm 1.9, mas “irre
verentes” é o significado óbvio em 2Tm 3.2 (cf. a sequência).

hosiótês. Essa palavra denota “piedade” pessoal, com respeito a Deus ou os pais, 
como uma disposição que tem consideração pelas ordenanças eternas. No NT, ela ocor
re duas vezes na expressão “em santidade e justiça”. Em Lc 1.75, ela se refere à vida dos 
crentes na era da salvação e, em Ef 4.24, à nova natureza que resulta da regeneração.

[E Hauck, V, 489-93]

osme [cheiro, aroma]

A. O significado fora do NT.
1. O significado dessa palavra é “cheiro”, seja bom, mau ou neutro. Na antiguidade, 

pensava-se que o cheiro das águas podería dar novo crescimento a uma árvore mirrada 
(cf. fó 14.9). Os odores são considerados exalações de névoa e ar que possuem a capaci
dade de dar vida ou morte.

2. Nesse sentido, os aromas divinos exercem um papel importante nas teofanias. 
Uma inscrição fala a respeito de um menino deificado exalando aromas agradáveis 
que dão vida às flores que crescem em sua sepultura. Uma árvore com um aroma suave 
dará vida aos justos (Enoque gr. 25.4,6).

3. O AT se refere ao aroma suave do sacrifício que estimula em Deus uma disposi
ção favorável aos adoradores (Gn 8.21). Não aspirar o aroma é um sinal de rejeição (Lv 
26.31). Em oferendas a ídolos (cf. Ez 6.13) há talvez alguma ideia de que o aroma dê 
poder aos deuses. Tb 8.2-3 reflete a noção de que os aromas podem servir como pro
teção contra forças hostis. A sabedoria exala um aroma, ou seja, vitalidade para o viver
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dos justos (Sir 24.15), e os justos são exortados a exalar um aroma suave em louvor a 
Deus (39.14).

B. ONT.
1. O sentido literal ocorre em Jo 12.3.
2. Um uso figurado da ideia de que o aroma do sacrifício é agradável a Deus ocorre 

em Ef 5.2. A combinação com amor sugere que o prazer de Deus está na amorosa e 
vicária oferta pessoal de Jesus. Paulo também chama o presente dos filipenses de oferta 
aromática em Fp 4.18. Como uma demostração de amor, ela é um sacrifício agradável 
a Deus.

3. A ideia de aromas concedendo vida e morte ocorre em 2Co 2.14ss. O conheci
mento de Deus em Cristo dá vida ao apóstolo. Levando o perfume de Cristo, ele traz 
vida (no poder de Deus) àqueles que creem, mas juízo aos que não creem. Por um lado, 
então, temos vida de vida, mas por outro, para aqueles que não encontram libertação 
do poder da morte em operação neles, morte de morte. [G. Delling, V, 493-95]

osphys [quadril, lombos]

osphys, significando “quadril”, é comum na LXX, p. ex., na expressão “cingir os lom
bos”, para viagem, trabalho, batalha, etc. (usado para o Messias em Is 11.5). Sob influ
ência do AT ou da LXX, ocorre oito vezes no NT. Em relação a João Batista em Mc 1.6 
e Mt 3.4, uma comparação com Elias é sugerida. Em Lc 12.35ss. a ideia é a de prontidão 
vigilante. Ef 6.14 aplica Is 11.5 ao combatente crente num sentido figurado. Também 
figurado é lPe 1.13, com sua admoestação para estar pronto e vigilante. Outro uso do 
AT está por trás de Hb 7.5, 10; At 2.30 (cf. Gn 35.11; 2Cr 6.9; SI 132.11), a saber, para 
descendência. Assim, “antes de seu nascimento” é o ponto em Hb 7.10.

[H. Seesemann, V, 496-97]

ouranós [céu], ouránios [celestial], epouránios [celestial], ouranóthen [do céu]

ouranós.

A. Uso grego.
1. A ideia básica, ouranós no singular significa “céu”, como o firmamento global ou 

como aquilo que envolve todas as coisas. Essa dualidade já estava presente na noção do 
ovo cósmico, na visão de Homero de um céu sólido sobre pilares, também chamado de 
morada dos deuses, ou no uso de Platão de céu tanto para o cosmos e o perfeito como 
para o absoluto (cf. também Aristóteles, os estoicos e os gnósticos). Há somente um 
céu, mas ele recebe referência tanto natural quanto divina, com uma ligação realista, 
simbólica ou figurada. Até um período posterior, encontramos representações do deus 
Urano.

2. O sentido cosmológico. Em Homero, o céu é uma sólida abóbada ou um semi- 
-globo (de ferro ou latão). Posteriormente, um esforço é feito para se entender o céu 
em termos de pensamento e experiência. A expressão “céu e terra” é comum, e “debaixo
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do céu” também vem a ser usada. O céu é a causa e o protótipo de todo ser e pode ser 
equiparado ao universo ou cosmos. Para Platão ele é o ponto de partida para a contem
plação do ser e para o conhecimento absoluto.

3. O sentido mitológico.
a. O Deus Urano. Urano é um deus da religião pré-homérica. Ele é emasculado e 

derrotado por seu filho Cronos, que é então substituído por Zeus; no entanto, represen
tações de Urano continuam até no período do império.

b. A morada dos deuses. Neste sentido, céu é o Olimpo; os olímpicos são habitantes 
do céu. O senhor do céu é o senhor do universo (Zeus). Faz-se oração ao céu, jura-se 
pelo céu, e crimes podem alcançar o céu.

c. Escritos órficos. Estes integram céus e terra (cf. o ovo cósmico, do qual o céu é 
a concha superior). Os iniciados retomam esta unidade ao se tornarem divinos. O céu 
também é apresentado como o manto do mundo.

d. Os papiros mágicos. O céu é importante nesses papiros, p. ex„ em invocações.
4. Gnosticismo. Nos escritos herméticos, o céu é dividido em sete “ciclos”. Ele é cria

do pelo demiurgo e serve como sua morada. Ele fica acima do éter, do ar e da terra. O 
deus celeste é um deus mau; mistérios estão trancados no céu, a necessidade reina ali, e 
seus habitantes têm almas demoníacas. A luz traz libertação dele. A jornada ascendente 
leva através das esferas celestes. Em geral, o céu é um sinal de dualismo; a visão dele é 
profundamente pessimista.

5. Filo. Filo mistura Platão, estoicismo e o AT. Para ele, céu e terra são ofertas voti-
vas de Deus. O céu, que não é corpóreo, representa o cosmos, embora ele possua uma 
contraparte material. O homem celestial é o protótipo do terreno, mas o próprio ho
mem é um céu com naturezas estelares. Para Filo, o céu é um sinal de unidade cósmica 
e ajuda a efetuá-la. [H. Traub, V, 497-502]

B. O AT.
1. Céu no antigo Israel. O termo hebraico para céu é sãmayim (uma palavra no plu

ral de etimologia obscura). Ele é primeiramente descrito como algo fixo, com janelas, 
pilares e alicerces. Ele é basicamente equivalente a “firmamento”. Acima dele está o 
oceano celeste, que pode abençoar com chuva ou destruir com dilúvio. O céu também 
pode denotar a atmosfera, mas não está limitado a esse sentido. Algumas vezes, esferas 
celestiais são sugeridas (cf. os “confins” do céu), mas a expressão “céus dos céus” é, em 
grande parte, hiperbólica. “Dias do céu” é uma expressão que denota uma duração per
manente (Dt 11.21). O cosmos consiste em céus, terra e as águas debaixo da terra (Êx 
20.4), mas frequentemente apenas céus e terra são mencionados. Apenas fragmentos de 
idéias míticas ocorrem. Em imagens poéticas, o céu é uma tenda (Is 40.22), ou um per
gaminho estendido (34.4). Ele tem câmaras para neve, granizo, vento e água (Jó 37.9; 
38.22, 37). Ele também é um lugar para sinais e referências do calendário. Em geral, o 
céu é apresentado com base na observação simples.

2. Deus e o céu. Deus criou os céus (Gn 1.1). Ele habita neles, embora ele também 
habite no santuário, na arca, etc. É possível que a dupla morada reflita as idéias do 
Oriente Próximo de templos de morada e templos de manifestação. Enquanto a arca, p. 
ex„ é um lugar de presença temporária, o céu é a habitação real de Deus. No entanto, a 
apresentação do AT é complexa. A crença de que Deus é o Deus dos céus é certamentte 
antiga, como também o conceito da corte celestial e das hostes celestiais (lRs 22.19ss.;
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Jó 1.6ss.). Pode haver alguma influência aqui do panteão canaanita, porém a descrição 
é fluida, pois as hostes celestiais podem ser compostas de espíritos (lRs 22.19), mas elas 
também podem ser o exército celestial (Js 5.14) ou simplesmente as estrelas (Gn 2.1). O 
culto do exército celestial é firmemente resistido (2Rs 17.16; cf. Jr 7.18). Porque Deus 
habita no céu, mãos são levantadas ao céu em juramentos (Dt 32.40) ou em oração (Êx 
9.29), e a Deus é pedido que olhe abaixo desde o céu (Dt 26.15). Deuteronômio explica 
que, na revelação no Sinai, Deus realmente fala do céu e não do monte (4.36) e, se Deus 
habita no santuário, é porque ali ele coloca o seu nome e o faz habitar, e o nome repre
senta a ação de Deus voltando-se para Israel em autorrevelação (cf. Dt 12.5, 11; 14.23- 
24; 26.2). Na prática cultuai, naturalmente, a preocupação principal é com a manifesta
ção. Ezequiel descreve a carruagem-trono procedendo da transcendência celestial, mas 
sua mensagem tem a ver com o Deus revelado. A terra é esfera de domínio de Deus (Dt 
4.39), mas o céu não pode contê-lo (lRs 8.27). Entronizado nas alturas, ele reina na 
terra (SI 113.5-6). Em tempos de aflição ele parece estar envolto em nuvens (Lm 3.44), 
e a oração é feita para que ele fenda os céus e desça (Is 63.19). Elifaz acusa Jó de pensar 
que densas nuvens o encobrem para que ele não possa ver (Jó 22.13). Eclesiastes ad
verte contra a fala insensata em vista da transcendência divina (5.2). Na maior parte, 
entretanto, o AT liga a morada de Deus no céu com suas obras poderosas na terra. O 
“Deus do céu” do período posterior é o Deus que, em onipotência histórica, controla os 
destinos dos impérios e executa seu plano para o mundo.

3. Céu como o lugar de salvação. Como a morada de Deus, o céu é a fonte de bên
ção, o ambiente de vida e o lugar onde a salvação planejada por Deus já é presente. A 
ideia isolada de arrebatamento (2Rs 2.11) se relaciona a este conceito. A ideia da pa
lavra de Deus que está firmada no céu (SI 119.89) tem uma aplicação mais geral (cf. 
89.2). Há um modelo do tabernáculo terreno no céu (Êx 25.9, 40), e Ezequiel (2.1ss.) 
faz referência a um rolo preexistente no céu. Nas visões de Zacarias, o reino de Deus já 
está preparado no céu. Em Dn 7.13ss. o reino do Filho do Homem é um reino que des
ce do céu em contraste com os impérios terrenos que se levantam da terra (v. 17). Visto 
que o céu também foi criado, ele pode igualmente ser abalado (cf. Am 8.9; Jr 4.23ss.). 
Um colapso cósmico é previsto em Is 51.6, e um novo céu e uma nova terra serão cria
dos, de acordo com 65.17. Assim, o céu é puxado para o círculo da soteriologia. Mas o 
céu nunca é o interesse primário no AT; mesmo quando a salvação procede do céu, o 
ponto central é que ela vem à terra. Apenas uma vez (Dn 4.23) céu substitui o nome de 
Deus, entretanto cf. SI 73.9; Jó 20.27. [G. von Rad , V, 502-09]

C. A LXX e o judaísmo.
I. A LXX.
1. Adições.
a. ouranós é usado 667 vezes na LXX, algumas vezes em adições. Estas podem ter 

sido concebidas para dar maior vivacidade (cf. Js 8.21; Êx 9.29; Dt 9.15; Jó 7.9, etc.).
b. Outra razão para adicionar ouranós pode ser para dar maior concretude (cf. Is 

8.21; 24.18, 21; 38.14).
c. Por vezes, a crença de que Deus, o Criador, está ligado ao céu é a razão para se 

adicionar ouranós (cf. SI 91.1; Is 14.13; Jó 22.26). Pode haver aqui antecipações da subs
tituição de céu em lugar do nome de Deus, ou o ponto pode ser proteger a transcen
dência divina.
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2. O plural ouranoí. A LXX usa o plural 51 vezes. Ele é estranho ao grego secular e 
segue o uso hebraico. Ele ocorre principalmente em Salmos ou em partes semelhantes 
(cf. lSm 2.10; Dt 32.43). O único uso em prosa está em 2Cr 28.9, mas ele se torna mais 
comum em 2 e 3Macabeus, Sabedoria, etc. A expressão “céu dos céus” (Dt 10.14; lRs 
8.27) reflete a ideia de uma pluralidade de céus, mas ela é usada para sugerir a abran
gência do universo e do domínio de Deus sobre ele.

II. Judaísmo.
a. O judaísmo dedica-se a especulações sobre o céu que levam à ideia de vários céus. 

Geralmente são em número de sete, cada um com seu próprio nome e todos amados 
por Deus. Outros textos, entretanto, falam de dois, três, cinco ou dez céus. En. 71.5ss. 
oferece uma descrição vivida do céu dos céus com o Ancião de Dias, os serafins, os an
jos, etc., numa casa de pedras de cristal com fogo vivo correndo entre elas.

b. Outro desenvolvimento no judaísmo está no uso difundido de céu em vez de 
Deus.

c. O Judaísmo aguarda uma nova criação nos últimos tempos, quer na forma de 
uma transfiguração ou de uma completa destruição e substituição da velha criação.

D. O NT. ourartós ocorre 284 vezes (94 no plural) no NT. Ele é mais comum em 
Mateus (84 vezes) e em Apocalipse (54). Em Mateus, é usado principalmente nas fór
mulas “Pai que está nos céus” e “reino dos céus” (plural em ambos os casos). O uso no 
plural do NT deriva principalmente de fontes judaicas, embora o gnosticismo helenista 
possa ter tido alguma influência em Ef 1.10; 4.10; 6.9; Cl 1.16, 20, e possivelmente em 
Hb 4.14; 7.26; 9.23. O uso do NT em geral reflete, por um lado, a visão antiga de céu 
como uma abóbada e, por outro, a crença de que o céu é uma esfera divina da qual 
Deus desce. Estas idéias andam juntas, pois a relação com Deus envolve o sentido cos- 
mológico, e o sentido cosmológico a relação com Deus. O cosmos é “céu e terra”, com o 
céu como a parte controladora. A integração dos dois é obra de Deus. O relacionamen
to entre eles simboliza o relacionamento do Criador com a criação (cf. Is 55.9).

1. Céu e terra.
a. Assim como a terra, o céu foi criado por Deus (At 4.24; Ap 10.6; cf. At 17.24). A 

criação de um novo céu e uma nova terra é prometida (Ap 21.1). O pecado perturbou a 
velha criação, mas a nova já está preparada no propósito redentor de Deus (2Pe 3.13; cf. 
Rm 8.21ss.).

b. O céu passará, bem como a terra (Mc 13.31; Ap 21.1; Hb 12.26). Ambos estão re
servados para destruição (2Pe 3.7), e fogem de medo da presença de Deus (Ap 20.11). 
A lei continua válida enquanto perdurarem o primeiro céu e a primeira terra (Mt 5.18), 
mas a palavra de Jesus permanecerá mesmo quando eles perecerem (Mc 13.31). O jul
gamento de Deus abrangendo céu e terra é o pano de fundo para a verdadeira mensa
gem do NT, qual seja, a intimação daquilo que é permanente e inabalável (Hb 12.27).

c. Assim como a terra, o céu está debaixo do domínio de Deus. Deus é Senhor 
do céu e da terra (Mt 11.25; cf. Gn 24.3). E o é não meramente como Criador (cf. Ap 
17.24) mas como Pai, ou seja, como Deus do pacto. Com Is 66.1, Mt 5.34 e At 7.49 des
crevem o céu e a terra como a esfera absoluta do domínio de Deus. Quando o Filho do 
Homem vier, reunirá seus eleitos da extremidade da terra até à extremidade do céu -  
um paradoxo intencional cujo propósito é indicar um ajuntamento universal.
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d. Céu e terra recebem uma nova relação por meio da obra redentora de Cristo. Isto 
é expresso pelo “nos céus e sobre a terra” de Ef 1.10 e Cl 1.16, 20. Com “todas as coi
sas”, esta expressão denota abrangência absoluta e ainda torna “todas as coisas” mais 
concreta. As coisas celestiais são provavelmente equiparadas às “invisíveis” de Cl 1.16. 
O universo neste sentido total está estritamente relacionado com Cristo. Sua própria 
existência está fundamentada naquele por meio de quem a obra de reconciliação e paz 
é realizada. A fórmula serve de base para a ideia do corpo em Cl 1.18. Todas as coisas 
no céu e sobre a terra são integradas como um corpo cuja cabeça é Cristo (Ef 1.10, 21- 
22). Em ICo 8.5-6 os vários deuses no céu e sobre a terra podem ser chamados senho
res, mas eles não são reais. O que é real é definido apenas pelo único Deus e o único 
Senhor. Em Ef 3.15, toda família no céu e sobre a terra deriva não meramente de Deus, 
o Criador, mas de Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Em Ap 5.3, Cristo é o único no céu 
e sobre a terra que pode abrir o livro e, em 5.13, toda a criação no céu e sobre a terra, 
debaixo da terra e sobre o mar louva o Cordeiro. Em At 2.17-18, o derramamento do 
Espírito significa sinais e maravilhas em cima no céu e embaixo na terra. Em Mt 28.18, 
o Cristo ressurreto possui toda a exousía no céu e na terra; em virtude de sua obra 
redentora, ninguém exerce autonomia. A unidade de céu e terra que a obra de Cristo 
efetua encontra expressão na petição de Mt 6.10, de que a vontade de Deus seja feita na 
terra como (já) é feita no céu. A terra é elevada ao céu, ou o céu desce à terra, no en
tanto, o céu é superior porque a vontade de Deus é feita ali e seu trono está estabelecido 
ali (cf. Hb 8.1, 4). Na verdade, aquilo que é decidido na terra é ratificado no céu (Mt 
16.19), mas somente na comunidade escatológica, na qual a vontade de Deus já é feita e 
há assim uma unidade entre terra e céu. Em Lc 15.18, 21, “céu e diante de ti” representa 
céu e terra, embora céu aqui provavelmente signifique Deus. O eis significa “contra”, e 
não “até o céu”.

2. Deus no céu.
a. Deus é chamado o “Deus do céu” somente em Ap 11.13; 16.11. Isto denota uma 

afinidade de Deus com o céu, mas não o contrário, porque o céu é obra de Deus. O que 
está implícito não é exatamente a transcendência divina, mas o domínio divino. Deus 
governa do céu e inicia sua obra redentora no céu. “Pai que está nos céus” em Mateus 
(5.16,45; 6.1,9, etc.) e Marcos (11.25), tem o mesmo ímpeto, mas com maior ênfase na 
abordagem à humanidade. Pai não é apenas um substituto para Deus. Onde “no céu” 
não é acrescentado, temos principalmente declarações de Jesus acerca de seu Pai. Ditos 
paralelos mostram que “no céu” denota a liberdade de restrição em Deus; ele conhece, 
vê e pode fazer todas as coisas. A preposição “de” [no grego] em Lc 11.13 mostra que 
Deus age do céu.

b. Por vezes, pensa-se que “céu” é usado como um substituto para Deus, p. ex., na 
expressão “reino dos céus”. No entanto, o NT não demonstra qualquer receio em usar o 
nome de Deus e, apesar de céu estar obviamente relacionado com Deus, ele pode tam
bém ajudar a definir o senhorio de Deus como aquilo que desce do céu. Céu, então, 
traz uma referência à obra redentora de Deus. O reino de Deus põe o céu em movi
mento (Mt 3.2), e irrompe desde o céu.

c. O trono de Deus está no céu, ou é o próprio céu (Hb 8.1; Mt 5.34). “Trono” aqui 
denota governo. O ponto não é que o céu seja a localização de Deus, mas que ele ex
pressa seu senhorio absoluto e inviolável.
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3. Céu e Jesus Cristo.
a. Jesus Cristo é esperado dos céus (lTs 1.10). Ele virá com as nuvens do céu (Mc 

14.62; 24.30); a expressão implica apoteose. Seu sinal estará visível no céu. Sua presença 
à destra de Deus está ligada à sua vinda do céu (Mc 14.62). Em lTs 1.10, a ressurrei
ção de Cristo dentre os mortos está relacionada com sua vinda do céu (cf. ICo 15.23, 
47). Sua ressurreição é a base da parusia. Quando o Senhor descer do céu, os mortos 
em Cristo ressuscitarão (lTs 4.16). Haverá uma manifestação do que está oculto no céu 
(2Ts 1.7). Neste encobrimento está a políteuma dos crentes enquanto eles aguardam seu 
Salvador do céu (Fp 3.20). A vinda de Cristo significa manifestação escatológica.

b. Visto que Jesus vem do céu, é natural referir-se a ele como senhor ou mestre no 
céu (Cl 4.1). Isso não se refere tanto ao local, mas principalmente ao governo. Cristo é 
senhor sobre os crentes e o regente que vê e conhece todas as coisas.

c. Em At 2.32ss. ressurreição e exaltação à destra de Deus implicam ascensão (v. 34). 
Uma leitura de Lc 24.51 sugere ascensão. Em At 1.10-11, os discípulos veem Jesus subir 
até o céu, que é aqui a margem do céu que o recebe e o oculta. Céu também representa 
a soberania de Deus que ainda deve ser consumada na terra (2.35; 3.21). O fator decisi
vo é que o céu é visto do ponto de vista da destra de Deus (lPe 3.22; Mc 16.19). Em At 
3.21, o céu recebe Cristo em virtude de sua função de ocultação. Contudo, em Ef 4.9-10 
o quadro difere. Cristo ascende acima dos céus, destruindo o isolamento imposto pelas 
forças malignas. A ascensão é a marcha triunfal de Cristo através das regiões subjuga
das do céu. Uma ideia similar é apresentada em Rm 10.6-7. Em Jo 3.13, só aquele que 
veio do céu pode subir ao céu. A vontade redentora de Deus caracteriza o céu do qual 
Jesus vem e para o qual ele retorna. A vontade e o plano divinos são “coisas celestiais”
(3.12). A encarnação não interrompe a comunhão com o Pai, pois o céu está aberto 
para o Filho (1.51), e ele tem ali sua existência verdadeira (15.16, 19; ljo 4.6). Vindo do 
céu, ele é o verdadeiro pão do céu (6.41, 50-51). Somente Deus pode dar esse pão; ele é 
exclusivamente o pão de Deus que dá vida ao mundo (v. 33). Hebreus faz referência à 
presença de Cristo à destra de Deus no céu (8.1) e também à sua penetração nos céus 
(4.14), ou no céu como o santuário recôndito (9.24). Onde céu é o santuário recôndito, 
ele é concebido escatologicamente como a tenda perfeita não feita por mãos. É aqui, 
na presença de Deus, que ele de uma vez por todas ofereceu seu sacrifício de si mes
mo. Diante da face de Deus não há mais tipos ou sombras, mas cumprimento. Deus 
está exaltado acima do céu, mas também está no céu. Em Cl 3.1, o céu é onde Cristo 
está, mas apenas no sentido de que isto define o propósito e não da natureza do céu, ou 
seja, denotar a destra de Deus. Em ICo 15.47, Cristo é o segundo homem, do céu, em 
contraste com Adão, o primeiro homem, da terra. Por trás da expressão está a ideia do 
homem primai que é também encontrada em Filo (com ligações platônicas). Contudo, 
o uso de Paulo é diferente, pois ele enfatiza sõma, e seu homem do céu pertence ao pre
sente escatológico entendido como o último tempo. Ele assim escolhe a expressão mais 
do ponto de vista da exaltação, ou seja, da vitória sobre a morte, do que do ponto de 
vista da eternidade. O Cristo que ressurgiu no sóma, e é esperado do céu, é o Cristo que 
já veio na encarnação. É ele o iniciador do éon da ressurreição.

4. Céu aberto. No batismo de Jesus, o céu aberto corresponde a expectação escato
lógica. Deus está perto nele (cf. Mt 3.16). Em Jo 1.51, o céu está sempre aberto para
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Jesus. Ele é Betei, a porta do céu na terra. O céu aberto possibilita à fé ver sua glória 
(cf. At 7.56). A obra messiânica de Cristo é a base da abertura do céu. Consequente
mente, a visão do céu aberto em Ap 19.11 é a revelação de Jesus Cristo (1.1). Céu é aqui 
um templo para o qual uma porta está aberta (4.1). Pedro também recebe sua visão 
deste céu aberto (At 10.11,16; 11.5).

5. Céu como o ponto de partida do evento da revelação. As revelações de Deus vêm 
do céu. A voz no batismo (Mc 1.11) é a voz de Deus cheia de autoridade iniciando o 
éon escatológico. O mesmo se aplica a Jo 12.28 e cf. Mc 9.7; Ap 10.4, 8; 11.12, etc., con
tudo, em Apocalipse as vozes são provavelmente as de anjos falando com autoridade 
divina. Hb 12.25 talvez se refira a Deus falando do céu. Assim como a voz, o Espírito 
também vem do céu (Mc 1.10; cf. Jo 1.32). Ele é enviado do céu em lPe 1.12 (cf. At
2.2). Céu denota origem e autoridade. O batismo de João é do céu; daqui sua validade 
(Mc 11.30). Deixar de reconhecer este batismo é tornar inútil a busca de um sinal do 
céu (Mc 8.11). A luz do céu em At 9.3 é uma luz da parte do Senhor que conduz à fé 
e ao conhecimento. Jo 3.27 diz que só podemos receber aquilo que é dado do céu; a 
referência é à exclusividade do senhorio redentor de Deus (cf. 6.65; 19.11). Tudo que é 
dado vem do domínio do Pai de Jesus e está além do controle ou da influência humana. 
Em Rm 1.18, a ira de Deus também se revela do céu em e com a revelação da justiça. 
Figuras do AT são usadas para representar a ira concretamente, p. ex., fogo do céu (Lc 
9.54), ou saraivada do céu (Ap 16.21). O céu fechado também pode ser uma forma de 
ira, ou seja, a retenção de chuva e fertilidade (Lc 4.25; Tg 5.18; Ap 11.6).

6. Céu e as bênçãos da salvação. Como o trono de Deus e o lugar de onde Cristo 
vem e para o qual retorna, o céu é um foco para bênçãos presentes e futuras no novo 
éon, p. ex., cidadania (Fp 3.20), morada (2Co 5.1), herança (lPe 1.4), recompensa (Mt 
5.12) e tesouro (6.20). Estando no céu, essas bênçãos estão com Deus ou Cristo, com 
quem os crentes já estão, embora incompreensivelmente. A nova Jerusalém também 
está presente no céu na mesma realidade e ocultamento (Ap 3.12; 21.2,10; cf. Hb 12.22, 
25).

7. Céu e os anjos. O céu é a esfera dos anjos e é servido por eles (Mt 18.10). Eles 
procedem dele e voltam para ele (Mt 28.2; Lc 2.15). O vidente em Ap 10.1, etc., os vê 
ali. Sua origem celestial denota sua autoridade divina. Se poderes malignos também 
parecem viver no céu (ICo 8.5; At 7.42), a referência aqui parece ser ao firmamento 
(embora cf. Lc 10.18; Ap 12.7ss.). A queda de Satanás do céu significa que ele não pode 
mais permanecer na presença de Deus (Ap 12.10). Uma vez que a vontade de Deus é 
feita no céu, este é chamado a se alegrar com aqueles que vencem (12.12). O céu é defi
nido aqui em termos do perfeito serviço de Deus.

8. Céu como o firmamento. Este é o significado quando Jesus e outros levam os 
olhos ao céu (Mc 6.41; Jo 17.1; At 1.11). O céu oculta o trono de Deus mas também 
representa sua presença reinante. Juramentos e orações são dirigidos a ele, ou seja, a 
Deus. Ele também denota a elevação da arrogância humana (Mt 11.23). Hipócritas in
terpretam os sinais nele, mas não os sinais dos tempos (Lc 12.56). A aves voam nele 
(Mt 6.26). Estrelas caindo dele são sinais apocalípticos (Mc 13.25). A catástrofe final é 
um colapso da abóbada do céu que abala seus poderes (Mt 24.29; Mc 13.25).

9. Céu no plural. Paulo fala de um arrebatamento ao terceiro céu em 2Co 12.2 (cf. 
v. 3) mas nada fala de específico a respeito dos três céus. As coisas que ele ouve são
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árrêta: elas não podem ser pronunciadas nem é possível pronunciá-las. Os céus dos 
hebreus são cheios de anjos ministradores.

E. Os pais apostólicos. O uso nos pais apostólicos é quase o mesmo que o do NT 
(e da LXX em 1 Clemente). A carta de 1 Clemente geralmente cita no singular mas ela 
própria usa o plural. Existem ecos do AT e até mesmo ecos estoicos naquilo que ela fala 
a respeito de Deus criando e sustentando os céus. Barnabé tem citações do AT e faz 
referência à ascensão. Em Hermas Visões 1.1.4, o céu se abre e se fecha para a visão. Sua 
altura inatingível exerce um papel em Mandatos 11.18. Did. 8.2 usa o singular na ora
ção do Pai Nosso e, em 16.6, a abertura do céu é um sinal apocalíptico. Em Mart. Pol. 9. 
1, Policarpo ouve uma voz do céu e, em 14.1, ele ora erguendo os olhos ao céu. Influên
cias gnósticas podem ser vistas em 2Clem. 1.16.3. Diog. 5.9 diz que, embora vivendo na 
terra, os cristãos são cidadãos do céu. Deus envia sua verdade e o Logos, o Criador dos 
céus, do céu (7.2). Em Inácio Esmirnenses 11.2, a obra dos crentes deve ser perfeita na 
terra e no céu e, em Efésios 19.2, uma estrela marca a encarnação.

ouránios. Essa palavra significa “celestial”, com referência ao céu, à morada dos 
deuses ou aos próprios deuses. Com a última referência, tem o sentido de “divino”. Os 
deuses imortais (especialmente Zeus) são seres celestiais. Com a primeira referência, a 
palavra é usada para o sol, as estrelas, o curso das estrelas, o polo, etc. Platão também 
conecta o termo com suas idéias. No gnosticismo, seres celestiais são mediadores pro
vidos de corpos. Filo fala do homem celestial em quem todos nós que dele participa
mos temos morada no céu. “Celestial” para ele denota origem divina; assim, ele pode 
falar de virtude, discernimento, palavra, mensagem, etc., celestiais. Para Josefo a pala
vra é imprecisa. Deuses pagãos são celestiais, mas também o tema da filosofia. A LXX 
dificilmente usa o termo, entretanto, há alguns exemplos nos pseudepígrafos. Deus abre 
os portões celestiais em 3Mac 6.18 e sua hoste é celestial em 4Mac 4.11. Deus é o Se
nhor celestial em lEd 6.14. Seus filhos são celestiais em 2Mac 7.34, mas no sentido de 
que eles entraram na esfera celestial. O principal uso do NT é na expressão “vosso ou 
meu Pai celeste” (Mt 5.48; 6.14; 15.13; 18.35). O que é enfatizado aqui é a abertura e 
poder do Pai ao efetuar ele a transição redentora dos éons. Em Lc 2.13, a milícia é ce
lestial; ela consiste em servos de Deus proclamando do céu sua obra redentora no nas
cimento do Salvador. A visão de Paulo em At 26.19 é celestial; a visão vem do Senhor 
e mostra o poder de sua ressurreição. Nos pais apostólicos, o único caso está em Mart. 
Pol. 22.3, que chama o reino de Cristo de celestial (cf. Diog. 10.2).

epouránios. Nessa palavra, ep- significa “no” ou “em” e não “sobre”. O termo é usado 
para os deuses que habitam no céu e dele procedem. Também tem o sentido de perten
cer ao céu. A palavra divina é dita ser epouránios, e Deus também o é, de acordo com 
os escritos herméticos, epouránia são as coisas celestiais. O termo é raro na LXX, mas 
Filo o usa. No NT, ele ocorre como um adjetivo e também como um substantivo. Efé
sios tem a expressão “nos lugares celestiais” em 1.3, 20; 2.6; 3.10; 6.12. Em alguns exem
plos o significado é praticamente o mesmo que “nos céus”. O trono, o governo e a des
tra de Deus se encaixam aqui; este é o mundo de Deus e de Cristo. Contudo, em 4.10, 
Cristo está exaltado acima do mundo celestial e reina sobre ele. Este mundo está cheio 
de forças espirituais que o compõem e o dominam. Os cristãos têm parte no governo
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de Cristo sobre ele (2.6) e em Cristo eles têm bênçãos nele (1.3). Eles podem resistir 
às forças deste mundo ao seguirem Cristo em sua marcha através dele (4.9-10). Por in
termédio deles, o mistério de Deus é revelado a ele (3.10). A expressão “nos lugares 
celestiais” ressalta o significado cósmico do evento da revelação. Em Hebreus, a palavra 
recebe sua marca por meio da ideia do santuário celestial no qual o sumo sacerdote 
entra para fazer sua obra (8.5; 9.23). As coisas celestiais são as coisas verdadeiramente 
reais e escatologicamente futuras (8.2; 10.1). Elas significam a consumação, e não estão 
postas em antítese, mas simplesmente em comparação (8.5; 9.23). Sua essência está na 
presença de Deus, dela e para ela apenas há realidade (9.24). A herança é celestial em 
virtude de sua origem e objetivo (3.1). O dom celestial (6.4) é a salvação escatológica. 
A pátria (11.16) e Jerusalém (12.22) são celestiais porque elas são o objetivo final. O 
quadro amplo de 12.22ss. também inclui anjos inumeráveis, a assembléia festiva, os pri
mogênitos arrolados no céu, Deus, o Juiz e Jesus, o Mediador. Em 2Tm 4.18, o reino de 
Cristo é chamado celestial com ênfase em sua consumação. Em Fp 2.6ss., “todo joelho” 
de Is 45.23 é dito referir-se a céu, terra e debaixo da terra. Os poderes celestiais também 
reconhecerão o senhorio de Cristo, sejam anjos ou forças hostis. Em ICo 15.40, os cor
pos celestiais excedem os corpos terrenos em glória. Nos v. 48-49 o significado é que, 
assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial, ou 
seja, teremos parte no Cristo ressurreto, na posição de membros. Em Jo 3.12, as coi
sas celestiais envolvem a descida e o retorno do Filho do Homem (v. 13ss.) porquanto 
elas se fundamentam no amor de Deus e são executadas pela obediência de Jesus. Elas 
expressam o divino segredo da revelação no Filho. Nos pais apostólicos, o substantivo 
plural ocorre apenas em Inácio para “espíritos celestiais” (Esmirnenses 6.1). O termo é 
usado para Deus em lClem. 61.2 e para Jesus em Mart. Pol. 14.3, em ambas as vezes 
com “eterno”.

ouranóthen. Essa palavra significa “do céu” nos vários sentidos de céu. A LXX a uti
liza apenas em 4Mac 4.10. Filo a usa uma vez na exposição alegórica de Êx 22.25. Os 
dois casos do NT estão em Atos. Em 14.17 a chuva desce do céu, como caindo do fir
mamento e também como enviada por Deus. Em 26.13 a luz brilha do céu mas ela tam
bém irradia do Revelador. Emitida por ele, a luz atravessa o firmamento.

[H. T r a u b , V, 509-43]

Ourías —> Thamár

oús [ouvido], otíon [orelha], õtárion [orelha], enõtízomai [ouvir]

oús.

A. Fora do NT.
1. Uso grego. Em Homero, essa palavra significa o “ouvido” e também a “alça” dos 

vasos. Ela é comum mais tarde para a “orelha” humana ou animal. Ela ocorre em vá
rias expressões, p. ex., trazer ao ouvido, doer no ouvido, dar ouvidos, tapar os ouvidos. 
Pensa-se que o movimento do ar exerce um papel no processo auditivo, mas a vontade 
pode abrir ou fechar os ouvidos. O ouvido tem um lugar na revelação como o órgão
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para comunicações divinas. Descrições dos ouvidos dos deuses podem sugerir um pe
dido para escutar. Outros ouvidos votivos podem ser ouvidos curados de surdez ou po
dem denotar petições ouvidas. Os gregos, no entanto, põem menos ênfase nos ouvidos 
da deidade que as terras do Oriente Próximo. O uso para “alça”, bem como para “ouvi
do”, pode ser encontrado nos papiros.

2. O AT.
a. O “ouvido” (heb. ’ãbíb) é primeiramente a “orelha” natural, humana ou animal 

(Gn 35.4). Orelhas são adornadas com brincos e argolas. As orelhas de escravos perpé
tuos são furadas (Êx 21.6).

b. O ouvido também denota a função de ouvir. Por meio dele declarações e ordens 
são notadas. “Aos ouvidos” para “na presença” é uma expressão que mostra sua im
portância (Gn 23.10). Sendo ouvida, a palavra falada não é apenas a expressão de um 
pensamento, mas um processo concreto (Gn 20.8). A palavra escrita é destinada a ser 
ouvida (cf. Êx 17.14; Dt 31.11). Quando alguma coisa importante é revelada, o ouvi
do é descoberto (lSm 20.2). Os justos tapam os ouvidos para não ouvir falar de derra
mamento de sangue (Is 33.15). O próprio ouvido é um sujeito em sua atividade crítica 
(Jó 12.11).

c. Deus criou o ouvido (SI 94.9); e nós, portanto, somos responsáveis por seu uso 
apropriado. A melhor coisa que podemos ouvir é a palavra de Deus conforme ela 
vem ao profeta e através dele (Is 22.14). Contudo, é preciso mais que audição natural 
para isso; o ouvido pode ouvir e ainda ser surdo (Is 6.9-10). O próprio Deus decide 
se abre o ouvido para entendimento e fé (Is 48.6ss.). Ouvidos surdos serão abertos na 
era messiânica (35.5). Na consagração sacerdotal, os ouvidos são órgãos importantes 
da ação sacerdotal e recebem um caráter sagrado ao se passar neles o sangue sacrificial 
(Êx 29.20).

d. Frequentemente, o AT se refere aos ouvidos de Deus (p. ex., Nm 14.28; lSm 8.21). 
Uma vez que os ouvidos inúteis dos ídolos são ridicularizados (SI 135.17), a ênfase está 
na ação de Deus em ouvir e responder à oração. Claro está que a ideia é vista como an- 
tropomórfica em SI 94.9.0  NT evita tais expressões, exceto ao citar o AT.

3. Filo e Josefo.
a. Filo segue o padrão do ÀT no tocante à criação e uso do ouvido, mas também 

empreende uma explicação natural da audição e uma teleologia do ouvido segundo as 
linhas de filosofia grega. A influência grega pode também ser vista em sua preocupação 
para que as coisas ouvidas pelo ouvido não tenham um efeito desintegrador, ao dar ele 
prioridade ao olho sobre o ouvido, e em sua teoria de que é a alma que realmente ouve 
e não o órgão físico.

b. Josefo também adota a diferenciação grega entre a alma e o corpo, e assim ele ofe
rece uma apresentação diferente da cena em Êx 17.14 (Antiguidades 3.59-60); cf. tam
bém Dt 21.11 (Antiguidades 4.210). A palavra profética vem por intermédio das almas 
dos profetas antes que por seus olhos ou ouvidos.

4. Os rabinos. O ouvido é de fundamental importância para os rabinos. Deus fala 
aos ouvidos dos profetas assim como gritamos nos ouvidos de vizinhos. Ele tem de se 
inclinar a nossos frágeis ouvidos. Os ouvidos humanos devem estar sintonizados com 
a lei. Aqueles que expõem a lei devem inclinar seus ouvidos para ela a fim de que seus 
ouvintes a ouçam corretamente. Quando a voz de Deus ressoa, ela não é mística, mas é
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ouvida com o ouvido verdadeiro; porém, isto raramente acontece. Deus julga o ouvido; 
por isso, não se deve ouvir conversas inúteis.

B. ONT.
1. Os Evangelhos Sinóticos e Atos.
a. Tal como o AT, o NT pensa na audição em termos do ouvido físico. Jesus cura ou

vidos reais em Mc 7.33; Lc 22.50-51.
b. É ao ouvido que Jesus fala sua mensagem. Ele busca atingir os ouvidos verdadei

ros dos ouvintes em seu tempo e situação específicos. Sua mensagem é “hoje” um even
to escatológico (Lc 4.21). A advertência é dada aos ouvintes de que eles devem ter ou
vidos para ouvir (Mt 11.15; 13.43; Mc 4.9). O ponto não é exatamente uma boa audição 
mas uma audição correta.

c. Em Mc 7.31ss. um sinal messiânico é dado (Is 35.5-6) com a abertura dos ouvidos 
do homem surdo. Neste caso, Jesus não evita usar um remédio popular para mostrar 
sobre quais membros o milagre pode ser esperado.

d. Os ouvidos dos discípulos são abençoados porque eles ouvem a proclamação da 
era de salvação (Mt 13.16). O próprio Jesus é o mistério desta era, e o que eles ouvem 
da parte dele eles devem proclamar dos eirados (Mt 10.27). Em primeiro lugar, eles de
vem ser ouvintes, antes que possam ser pregadores. A advertência em Lc 9.44 apon
ta para o mistério do caminho messiânico de sofrimento que só ouvidos crentes mais 
tarde entenderão. Em Lc 1.44, o Espírito Santo tem de abrir os ouvidos de Isabel para 
o verdadeiro significado da saudação de Maria; ambas estão na esfera do evento messi
ânico e da operação do Espírito.

e. O verdadeiro mistério do governo divino de Jesus está oculto em parábolas, que 
alguns ouvem apenas com o ouvido natural (Mc 4.lss.). Fé e entendimento estão liga
dos ao verdadeiro ouvir (cf. Mc 4.20; Mt 13.23; Lc 8.15). Em Lc 4.21, o ponto é que o 
cumprimento está na pessoa daquele que põe esse cumprimento nos ouvidos deles, de 
forma que isso deve penetrar o coração deles como uma palavra viva. Mas o ouvir pode 
trazer endurecimento em vez de fé (cf. a tradução livre de Is 6.9-10 em Mt 13.1 lss.; 
Lc 8.10). Embora João (12.40) aplique essa profecia a todo o ensino de Jesus, os es
critores sinóticos a aplicam especificamente às parábolas. O que distingue aqueles que 
ouvem com fé e entendimento daqueles que ouvem apenas com os ouvidos naturais é 
uma consciência do alvorecer do senhorio divino conforme ele é visível e audivelmente 
estabelecido diante deles na pessoa daquele que o proclama. O hína tem a força de um 
muito sério “a fim de que”, mas o mêpote (“a menos que porventura”) deixa aberta uma 
possibilidade de graça e conversão. Somente Deus pode abrir os ouvidos, mas o desafio 
para ouvir retém sua plena gravidade se é que o ouvido haverá de compreender esta 
que é a mais extraordinária de todas as mensagens. Os discípulos que ouvem são como 
o remanescente de Isaías, e seus ouvidos são, portanto, abençoados (Mt 13.16). No 
entanto, mesmo os seus ouvidos não possuem a certeza de uma audição correta (Mc 
8.18). Eles não podem tomar seu entendimento por garantido, mas devem se esforçar 
para ouvir responsavelmente.

f. Em Atos, a incircuncisão dos ouvidos está relacionada com a resistência à obra do 
Espírito Santo (7.51). O tapar os ouvidos para não ouvir a blasfêmia é realmente um 
fechar os ouvidos para o Espírito (v. 57). Em At 28.25ss. Paulo aplica o dito em Is 6.9-10
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não somente ao ministério do próprio Jesus, mas também ao ministério apostólico. Em 
contraste com os judeus incrédulos, os gentios a quem ele é enviado ouvirão.

2. Cartas de Paulo. Em Rm 11.8, que cita Dt 29.3 apoiado por Is 29.10, Paulo ecoa Is 
6.9-10. Tentando entender a razão da incredulidade de Israel, ele constata um entorpe
cimento divino que resulta em olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Em ICo 
2.9 (que ecoa Is 64.3; 65.17; Jr 3.16) olho, ouvido, e coração devem primeiro ser libertos 
pelo Espírito se é que haverão de ver as coisas boas que Deus tem preparado para aque
les que o amam (cf. v. 10). O ouvido é uma das partes do corpo listadas em ICo 12.16.

3. As epístolas católicas. Nessas epístolas temos referências aos ouvidos de Deus em 
citações do AT (Tg 5.4 citando Is 5.9 e lPe 3.12 citando SI 34.15). lPe 3.12 liga a certeza 
de ser ouvido ao chamado (v. 9) e à obediência (v. 8).

4. Apocalipse. Em cada uma das sete cartas, Apocalipse emite o desafio de Jesus 
para que se ouça o que o Espírito está dizendo (2.7,11,17,29; 3.6,13,22). Por intermé
dio do Espírito, o Senhor ressurreto tem uma mensagem para os leitores e ouvintes da 
profecia (1.3). Em 13.9, a forma abreviada da advertência comum dá urgência à ameaça 
e ao chamado para vigilância.

õtíon. Esse diminutivo significa “lóbulo” ou “orelha pequena”. No NT, ele ocorre 
apenas em Mt 26.51 (o corte da orelha na prisão de Jesus). Lc 22.50 usa oús e acrescen
ta que é a orelha direita. O amor curador de Jesus está em contraste aqui com a violên
cia de um discípulo que não compreendeu a hora (Lc 22.51).

õtárion. Esse é outro diminutivo. Ele ocorre no NT em Mc 14.47 e Jo 18.10 na histó
ria do corte da orelha (direita) no aprisionamento.

enõtizomai. Essa palavra, que significa “ouvir”, “escutar”, ocorre no NT somente em 
At 2.14, onde Pedro pede seriamente que seus ouvintes escutem o que ele tem a dizer.

[F. Hauck, V, 543-59]

opheílõ [dever, ser obrigado], opheilê [dívida, obrigação], opheílema [dívida, obri
gação], opheilétês [devedor, alguém debaixo de obrigação]

opheílõ.

A. Fora do NT.
1. Etimologicamente obscura, essa palavra significa “dever alguma coisa a alguém”, 

p. ex., empréstimos, dívidas, quantias ou arrendamentos. As coisas devidas podem ser 
espirituais, e a palavra também é usada com o infinitivo “ser obrigado a”, “ter que”. A 
palavra é comum com relação a vingança e lei. Os transgressores estão em dívida com 
as partes ofendidas. Penalidades seculares e sagradas são devidas. A bondade de Deus 
também torna as pessoas devedoras. Isto faz surgir a ideia de obrigação moral.

2. Raro na LXX, opheílein é usado para dever dinheiro (Dt 15.2), dever oferendas 
(Pv 14.9) e dever penalidades (Jó 6.20). O sentido “eu deveria” ocorre em Sb 12.15; 
4Mac 11.15. Somente no sentido básico de dever dinheiro há um original hebraico. O 
AT pensa mais em termos de obediência à lei divina que em termos de obrigação ínti
ma, mas a ideia se desenvolve de que pecado é dívida para com Deus.
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3. Filo segue o uso grego ao falar sobre obrigação moral íntima. Esta deriva da re
lação com Deus, da criação, e da lei e de costumes sagrados. Assim, os sacerdotes têm 
a obrigação de pôr de lado as coisas seculares, os gentios devem adorar a Deus, pais e 
filhos estão debaixo de obrigações mútuas, a limpeza física é exigida como um sinal de 
pureza moral e os juizes devem ser justos para dispensar justiça.

4. O judaísmo posterior frequentemente aplica a ideia de dívida para com Deus, p. 
ex„ por ficar em atraso em boas obras. Dívida, então, torna-se um termo comum para 
pecado, e a ficha da pessoa com Deus é mostrada em termos financeiros. Deus perdoa
rá parte da dívida em consideração a jejuns, e pagamentos podem ser feitos para com
pensar dívidas na expectativa de um saldo final.

B. ONT.
1. O grupo opheil- é comum no NT, e o uso em Mateus é próximo ao uso do ju

daísmo. Muitas vezes, Jesus fala sobre as pessoas serem devedoras a Deus (Mt 6.12; 
18.23ss.; Lc 7.41; 17.10), mas só em Mt 6.12 o pecado é equiparado especificamente a 
uma dívida. Jesus usa a ilustração da dívida para explicar a situação humana diante de 
Deus. A dívida é tão grande que nenhuma boa obra pode compensá-la. Somos total
mente dependentes da misericórdia divina. A remissão é uma questão de graça, mas ela 
impõe uma obrigação correspondente de perdoar as outras pessoas. Recusar-se a fazer 
isso acarreta o severo julgamento de Deus. Em Mt 6.12, a prontidão para perdoar as 
dívidas de outras pessoas não constitui uma reivindicação da remissão divina, mas sim
plesmente mostra que nenhuma implacabilidade de nossa parte se encontra no cami
nho da remissão. Em Mt 23.16, 18 o juramento impõe uma obrigação para com Deus. 
Jesus usa opheílein com o infinitivo somente em Lc 17.10 e Jo 13.14. Em geral, ele não 
se refere a obrigações humanas, mas fala em imperativos diretos, dando, assim, um ca
ráter incondicional às suas exigências.

2. Em Fm 18, a palavra possui o sentido literal. Em Jo 19.7, o ponto é que ele “deve” 
morrer (cf. Mt 26.66). Em Hb 5.3, a referência é ao dever legal do sacerdote. Em ICo
11.7, 10 Paulo encontra no costume judaico alguma coisa que está fundamentada na 
criação. Em Rm 13.8, ele faz um trocadilho com a palavra: não devemos dever nada 
exceto o amor, o que nos coloca sob uma obrigação infinita. Em Rm 15.1 devemos am
parar os fracos e, em 15.27, devemos retribuir bens espirituais com bens materiais. Em 
2Ts 1.3; 2.13, a ação de graças é uma obrigação, e outras obrigações são deveres pa
ternais (2Co 12.14), amor conjugal (Ef 5.28), santificação (ljo  2.6), sacrifício pessoal
(3.16), amor (4.11) e hospitalidade (3Jo 8). Em sua maior parte, esses deveres para com 
outros desenvolvem-se a partir do ato precedente de Deus ou de Cristo, como a cons
trução da frase o mostra (Rm 15.3; Ef 5.28, etc.).

3. Um sentido mais fraco de obrigação pode ser encontrado em At 17.20; ICo 5.10; 
Hb 5.12.

opheilê. Essa palavra é comum nos papiros para dívidas financeiras. No NT, ela é 
usada para dívidas em Mt 18.32, para impostos e obrigações (p. ex., honra) em Rm
13.7, e para as obrigações mútuas dos cônjuges em ICo 7.3.

opheítêma.
1. Essa palavra significa “dívida” e, num sentido mais amplo, “obrigação”. Ela ocor

re na LXX para “dívida” em Dt 24.10. No judaísmo posterior, ela é um termo comum
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para “pecado”. No NT, ela ocorre em Mt 6.12 para “dívida” no sentido de “pecado” (cf. 
hamartía em Lc 11.4). Paulo a usa em Rm 4.4: a recompensa por obras é “alguma coisa 
que é devida”.

opheiléíês.
1. Em primeiro lugar, essa palavra significa “devedor”. No NT, ela tem esse sentido 

em Mt 18.24. No uso judaico, ela também denota alguém que é culpado de uma falta 
(cf. Mt 6.12; Lc 13.4).

2. Em seguida, a palavra significa “alguém que está debaixo de uma obrigação”. Pau
lo é devedor do evangelho a gregos e a bárbaros (Rm 1.14), cristãos gentios devem as
sistência material à comunidade mãe (Rm 15.27), aqueles que aceitam a circuncisão são 
devedores a toda a lei (G15.3), e aqueles que confiam em Cristo não são mais devedores 
à carne. [E Hauck, V, 559-66]

ophthalmodoulía -» doúlos; ophthalmós -» horáõ

óphis [cobra, serpente]

A. A serpente na antiguidade.
1. Como um animal. Como um animal estranho, a cobra desperta reações seme

lhantes de aversão em vários povos. Sua forma de movimento, seu deslizamento, seu 
olhar fixo, suas aparições inesperadas e sua associação a veneno fazem surgir a ideia de 
que ela é astuta, maligna e hostil, embora cobras caseiras sejam muitas vezes quase ani
mais domésticos de estimação.

2. Como um animal hostil na história da religião. Como um animal hostil, a cobra 
é, muitas vezes, representada em tentativas de provocar medo, p. ex„ em descrições do 
mundo inferior, ou no diadema do rei egípcio. A partir disso, é só um passo para o uso 
do dragão para o caos. O mar primitivo circunda a terra como uma serpente. Em reli
giões dualísticas, a serpente é um animal demoníaco num sentido mais restrito.

3. A  natureza terrena da serpente na história da religião. Rastejando pelo chão, a co
bra é um animal ctônico. Ela é dedicada aos deuses do interior da terra ou ligada ao 
deus das prôfundezas oceânicas. Na Grécia, ela é associada a deidades terrenas (Hécate, 
Deméter e Perséfone) e ao reino dos mortos. Consequentemente, ela é também um ani
mal mântico que aparece em sonhos e profere oráculos.

4. Como um animal da vida. Pela associação com os recursos da terra, a serpente 
também pode tornar-se um símbolo de fertilidade ou um símbolo fálico, aparecendo, 
assim, em narrativas de nascimento. Sua troca de pele denota rejuvenescimento. Em 
alguns lugares ela é adorada como divina. Os egípcios mantêm cobras em seus templos 
e as cobras domésticas são veneradas. Desde tempos antigos, as serpentes têm ligações 
com a adoração de Zeus, e a serpente tem um papel importante na cosmogonia órfica.

5. Resumo. Por um curso circular, a serpente do caos torna-se a serpente primai.
Esta dualidade corresponde à da natureza, que dá origem à vida e também a destrói. 
Seu caráter estranho dá à serpente seu papel proeminente na religião. À luz da Escri
tura, entretanto, a elevação desta criatura astuta e nociva a símbolo de deidade é uma 
indicação sinistra da mistura de Deus com o diabo. [W. Foerster, V, 566-71]
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B. A serpente no AT.
1. Dados Linguísticos. Cobras são comuns na Palestina, e o AT usa vários termos 

para elas, e nem todos podem ser traduzidos com precisão zoológica. Além de cobras 
comuns, encontramos referências e alusões sobrenaturais em Is 14.29; Êx 7.9-10; Jó 
7.12; Is 51.9; SI 104.26, etc. A cobra é impura em Israel por causa de sua veneração por 
outros povos; portanto, ela não é para ser usada em sacrifícios. (Para detalhes cf. TDNT 
V, 571-72.)

2. A natureza da serpente. O AT menciona a serpente com alguma precisão, obser
vando seu avanço estranho, seu silvo, seu ataque repentino, sua picada perigosa e seu 
veneno (Gn 3.14; Jr 46.22; Gn 49.17; Nm 21.6). A proteção contra ela é uma metáfora 
vivida da proteção divina (SI 91.13). Ela é um animal astuto que está debaixo da mal
dição de Deus (Gn 3.1, 14-15). Consequentemente, ela simboliza a malignidade (Dt 
32.33). A serpente é útil a Deus quando ele pune o seu povo (Nm 21.6). Nos últimos 
dias, a paz com a serpente é uma das marcas do reino messiânico (Is 11.8).

[O. Grether e W. Foerster, V, 571-73]
3. Gn 3. A  serpente tem um papel importante em Gn 3. A narrativa não é um mito 

sobre cobras, pois o papel da serpente é secundário e é apenas o papel de uma criatura. 
No entanto, elementos sobrenaturais são usados para representar a serpente, p. ex., sua 
astúcia, seu conhecimento de coisas ocultas e suas intenções hostis. Há paralelos em 
outros lugares para a hostilidade da serpente para com Deus e seu propósito de destruir 
a vida. No entanto, não há paralelo real para a narrativa bíblica da queda, que se dedica 
a uma medida de desmitificação ao fazer da serpente tão claramente uma criatura e ao 
asseverar a deidade única de Deus como Criador e Senhor. A tensão na narrativa surge 
da tensão na situação humana, quando a harmonia original com Deus é perdida por 
meio da apostasia. Esta apostasia é o resultado de uma decisão humana, no entanto, 
o impulso para ela vem de fora, e a serpente se presta muito bem para sugerir que por 
trás do mistério insolúvel da entrada do pecado no mundo bom de Deus encontra-se 
a presença ou a atividade de uma força que é hostil a Deus. De acordo com a sentença 
de Gn 3.15, a cooperação entre a serpente e a humanidade é mudada em confronta
ção hostil. A referência não é simplesmente à ameaça natural das cobras, mas à ameaça 
mais profunda apresentada pelo poder que é hostil a Deus e que continuamente impele 
a humanidade ao pecado e à morte. Gn 3.15 não prediz claramente um fim para este 
conflito, contudo, à luz da nova criação, Cristo pode ser visto incontestavelmente como 
o vencedor da serpente.

4. Nm 21. A narrativa da serpente de bronze (Nm 21.4ss.; Dt 8.15) é teologicamen
te importante. Em contraste com outras narrativas de murmuração, esta não descreve 
Deus a socorrer todo o povo, mas apenas aqueles que olham para o símbolo. O signifi
cado não é, evidentemente, que o olhar tivesse um efeito quase mágico, mas que Deus 
estabeleceu um sinal de salvação que todos podem ver e que pode, assim, socorrer to
dos os que se voltarem para ele. [J. Fichtner, V, 573-76]

C. A serpente no judaísmo posterior.
1. ALXX.
a. Dados linguísticos. A LXX usa diversas palavras para os muitos termos hebrai

cos, p. ex., óphis, drákõn, aspís, ékgona, aspídõn, basilískos, kerástês. Estranhamente,
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os carneiros de Jr 50.8 passam a ser serpentes (drákontes) na versão da LXX. (Para de
talhes cf. TDNT, V, 576.)

b. Dados materiais. Ao tratar de alusões mitológicas, a LXX, às vezes, toma o ca
minho da omissão (Is 51.9), outras vezes, deixa nomes, como Raabe, da maneira como 
eles se encontram (SI 87.4) e, ainda por vezes, faz uma aplicação ética e religiosa (Jó 
26.13; SI 89.10).

2. Os apócrifos, os pseudepígrafos, e os rabinos.
a. Metáforas. Nessas obras, muitas vezes serpentes são usadas para fins metafóricos. 

Os rabinos aludem à astúcia das serpentes. Os caminhos tortuosos delas são compara
do aos do governo. A serpente ilustra tentação astuta em 4Mac 18.8, e reis gentílicos 
exibem o veneno de dragões e a peçonha de áspides no Documento de Damasco 8.9ss.

b. Ecos mitológicos. Bel e o Dragão faz alusão às cobras dos templos da Babilônia. 
Enoque Eslavônico descreve os guardiões dos portões do Hades como semelhantes a 
grandes serpentes. O próprio Hades é uma serpente em Apoc. Abr. 31.7. Nos pseude
pígrafos e em obras rabínicas, o Leviatã e o Beemote servirão de alimento aos justos na 
era messiânica.

c. A serpente do paraíso. A princípio, nenhuma relação clara é vista entre Satanás e 
a serpente, porém mais tarde, a serpente é chamada de instrumento do diabo, e então 
os dois são equiparados. Tentativas são feitas para prover motivos para as ações da ser
pente, p. ex., ciúmes de Adão, recusa a submeter-se ao seu governo, o desejo por domí
nio mundial e desejo sexual.

d. Nm 21. Um comentário interessante sobre esta narrativa associa a cura, não à 
serpente de bronze como tal, mas à sujeição sincera ao Pai celestial.

e. A serpente e o demônio. Nos escritos rabínicos, a serpente está próxima do mun
do demoníaco, como em declarações ocasionais no sentido de que demônios e dragões 
bramem no deserto, ou de que um dragão é a forma na qual um espírito maligno se 
manifesta. Em vista do uso pródigo de serpentes na religião pagã, a aversão rabínica a 
cobras é compreensível.

D. A serpente no NT.
1. Em comparações. Em Mt 23.33, a serpente representa aquilo que é perigoso e 

malévolo. Em Mc 16.17-18, pegar em serpentes é um sinal do novo éon (cf. Lc 10.19, 
onde aquilo que é ameaçador na vida natural e também na vida humana, pertence ao 
reino de Satanás). Em Mt 7.9-10 (cf. Lc 11.11) o segundo membro é mais agudo que 
o primeiro, pois uma pedra é inútil mas uma serpente é perigosa. O ponto do dito é 
que aquilo que é dado em resposta à oração será bom. Quanto a Mt 10.16, há paralelos 
rabínicos e o dito bem pode ser proverbial. Uma referência direta à queda é imprová
vel. O aspecto memorável na exortação é a inesperada combinação da astúcia de uma 
serpente com a inocência de uma pomba. Ap 9.19 descreve cavalos com caudas como 
serpentes. Seu poder de envenenar é, assim, pior que o poder dos gafanhotos (9.7ss.) 
para ferroar.

2. A serpente do paraíso. Ap 12.9 e 20.2 usam a expressão rabínica “a antiga serpen
te”, equiparando a óphis (ou drákõn) a Satanás. 2Co 11.3 faz alusão ao ludibrio de Eva 
pela serpente. É improvável que ele tenha em vista tentação sexual. Em lTm 2.14-15, o 
ponto é a receptividade da mulher a argumentos astutos e, provavelmente, é contra isso
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que Paulo está advertindo a comunidade em 2Coríntios. A promessa de Rm 16.20 ob
viamente se baseia em Gn 3.15.

3. A  serpente de bronze. Paulo se refere à serpente de bronze em ICo 10.9 (talvez 
com o SI 78.18 em mente). Jesus usa a narrativa em Jo 3.14-15 para ressaltar a impor
tância de seu levantamento. A referência cristológica é clara.

E. Gnosticismo. No gnosticismo, a serpente tem um papel variado, principalmen
te como um símbolo do mal. O drákõn é Satanás, o tentador. Ophis é um dos nomes 
do diabo. O drákõn é também equiparado à matéria, que arrasta a humanidade para 
baixo. No entanto, algumas seitas chamam a sabedoria de serpente e a contrapõem ao 
demiurgo. [W. Foerster, V, 576-82]

-» drákõn, échidna

óchlos [multidão, tropel, povo comum]

A. Uso não bíblico.
1. óchlos significa, primeiramente, “multidão” a. como um “tropel”, b. “o públi

co” como distinto de pessoas individuais ou pequenos grupos, e c. como “a massa” ou 
“turba”.

2. Um segundo significado é “hoste”, “tropa”, “exército”, usado especificamente para
a. “tropas levemente armadas”, b. “comboio de carga”, c. “soldados comuns”, d. “mer
cenários”, e e. “uma irregular massa armada”.

3. A palavra também tem o sentido de “povo” ou “população”.
4. Como uma medida, óchlos é um “grande número”.
5. Um último sentido é “tumulto” e “assédio”. [R. M eyer, V, 582-84]

B. Uso no AT.
1. Livros canônicos. Quase completamente ausente dos livros mais antigos, óchlos 

ocorre mais tarde em sentidos tais como a. “multidão”, “assembléia”, b. “acompanhan
tes”, “bandos”, “soldados” ou “turba armada”, e c. “grande número”.

2. Apócrifos. Aqui a palavra tem sentidos habituais como a. “multidão”, b. “exérci
to”, ou “acompanhantes”, e c. “população”.

C. óchlos como uma palavra rabínica emprestada. Os rabinos usam óchlos como
uma palavra emprestada (tanto no hebraico como no aramaico) para “multidão”, “exér
cito”, “séquito” (de estrelas) e um “grande número”. [P. Κατζ, V, 584-85]

D. Uso no NT.
I. O significado.
1. Multidão de povo.
a. Com exceção de Ap 7.9; 19.1, 6, óchlos só ocorre nos evangelhos e em Atos. Nos 

evangelhos, geralmente denota a multidão que acorre a Jesus (Mt 13.2), que o busca 
ou vai até ele (Lc 8.40; Jo 12.9), e que o acompanha (Mc 5.27; Lc 7.9). Jesus a chama a 
si (Mc 7.14) e se compadece dela (Mc 6.34). Ela quer ver seus milagres (Lc 6.19). Por 
vezes, comprime Jesus (Mc 3.9). Ela está mais próxima de Jesus que a família dele (Mc 
3.31ss.). Ela expressa alegria, admiração, perplexidade e temor (Mt 7.28; 9.8).
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b. Após terminar seus feitos ou discursos, Jesus deixa o povo (Mt 13.36). Ele então 
trata mais especificamente com os discípulos (cf. Mc 6.45). Ele cura o surdo-mudo à 
parte da multidão em Mc 7.33. A multidão discute a respeito dele (cf. Lc 9.18). Ela lhe 
dá as boas-vindas em Mt 21.1ss.; a referência aqui é aos peregrinos galileus como dis
tintos da população de Jerusalém (v. 10). Ele é assunto de controvérsia em Jo 12.43 e 
ora em favor do povo em Jo 11.42.

c. Por vezes, as massas são distinguidas dos governantes (cf. Mt 14.5; Mc 15.15), em
bora estes tenham de levá-las em conta (cf. Mc 11.18; Mt 21.26). Jesus é acusado de 
incitar as massas (Jo 7.12; cf. At 24.12,18). O desprezo dos governantes pelo povo apa
rece em Jo 7.49. Instável e facilmente dominada pela propaganda, a multidão é indu
zida a condenar Jesus (Mc 15.11; cf. Lc 23.48). O relacionamento da multidão com os 
apóstolos é semelhante (cf. At 8.6; 13.45; 14.11,19; 17.8,13, etc.).

2. “Hoste”, “tropa”. Este é o significado em Mc 14.43.
3. “Povo”. O plural significa “multidões” em Ap 17.15.
4. Somente Lucas usa o termo como uma medida (Lc 5.29; 6.17; At 1.15; 6.7; 11.24,

26).
II. óchlos e ‘am hã’ãres.
1. O óchlos joanino. A palavra tem um sentido especial em João. Ela pode ter re

ferências diferentes, p. ex„ a uma multidão galileia em 6.2, etc., ou ao povo judeu em 
7.11-12, ou às massas como distintas dos governantes (7.49), ou aos peregrinos na festa
(12.12), ou aos muitos que creem por causa de Lázaro (12.9; cf. v. 11). Em geral, porém, 
João tem em vista o povo comum, e destes, muitos creem, muitos se opõem e muitos 
também creem a princípio mas em seguida se desviam.

2. O ‘am hã’ãres. O julgamento dos fariseus em 7.49 caracteriza esta multidão 
como uma plebe que realmente não conhece nem guarda a lei. Ela é o 'am hã’ãres. 
Esse termo vem do AT e, a princípio, é um termo sociológico para a nobreza ou classe 
proprietária de terras. Mais tarde, entretanto, vem a se tornar um termo religioso para 
o povo comum que, independente de posição social, não vive estritamente de acordo 
com as exigências da lei. Após 70 d.C. os fariseus, por sua superioridade ideológica e 
organizacional, tiram vantagem dos eventos políticos para subjugar o ‘am hã’ãres aos 
rabinos. No entanto, Jo 7.49 ainda contém uma medida do desprezo tanto social como 
religioso. Isso ocorre provavelmente porque o povo comum, e especialmente os gali
leus, são mais atraídos à mensagem de Jesus em vista de suas expectativas escatológicas 
e seu desagrado para com o legalismo. Quando Jesus frustra essas expectativas, sua in
fluência sobre as pessoas declina e, após o fracasso das revoltas maiores e menores, e da 
destruição da hierarquia do templo, elas caem sob o controle rabínico.

[R. Meyer, V, 585-90]

ochyrõma [fortaleza, fortificação]

Esse é um termo militar para um “lugar fortificado”. No grego secular, ele é usado 
apenas no sentido literal, mas a LXX introduz um uso figurado (2Sm 22.2; Pv 10.29). 
Aqui Deus é a fortaleza. Em seguida, Filo emprega o termo para o baluarte da jactan- 
ciosa razão humana (Da confusão das línguas 129-30). Isso está próximo do uso pauli-
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no do termo em 2Co 10.4. Assim como Filo, ele pode ter em vista a torre de Babel, mas 
certamente ele deseja enfatizar a força das estruturas filosóficas e ainda mais o poder 
das armas espirituais (sob Deus) para abatê-las. [H. W. Heidland, V, 590-91]

opsõnion [salário]

Essa palavra significa literalmente “aquilo que é estabelecido para comprar comida”, 
em seguida “dinheiro”, então “soldo militar” e, mais geralmente, “salários ou ordena
dos” oficiais.

1. Em Lc 3.14, João Batista diz aos soldados que se contentem com seu soldo, co
locando o controle de Deus acima de pretensões que eles só poderíam alcançar com o 
uso de força.

2. Em 2Co 11.8, Paulo usa a palavra para o apoio que ele recebe das igrejas, sugerin
do, assim, que sua obra é uma forma de combate, que ele tem direito legal de reivindi
car sustento (mesmo que, numa aventura de fé, ele não o exija) e, possivelmente, que 
qualquer sustento oferecido jamais poderá ser uma recompensa adequada, mas somen
te um “auxílio”.

3. Em Rm 6.23, o uso da palavra ressalta três pontos importantes: a. que o pecado 
é um enganador, prometendo subsistência mas entregando morte; b. que assim como 
os salários não são um pagamento único, assim a morte já lança sua sombra ativa sobre 
a vida, num processo contínuo; e c. que, em contraste com o dom da vida, temos aqui 
um direito, mas um direito que só traz julgamento consigo.

[H. W. Heidland, V, 591-92]

π p

pagís [armadilha], pagideüo [enlaçar]

pagís. Essa palavra significa “aquilo que segura” ou “que prende”. É geralmente usa
da para uma “rede” ou “armadilha” bem como para uma “ratoeira”. Uma expressão vivi
da é “apanhar o pão”. No sentido figurado, a palavra é frequentemente usada em relação 
à mulher sedutora. O cavalo de Troia é também chamado de “págis de madeira”. Uma 
frase religiosa é “ser apanhado na rede de Ate” (engano, perdição ou culpa). A LXX usa 
o termo para ciladas, em geral no sentido figurado (SI 69.22). O sentido transmitido 
enfatiza o elemento de astúcia e destruição (cf. SI 35.7). Muitas vezes, o que se destaca 
é a subitaneidade da destruição. Mais tarde, o uso adquire uma forma mais fixa, p. ex., 
para a idolatria e para as “ciladas dos ímpios” (Jeremias, Salmos, Provérbios). Em Pv 
13.14 a referência parece ser à própria punição divina. O termo é raro no NT. Em Lc 
21.34-35 Jesus adverte os seus discípulos para que estejam de sobreaviso a fim de que o 
último dia não lhes sobrevenha como um laço. lTm 3.7 adverte os bispos quanto à má 
conduta, a qual lhes trará má reputação e os tornará presas fáceis das ciladas do diabo,
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e assim estarão desqualificados para prestar serviço adicional. 2Tm 2.25-26 mostra que 
aqueles que resistem à mensagem cristã ainda se encontram na armadilha do diabo; 
por ele iludidos, foram aprisionados para cumprirem a sua vontade. É antiga e comum 
a ideia de que os deuses e demônios estejam aparelhados com armadilhas e redes. O 
diabo não é apenas um acusador, mas um oponente ativo que trabalha para prender e 
destruir as pessoas. lTm 6.9 trata do perigo da aspiração de riquezas. Isso leva as pes
soas a serem laçadas. No contexto de desejos e destruição, isso, de novo, é claramente 
a cilada do diabo. Em Rm 11.9 (citando SI 69.22), Paulo usa pagís em relação ao julga
mento divino. Tudo aquilo por que o povo vive e trabalha se torna uma armadilha, um 
tropeço e uma retribuição. Nos pais apostólicos, Did. 2.4 usa a frase da LXX “armadilha 
da morte” para a língua enganadora, e Barn. 19.8 a usa para a boca em geral.

pagidetíõ. Essa palavra ocorre unicamente no ambiente bíblico e talvez tenha sido 
cunhada pela LXX para “armar um laço”, “colocar uma armadilha” “atrair para uma ci
lada”. A LXX a usa apenas em ISm 28.9 e Ec 9.12. Outras versões do AT a têm em Ez
13.20-21; Is 8.15; Pv 6.2; 11.15. A única aparição no NT é em Mt 22.15 onde os fariseus 
tentam enredar Jesus quando o interrogam sobre o imposto pago a Roma.

[J. Schneider, V, 593-95]

páthêma, pathetós, páthos —» páschõ

paideúo [educar, instruir], paideía [educação, instrução], paideutês [instrutor], 
apaídeutos [não educado, não instruído], paidagõgós [criado, guia, aio, guardião]

As palavras paideía e paideúõ dizem respeito à educação de crianças, as quais neces
sitam de direção, ensino, instrução e disciplina. Tanto a maneira quanto o alvo da edu
cação são indicados por paideía. Outras palavras no grupo são paídeuma, paídeusis e 
vários compostos.

A. A orientação do conceito no mundo grego. O grupo caracteriza a cultura grega 
e permanece básico no desenvolvimento de toda a civilização ocidental.

I. A educação no lar entre os gregos.
a. Até o tempo dos sofistas, paideía não é conhecida na Grécia de Homero, onde 

prevalece o princípio da nobreza, aretè é um dom divino, a criação é física e a educação 
é simplesmente a transmissão de usos e costumes de acordo com a posição. Os sofistas 
desafiam o princípio aristocrático e avançam a ideia de que a cultura pode ser adquiri
da mediante o ensino, dando assim à paideía seu conceito e orientação.

b. O período clássico e o posterior. Platão faz distinção entre paideía e treinamento 
vocacional, mas inclui música e ginástica. Os pais são os responsáveis primários, mas 
carecem de orientação. Aristóteles faz distinção entre faixas etárias e considera essen
ciais a leitura e a escrita. O objetivo da educação pessoal é a virtude, e a felicidade é 
propiciada pela cultura. No estoicismo, o alvo, mediante o autoexame, é o cosmopo- 
litismo helenístico. O ideal romano de firmeza de caráter como alvo da educação tem 
seu impacto aqui (cf. também o sistema espartano). Uma atitude heróica em relação 
ao destino oferece liberdade quanto aos valores mundanos e torna fácil até mesmo a
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renúncia à própria vida. Plutarco argumenta que a educação é apenas para os homens 
livres. A criança é como a terra, o professor é como o agricultor e o ensino é como 
a semente. Os meninos estão nas mãos de guardiões cuidadosamente selecionados, os 
quais, embora sejam escravos, são tutores particulares que instruem no temor de Deus, 
na retidão, na autodisciplina e na coragem. Os pais devem supervisionar, pois a cultura 
é de máxima importância, sendo divina e permanente. O próprio destino tem seu papel 
na paideía por seus castigos, mas a palavra não é usada para punição corporal no grego 
não bíblico.

2. O legislador e a paideía. A educação na Grécia é uma questão pública, pois a re
lação com o Estado é debatida. Portanto, mesmo idéias a respeito da educação fami
liar são apresentadas como exigências legais. Por natureza, o homem está ordenado à 
paideía, e a paideía serve à segurança do Estado e à integração do indivíduo na socie
dade. As leis, então, ordenam a educação. A paideía é o que distingue os humanos dos 
animais ou os gregos dos bárbaros. Platão entende que os mitos mentirosos devem ser 
descartados, e que a virtude é a essência da cultura, a qual requer compromisso pessoal. 
Aristóteles defende que o Estado deve impor a educação a todos os homens livres, em
bora os governantes se destaquem pela cultura superior bem como pelas riquezas. Para 
Aristóteles, a lei é o verdadeiro pedagogo. A educação serve a um fim social, ou seja, à 
integração nas relações políticas dispostas pela lei.

3. A educação religiosa. A paideía grega é fundamentalmente antropocêntrica, 
sendo cada pessoa a medida de todas as coisas (Protágoras). Platão, todavia, introduz 
uma transcendência absoluta, dando assim à paideía um aspecto teológico. A educação 
pressupõe o conhecimento do bem, que é a teologia. A razão pode controlar a educa
ção, mas o cultivo e mesmo a salvação da alma é o que constitui a preocupação última. 
Aristóteles também encontra um lugar para a teologia, e seus sucessores entendem que 
a paideía nos coloca em pé de igualdade com os deuses. O elemento antropocêntrico 
continua, porém a paideía preenche a natureza humana e cumpre o seu destino ao con
duzir o seu esforço em direção ao bem.

B. A educação no AT.
1. A disciplina de Deus mediante a lei e a sabedoria. Originalmente, a tradição bíbli

ca não possui qualquer vocabulário pedagógico. Deus é santo e exige santidade de seu 
povo escolhido. Violações dessa santidade são punidas ou expiadas. Visto que a santi
dade possui uma dimensão moral, os mandamentos morais são uma obrigação. Deus 
ajuda o povo do pacto a guardar os mandamentos mediante a instrução, a punição e 
as recompensas. O registro dos atos de Deus, com a lei e a profecia, caracteriza e mol
da o povo. A lei é principalmente uma força educativa (SI 119). O pai é o seu guar
dião, incumbido de ensinar a nova geração (Gn 18.19). Seu propósito é oferecer um 
padrão para o crescimento na fé e na ordem. Dentre as muitas palavras para instrução, 
ysr (com musr) é a que mais se aproxima da ideia de educação. Ela combina a ideia de 
“criação”, aprimoramento e cultura moral. Ela comunica a ideia de relações interpesso
ais e pode se referir à instrução da pessoa bem como à sua criação pessoal. Ela também 
traz o pensamento de censura, admoestação e de medidas disciplinares. Até mesmo a 
punição corporal está incluída (Pv 13.24), pois ela guarda de coisas piores (23.13) e dá 
esperança de emenda (19.18). Contudo, ela precisa ser feita com amor e não com ira. A 
responsabilidade primária é do pai e da mãe (1.8). Provérbios trata também do cultivo
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do caráter dos adultos, assim como da educação das crianças. O temor de Deus é o iní
cio da sabedoria (1.7). O alvo da instrução é a sabedoria, a compreensão, a disciplina 
e a integridade (1.2ss.). A lei é uma lâmpada; e a sabedoria, uma luz (6.23). O que se 
busca é a educação moral. A pobreza e a vergonha perseguem os que a negligenciam 
(13.18; 24.32). Deus é a fonte última de toda instrução. O conteúdo da instrução é a 
confiança nele (3.11). O próprio Deus disciplina e corrige (SI 16.7). Sua correção com
pleta podería destruir; por isso se pede moderação (6.1; 38.1). Seu castigo moderado 
é uma bênção (94.12). É o castigo de um pai amoroso. E se estende até o mundo dos 
gentios (94.10).

2. A disciplina de Deus na revelação profética. Os profetas relacionam a disciplina de 
Deus a seus atos históricos antes que ao ensino. Como ponto essencial da lei, essa disci
plina serve a todo o povo (cf. Os 10.12). O profeta possui compreensão da direção divi
na dos acontecimentos (cf. Is 8.11), os quais podem assumir cursos diferentes (28.26). 
Deus ensina Israel ao destruir Jerusalém (Sf 3.2, 7). Todavia, diante da teimosia, a ins
trução é inútil (Jr 2.30; 5.3, etc.). Mesmo assim, Deus preserva seu povo, e há esperança 
de renovação (Jr 30.11; 31.18). De forma semelhante, o sentido de advertência está pre
sente em Ezequiel (5.15; 23.48). As experiências no deserto são um exemplo de instru
ção divina (Dt 11.2). Visto que Israel é descrito como um indivíduo, o conceito intrin- 
sicamente individual da educação se lhe é aplicado com facilidade, embora haja uma 
aplicação para os indivíduos como membros da comunidade do pacto.

3. A reconstrução do conceito na tradução grega do AT. A  representação de Deus 
como Educador dá uma direção antropocêntrica ao caráter teocêntrico da revelação do 
AT. Os problemas de teodiceia fortalecem essa tendência, embora a ideia de provação 
preserve uma perspectiva mais teocêntrica. As noções de educação e de desenvolvi
mento permanecem na margem da Escritura, e enquanto o termo paideía possibilita 
aos tradutores do AT conferir uma interpretação pedagógica à história do AT, ele ad
quire o novo sentido de correção no processo.

a. A literatura sapiencial. Aqui, a disciplina paterna é o contexto para o pensamento 
pedagógico. O termo grego se adapta ao original e frequentemente significa “correção” 
(Pv 29.19). A educação pelo sofrimento é pressuposta em Pv 3.11-12. Todavia, o grupo 
introduz também noções culturais que são mais característicos do judaísmo helenís- 
tico, p. ex., a da instrução intelectual (Pv 1.8; 4.1, 13, etc.). A sabedoria é o supremo 
mestre, operando tanto pela lei quanto pela vida, e abrangendo mais do que razão hu
mana. Posteriormente, o conceito de punição educativa está presente (cf. Sabedoria e 
Salmos de Salomão), embora não seja fácil distinguir o sofrimento disciplinar do justo 
do sofrimento penal do ímpio. A solução para o problema da teodiceia é a de que um 
Deus misericordioso é, de várias maneiras, o Educador do seu povo. E isso nem sempre 
é evidente.

b. Salmos. As referências aqui são para a correção de Deus ou à instrução na sua 
vontade. O substantivo tende a ter mais do sentido cultural grego, o verbo mais do sen
tido disciplinar bíblico. Na maior parte, os versículos relevantes pertencem à tradição 
sapiencial.

c. Os Profetas. Mais abertamente do que o original, a LXX apresenta aqui o trata
mento de Deus como correção. A LXX admite que a verdadeira tarefa do profeta é ins
truir o povo por meio da sabedoria divina que lhe foi conferida (cf. Ez 13.9; Am 3.7).
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A educação de Deus é um dom gratuito ao povo do pacto, não é um privilégio da raça 
humana como tal. O verbo grego paideúein pode significar “advertir”, “corrigir”, “casti
gar” ou “educar”, mas a criação de filhos está sempre subjacente, e o conceito vem abar
car a lei e todas as experiências de Israel após o êxodo (cf. Os 5.2).

d. A apresentação da História. Aqui, todo o tratamento de Deus, incluindo a en
trega da lei e da sabedoria, é visto como obra de Deus, o Mestre. Se Deus ensina pelo 
sofrimento, ele também ensina pela lei e por seus estatutos. A lei se torna a base da cul
tura do judaísmo e é vista como o livro de educação para Israel e para a humanidade. 
Com ela, o judaísmo confronta o mundo com uma reivindicação suprema à cultura. 
Em sua disciplina, ela encontra a vida e a felicidade (Sir 24.27).

C. O conceito de paideía no judaísmo helenístico e rabínico.
1. paideía e nómos em Filo. Filo encontra na paideía uma ponte entre a revelação 

do AT e a cultura grega. Nela, ele resume o conteúdo intelectual da tradição do AT para 
as pessoas educadas. Ele também usa o grupo para provar a superioridade da revelação 
do AT. paideía denota a educação e a cultura do indivíduo e do povo. Seu objetivo é a 
formação do caráter e a autorrealização. Uma clara cosmovisão e uma sabedoria prática 
estão incluídas, paideía, como um dom de Deus, desenvolve o espírito humano. O con
teúdo do AT flui para essa forma grega, paideía é o agente da revelação do AT no mun
do grego. Os pais são os principais educadores. Eles dão uma educação que termina 
na maturidade, embora paideía também abranja a autoeducação da vida adulta. Para 
Filo, a educação é primariamente para os meninos, mas ele entende que uma educação 
adequada deveria ser oferecida igualmente às meninas. A sinagoga instrui na piedade. 
Ela ensina as pessoas educadas a escolherem o que é certo do ponto de vista triplo do 
amor a Deus, à virtude e ao próximo, paideía é uma joia divina da alma divina. A ex
pressão grega “conhece-te a ti mesmo” é vista em termos da expressão bíblica “guarda a 
ti mesmo” (Êx 34.12). A autoeducação é assim reencaminhada ao mandamento divino. 
A preocupação com o único Deus e Criador dá à cultura judaica a sua superioridade. 
O cajado de Êx 12.11 representa a paideía. Como um cetro, ele simboliza o governo 
de Deus, que é quem está por trás de toda paideía. paideía traz salvação. A alma al
cança boas dádivas unicamente pelo exercício da virtude, paideía é um poço ou fonte 
com importância salvífica, desde que se reconheça que sua base última é unicamente a 
bondade de Deus. A maioria das pessoas pode atingir apenas a paideía ordinária (re
presentada por Hagar) que os leva à sujeição às leis positivas das nações. Todavia isso 
produz fruto saudável, pois o bem é perene, e a paideía segue sua marcha, constante
mente renovada, vicejando com eterno florir. Em última análise, paideía significa para 
Filo uma vida que é conduzida sob a direção do lógos, de quem procedem todas as po
tencialidades de sabedoria e de cultura.

2. A educação judaica-helenística em Josefo. Josefo também reivindica a cultura e 
tem conhecimento de teoria educacional. Para ele, a educação abrange o ensino e a prá
tica, e o seu alvo é a religião. A lei oferece a melhor combinação de ensino e prática. 
A obediência à lei, como até mesmo os estrangeiros percebem, é a base da educação 
judaica. Isso lhe concede uma inclinação volitiva e intelectual. Entretanto, Josefo aceita 
fundamentalmente a norma grega de cultura. Ele não procura dar ao grupo o seu sen
tido veterotestamentário de disciplina ou correção. Quando muito, os pais disciplinam 
pela admoestação.
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3. Disciplina pelo sofrimento na teologia judaica posterior. Os rabinos desenvol
vem a ideia de que a educação de Deus consiste essencialmente em correção. O pe
ríodo dos Macabeus exerce aqui a sua influência. A correção é um privilégio filial; as 
nações ímpias são deixadas em sua prosperidade temporal, a qual as conduzirá à ruína 
final. A correção pode tomar a forma tanto de orientação como de castigo. Em decla
rações rabínicas, o castigo pressupõe culpa. Aqueles que o recebem devem examinar 
seus atos ou atribuí-lo à negligência da lei. Por vezes, pode dever-se simplesmente à 
correção amorosa. Todavia, mesmo esse conceito não chega a resolver completamente 
o problema da teodiceia. A solução pedagógica é uma solução antropocêntrica que não 
se encaixa bem com a reivindicação teocêntrica do AT de que a revelação de Deus é 
incondicional.

D. O conceito de paideía no NT.
1. A cultura grega e judaica no NT. Dois versículos em Atos, sem importância te

ológica, evidenciam o uso helenístico. At 7.22 diz que Moisés fora educado em toda a 
sabedoria dos egípcios. Isso concorda com observações biográficas a respeito de gran
des vultos. Em At 22.3 Paulo afirma que ele próprio foi educado em Jerusalém e instru
ído na lei. Ele pode assim entender a importância dessa educação, mas como cristão e 
apóstolo ele deve desafiar a reivindicação dos judeus de serem instrutores de ignorantes 
e mestres de crianças. A questão em Romanos não é meramente uma compreensão in
telectual, mas a formação da vida segundo um estudo consistente e uma aplicação da 
lei. A palavra paideutès sugere orientação prática, e áphronõn denota aqueles que care
cem de direção.

2. A lei como supervisor. Jesus rejeita a reivindicação dos escribas e fariseus de se
rem mestres para o mundo (Mt 23.15), e Paulo assume a mesma postura, citando Is 
52.5 e Ez 36.20 (Rm 2.24). Para Paulo, a lei possui apenas uma validade limitada (G1 
3.24). Seu tempo se encerra com Cristo. Ela é um paedagõgós enquanto formos me
nores de idade. Durante nossa menoridade estamos debaixo dela e nos encontramos 
virtualmente na posição de escravos. Todavia, com a fé atingimos a condição de filhos 
adultos e uma nova aproximação ao Pai, o que é muito melhor do que a dependência 
do melhor “pedagogo”. Embora Paulo aqui associe a lei com os “espíritos elementares”, 
ele não é contra a lei. Ela é um supervisor com uma função educacional. Portanto, ele 
continua a apelar a ela quando decisões devem ser tomadas na vida congregacional, in
terpretando o AT à luz de Cristo.

3. A educação de Deus. Em Lc 23.16, 20, paideúein é duas vezes usada para “casti
gar” na história da paixão. Esse uso não é atestado no mundo não bíblico, mas a surra 
faz parte da criação grega de crianças, e a palavra tem esse sentido no uso popular, se é 
que não o tem no uso literário. Hb 12 trata da disciplina do sofrimento. O sofrimento 
é a correção do Pai em seu amor responsável. À luz da paixão de Cristo, o sofrimento 
é a garantia de filiação e, consequentemente, da graça e do perdão divinos. Não é ape
nas um treinamento atlético, mas uma associação com Cristo. É improvável que “para 
paideía” em 12.7 signifique que o alvo seja a “cultura” cristã, paideía não é o alvo, mas 
o caminho; os crentes devem suportar, tendo por fim a educação. Como os pais ter
renos exercem disciplina para o bem de seus filhos, assim também o Pai celestial dis
ciplina os crentes com vistas à santidade (v. 10). Se a paideía é dolorosa a princípio, 
ela produz o fruto pacífico da justiça (v. 12). Uma compreensão escatológica eleva essa
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perspectiva acima da perspectiva da sabedoria prática, pois o fim é a participação na 
eterna adoração de Deus no céu. As cartas de Apocalipse ensinam essa mesma mensa
gem. Deus repreende e disciplina aqueles que ama (3.19). Os dois verbos aqui expres
sam prova amistosa, censura, castigo e educação, não num sentido moralizante, mas 
em termos dos tratamentos divinos. Em Tt 2.12, igualmente, o querer amoroso de Deus 
como Pai está por trás da instrução. O alvo é a salvação (v. 11), e a palavra de Deus 
educa para ela mediante o chamado à renúncia da impiedade e o nutrir da esperança 
no aparecimento de Cristo. Em ICo 11.32 Paulo assume a ideia de que a correção de 
Deus ao seu povo não envolve condenação, uma vez que esta é para o mundo. Essa cor
reção é um derramamento do amor paternal. 2Co 6.9 traz o mesmo sentido. Os golpes 
que Paulo levou como apóstolo são a paideía kyríou (cf. 11.23). Eles têm uma aparência 
negativa, mas a realidade é vida, vitória sobre a morte e regozijo.

4. A disciplina cristã no NT. A regra básica para a educação cristã é afirmada em Ef
6.4. O próprio Senhor é quem educa através dos pais. Ele usa os meios ordinários da 
disciplina e da instrução para esse fim. Em 2Tm 3.16 a Escritura assume um papel in
dispensável; ela é proveitosa para o ensino, para a correção e para a instrução na justi
ça. Isso não contradiz G1 3.24. Ensinados pelos líderes cristãos, os membros das igrejas 
devem pôr em prática a justiça sob a direção da Escritura. Timóteo, em 2Tm 2.25, deve 
corrigir com mansidão aqueles que estão no erro, sem entrar em controvérsias insensa
tas que não promovem o desenvolvimento espiritual. Ele deve exercer uma influência 
educativa que Deus poderá usar para produzir arrependimento e esclarecimento. Em 
lTm 1.20, onde não há qualquer sujeito humano, o ponto principal é a correção antes 
que a destruição. Ainda que a ênfase esteja mais na punição do que na educação, o alvo 
é a reforma, e nesse sentido nós temos a paideía cristã (cf. a disciplina edificativa em At 
5.1ss.; 13.6ss.). [G. Bertram, V, 596-625]

paidíon —> país

paízõ [brincar, dançar, zombar], empaízõ [zombar, enganar], empaigmonê [zomba
ria], empaigmós [zombaria, escárnio], empaíktês [escarnecedor]

paízõ. Derivando-se de país, esta palavra significa “agir como criança”, p. ex., “brin
car”, “dançar”, “gracejar”, “zombar”.

1. O uso grego. Homero usa o grupo para brincadeiras e danças. Por vezes, significa 
falta de seriedade, p. ex., quando se questiona se Sócrates está falando de brincadeira. 
Os navios são vistos como sendo brinquedos dos ventos; e os humanos, do destino ou 
dos deuses. Aristóteles acha válido brincar como um meio de descontração, mas isso 
não seria o melhor uso do tempo livre. A brincadeira tem um papel universal na educa
ção das crianças.

2. O AT e a LXX. Tal como o mundo ao redor, o AT atesta a dança religiosa (Ex 
15.20; SI 26.6, etc.), embora isso possa, às vezes, tender à euforia (2Sm 6.16ss.) e pode 
também ter associações pagãs (lRs 18.26). Escatologicamente, Jr 31.4 promete danças 
de regozijo, e Zc 8.5 espera por ruas cheias de crianças a brincar. Jz 16.25 indicaria, 
quem sabe, a execução de um instrumento musical, enquanto em Gn 21.9 teríamos 
uma brincadeira de criança (Ismael e Isaque). O sentido em Is 3.16 é dança, com possí
vel referência à frivolidade.
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3. O sentido de gracejo, escárnio e bravata. Em Sb 15.12 os gentios tratam a vida 
como uma brincadeira. Em Jr 15.17 o hebraico se refere a foliões, mas a LXX intro
duz a ideia de uma arrogância que desdenha da revelação. Pv 8.30-31 e SI 104.26 dão 
à brincadeira uma referência teológica, mas o grupo é mais irônico quando denota 
Deus zombando das pretensões humanas (cf. Sb 12.26). Como o próprio Deus zomba 
da bravata humana, seu povo pode zombar dos inimigos, dos perigos e das tentações 
(2Rs 19.21).

4. paízõ no NT. O único caso no NT está em ICo 10.7 (citando Êx 32.6). A referên
cia é à idolatria na forma de dança cultuai e à licenciosidade a ela associada. Aos cren
tes de Corinto as festas pagãs oferecem tentações à idolatria semelhante.

empaízõ.
1. Zombaria no AT grego, empaízõ significa “brincar com”, “dançar ao redor”, “es

carnecer”, "iludir”, “trapacear”. É uma das muitas palavras que denotam menosprezo, 
escárnio, ridículo, etc. O desdém pode ser justificável e construtivo, ou pode ser uma 
expressão negativa de arrogância, aversão ou hostilidade. No AT, o termo grego nem 
sempre corresponde exatamente aos vários originais hebraicos, para os quais várias pa
lavras gregas são também usadas. Idéias comuns no AT incluem a zombaria de Isaque 
com seu pai, o escárnio com os ídolos, o desdém que Deus traz sobre Jerusalém, a pu
nição zombeteira, o desdém e o ridículo, o defraudar e o enganar, etc. (cf. para os deta
lhes TDNT, V, 630-33).

2. Zombaria na piedade do mártir do judaísmo. Nos apócrifos, evolui um vocabu
lário distinto em conexão com a piedade judaica do martírio. A referência pode ser à 
arrogância humana ou à punição zombeteira de Deus. A zombaria do perverso é um 
teste para o justo. Ela toma a forma de abominações cometidas contra a cidade, o tem
plo, o povo. Ações e não apenas palavras estão incluídas.

3. empaízõ no NT. O verbo empaízõ ocorre no NT apenas nos Sinóticos. Em Mt 
2.16 Herodes é iludido pelos magos. Em Lc 14.29 o construtor imprudente se expõe ao 
ridículo por não conseguir terminar aquilo que começa, seja por fraqueza, precipitação, 
arrogância ou pura incompetência. Nas predições da paixão, o próprio Jesus deverá ser 
escarnecido (Mt 20.19; Mc 10.34; Lc 18.32). Ser cuspido e açoitado acompanha a zom
baria, tudo nas mãos dos gentios. A própria história da paixão fornece relatos de zom
baria (cf. Mc 15.16ss.; Mt 27.27ss.). As várias ações, que incluem o açoitamento em Jo 
19.1ss„ mostra claramente que as reivindicações messiânicas de Jesus são tratadas com 
desdém. Algo similar ocorre em Mt 26.67-68; Mc 14.65; Lc 22.63ss., embora apenas 
Lucas use empaízein como termo compreensivo para esse incidente. Em Mateus e em 
Marcos, os próprios juizes tratam Jesus com escárnio e desdém, embora desta vez como 
um profeta antes que como um rei. Lucas também usa o termo empaízein com relação 
à zombaria perante Herodes (23.11). Finalmente, Mateus e Marcos usam o verbo para 
aquilo que ocorre durante a própria crucificação (Mc 15.31; Mt 27.41; cf. Lc 23.35). Os 
principais sacerdotes, os escribas e os anciãos escarnecem de Jesus como o rei pretenso 
que salvou outros e confiou em Deus, mas que agora está impotente na cruz entre dois 
malfeitores. Aqui, tal como na piedade do martírio do judaísmo, a violência contra o 
justo é zombaria. Ela expressa a arrogância pecaminosa contra o instrumento da reve
lação na forma de um cruel desprezo.



zombaria 109 empaigmone

empaigmonê, empaigmós, empaíktês. Enquanto empaízein na maior parte está res
trito à narrativa da paixão, Hebreus dá a empaigmós uma referência mais ampla ao jus
to do AT que sofreu escárnios e açoites como Cristo (11.36). empaigmonê e empaíktês 
ocorre no NT apenas em Jd 18 e em 2Pe 3.3. Aqui, os zombadores, que podem ser li
bertinos gnósticos, são pessoas hostis à revelação e à piedade, embora sua zombaria 
possa assumir formas específicas, p. ex., zombar da demora da parusia. Tais escarnece- 
dores são inimigos da cruz de Cristo (Fp 3.18; cf. G1 5.11; 6.12; ICo 1.23). Essa é a refe
rência geral em Judas, e os zombadores de 2Pedro se encaixam na mesma compreensão 
básica, visto que o conceito de zombaria recebe sua marca básica do NT à partir das 
narrativas da paixão. [G. Bertram, V, 625-36]

país [criança], paidíon [criancinha], paidárion [criancinha], téknon [criança, fi
lho], tekníort [criancinha], bréphos [feto, criança]

A. Dados léxicos.
1. bréphos. Essa palavra tem sentidos tais como “feto”, “jovem”, “criança”, “crianci

nha”.
2. país. Essa palavra significa “criança” (geralmente “menino”, mas também “meni

na”), e com referência à linhagem de “filho” ou à posição social de “servo”. Outro uso é 
para uma classe, p. ex., oradores ou doutores {paídes rhêtórõn, paídes Asklêpioú). No 
sentido figurado, as obras de um autor são seus “filhos”.

3. paidíon. Essa palavra significa “criancinha” com referência à idade ou à linha
gem, e pode também denotar “servo” (posição social). No sentido figurado, traz o sen
tido de compreensão não desenvolvida, mas é também usada no tratamento afetivo (cf. 
Jo 21.5; ljo 2.18).

4. paidárion. Esse é outro diminutivo que denota “menino” ou “jovem servo”.
5. téknon. Essa palavra significa “criança” (ou “filho”) no sentido de prole (também 

prole espiritual em Mt 3.9; G1 3.7; lPe 3.6; cf. G1 4.21ss.; 2Jo 1; Lc 7.35). Os habitantes 
de Jerusalém são seus “filhos” em J1 2.23; Mt 23.37; Lc 13.34. Lemos também dos “filhos 
da luz” (Ef 5.8), “da ira” (2.3), “da obediência” (lPe 1.14) e da falsa profetisa (Ap 2.23).

6. tekníon. Esse é um termo maternal para “criancinha”. No NT, ele aparece apenas 
no tratamento afetuoso (Jo 13.33; ljo  2.12,28; 3.7,18; 4.4; 5.21).

B. A criança do ponto de vista natural e ético-religioso.
I. Antiguidade.
1. A estimativa positiva original. As crianças, especialmente os filhos, são altamente 

valorizados na antiguidade primitiva porque aumentam a força de uma família e de um 
Estado. Seu nascimento é recebido com festejos. Roma tem uma visão semelhante, mas 
com pouco envolvimento sentimental pessoal.

2. Declínio e contramedidas a partir do período clássico. Fatores cultuais e genéticos 
estão por trás da exposição das crianças, mas considerações econômicas são também 
importantes. O despovoamento vem com os abortos e a prevenção de gravidez. As 
crianças são consideradas como não importantes. Leis são feitas para favorecer famílias 
numerosas, mas sem grande êxito. Os filósofos tendem a evitar o casamento, a poesia 
exalta o amor livre e os romances representam o adultério, o ciúme, a alcovitagem e a 
pederastia. Outra tendência promove a continência, mesmo no casamento
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3. A redescoberta da criança no helenismo. O amor paternal continua, são feitas pro
visões e orações pelas crianças, e sua perda é lamentada. A poesia revive os temas anti
gos, p. ex., a criança divina da era dourada (Virgílio). O drama faz certo uso das crian
ças (nas travessuras infantis), e a arte oferece melhor representação das crianças. Mas o 
gosto é sentimental e perverso; os ricos frequentemente se distraem com crianças es
cravas. Por outro lado, não há impedimentos para uma criança se tornar imperador.

4. Avaliação ético-religiosa. Na antiguidade, raramente se fala da inocência das 
crianças. As crianças não possuem embaraços sexuais (embora principalmente devi
do à imaturidade intelectual). A ideia da criança maravilhosa é forte no Egito. Surgem 
também idéias de imperfeição e culpa universais. Assim, o orfismo identifica uma li
gação com o mal, a qual deve ser superada mediante o rito de iniciação. O conceito do 
corpo como prisão segue na mesma direção. Mas esses pensamentos são marginais. A 
principal característica da criança é a imaturidade ou a criancice. A criança vive para o 
momento e simplesmente brinca com as coisas. A educação tem a tarefa de formar algo 
dessa matéria-prima, e com presentes regulares e técnicas corretas pode obter sucesso 
na tarefa, mas com pouco amor pela criança ou consideração por sua personalidade em 
desenvolvimento.

5. A criança na religião.
a. A criança tem parte no culto desde o nascimento. Elas são colocadas sob proteção 

divina, estão presentes em ritos cultuais e podem ser erguidas para beijar os deuses do 
lar.

b. Os filhos dos sacerdotes e outros grupos privilegiados servem os sacrifícios. Há 
templos-escola. Adivinhação consciente ou inconsciente é atribuída a crianças. As 
crianças participam de procissões intercessoras. Elas também desempenham certos 
atos cultuais. Assim, nos jogos, um menino corta as folhas dos vencedores da oliveira 
sagrada. Meninos e meninas assistem às virgens vestais. As próprias virgens vestais são 
designadas quando ainda meninas. Para assegurar a castidade, muitas religiões gregas 
confiam funções sacerdotais unicamente a crianças.

c. As crianças têm lugar também nos mistérios. Elas participam das procissões de 
Elêusis. É costumeira a sua iniciação. Elas oficiam no ritual do mistério.

II. O AT e o judaísmo.
1. A avaliação religiosa da prole. No AT, a multiplicação é uma ordem da criação 

(Gn 1.28). Não ter filhos é fonte de tristeza e vexação (Gn 15.2). Os filhos são um dom 
de Deus (SI 127.3ss.). Por meio deles, a família continua viva. O judaísmo enfatiza esse 
aspecto com referência ao povo. O casamento do levirato provê para aqueles que mor
rem sem filhos. A contracepção é infame. O intercurso serve para gerar filhos. Casa
mentos puros são agradáveis a Deus. O aborto e o abandono de crianças são abomi- 
nações pagãs. Inclinações ascéticas são raras (cf. os essênios), exceto em advertências 
contra a falta de moderação.

2. A apreciação da criança.
a. O AT enfatiza o amor dos pais (Gn 22.2; lRs 3.26), mas exige obediência por par

te dos filhos (Êx 20.12). O balbucio das crianças glorifica Deus (SI 8.2). Poucas crianças 
possuem dom profético (ISm 3.1ss.). As crianças podem ser ignorantes e voluntariosas 
(Is 3.4; Ec 10.16; cf. Gn 8.21), e elas precisam de disciplina (cf. 2Rs 2.23ss.), mas a crian
ça messiânica é altamente estimada (Is 7.14ss.).
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b. O AT não vê as crianças como inocentes. Embora se enfatize a responsabilida
de individual (Jr 31.29-30; Ez 18.2ss.), há uma ligação de pecado, culpa e punição (cf. 
SI 51.5; Gn 3) que somente Deus pode romper. O judaísmo desenvolve uma doutrina 
completa de pecado original, contudo cada pessoa confirma de novo o ato de Adão. 
Os rabinos defendem que as crianças não são pessoalmente responsáveis nos primeiros 
anos, mas o impulso mal está presente, e logo as crianças cederão a ele. Onde quer que 
o dualismo exerça sua influência, a alma é pura, mas, involuntariamente ou por culpa 
própria, ela é acorrentada à matéria. Em todo o caso, as crianças estão abertas ao desejo 
sensual.

3. A participação da criança nos exercícios religiosos. A circuncisão inicia na comu
nhão cultuai. Os primogênitos masculinos pertencem a Deus e devem ser resgatados 
por oferendas. As crianças acompanham as oferendas familiares e recebem uma instru
ção planejada (cf. ISm 1.4; Dt 4.9; 11.19; Pv 4.1ss.). A dedicação precoce ao santuário 
é possível, mas é rara (ISm 1.28). Não há crianças no sacerdócio. O judaísmo põe a 
maior ênfase na instrução na lei. Os meninos, os únicos que devem guardar a lei em 
sua inteireza, são ensinados desde a tenra idade e devem frequentar as grandes festas o 
mais cedo possível. A circuncisão é vista como um dever para com a criança, e os filhos 
dos prosélitos são batizados com seus pais (embora seja tardia a atestação disto).

III. ONT.
1. A afirmação da criança como criatura de Deus.
a. Jesus. Tendo herdado a crença do AT no Criador e a afirmação implícita da vida 

humana, Jesus concede algum lugar a preocupações ascéticas (Mt 19.11-12), mas tam
bém endossa e santifica o amor paternal (Mt 5.36; 9.19; 7.9ss.).

Obviamente, a comunidade concorda com o ensino de Jesus nos ditos que ela trans
mite. Ela dá apoio aos missionários e seus dependentes (ICo 9.5). Paulo aceita o casa
mento como uma ordem da criação não obstante uma inclinação ascética (ICo 7). O 
ensino familiar em Ef 6.1ss. mostra uma atitude positiva para com as crianças e a sua 
criação. lTm 2.15, que não indica ser a maternidade uma base para a salvação ou um 
meio de se fazer penitência, qualifica a geração (e a criação?) de filhos como sendo um 
trabalho que promove salvação.

2. Confirmação da individualidade das crianças?
a. Jesus tem grande consideração pelas crianças (Mt 18.2ss.; 19.13ss.). Isso não se 

deve a um sentido helenístico de sua inocência relativa, mas porque sua pequenez, ima
turidade e dependência de ajuda deixam a porta aberta para o amor paternal de Deus.

b. Paulo alude à inocência infantil ICo 14.20, mas na maior parte suas comparações 
enfatizam a imaturidade e a inferioridade das crianças (3.1; 13.11; G14.1). Hb 5.13 se
gue no mesmo sentido. Entretanto, com respeito à regeneração, a relativa inocência das 
crianças é um tema importante na exortação (lPe 2.1ss.).

3. A criança no conselho divino de salvação.
a. O ensino de Jesus é explicável unicamente com base na pressuposição de que as 

crianças possuem um lugar no conselho divino da salvação. A perspectiva objetiva de 
Paulo da obra salvífica tem uma implicação similar (Rm 5.18-19; 11.25). A necessida
de da fé levanta uma pergunta, mas não é a fé quem efetua a salvação; ela a recebe. A 
transmissão das histórias da infância e do relato da bênção das crianças seria inconce
bível se as crianças estivessem excluídas do plano de Deus (cf. também At 2.39).
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b. As crianças estão incluídas na comunidade, tomam parte em eventos cruciais (At
21.5), estão presente no culto (20.9,12) e devem receber instrução (Ef 6.1ss.).

c. O batismo infantil é questão debatida. Os batismos de lares (cf. o batismo judaico 
de prosélitos) favorecem o batismo infantil. Assim também a relação com a circuncisão 
(Cl 2.11), o conceito do selo escatológico (Ez 9.4, 6), a participação comum de todo o 
povo (ICo 10.1-2) e o testemunho patrístico. A história da bênção das crianças (Mc 
10.13ss.) pode bem ter sido vista como uma resposta a objeções.

IV  A igreja posterior.
1. A criança como criatura de Deus. As expectativas escatológicas e as inclinações 

ascéticas militam contra a visão elevada a respeito das crianças, mas a igreja mantém 
a doutrina bíblica da criação. Ela assim protege o casamento e combate a licenciosida- 
de, a contracepção, o aborto e o abandono de crianças. Clemente de Alexandria ofere
ce uma bela apresentação que combina o melhor da antiguidade com o legado cristão. 
Ele vê a falta ou a perda de crianças como um grave ônus e recomenda o casamento 
para o bem da nação, das crianças e do mundo, no que depender de nós (cf. Stromata 
3.3.22ss.; 9.67.1, etc.).

2. O relacionamento com a criança. A igreja descreve a inocência infantil, mas não 
esquece a ligação com o mal. As crianças são imaturas e mesmo insensatas, mas são 
também vivas e amistosas, por isso não devem ser desprezadas. Cristo é louvado como 
a criança divina. Agostinho tende a enfatizar o pecado infantil, mas é conduzido à con
versão pela voz profética de uma criança.

3. A criança na religião.
a. Funções clericais. As orações das crianças são tidas como eficazes e lemos a res

peito de corais de meninos e de escolas de canto, bem como de meninos leitores.
b. Batismo infantil e comunhão. O batismo infantil é dito ser uma tradição apos

tólica, e a demora no batismo data somente do século 4o. Da participação na Ceia há 
testemunho desde o tempo de Cipriano (Dos decaídos 9).

C. Filiação divina.
I. História religiosa. O tema da filiação divina surge principalmente com relação à 

palavra téknon, que sugere um relacionamento pessoal mais estreito. A religião grega 
entende a filiação divina em termos naturais. Nas religiões de mistério, ela ocorre pela 
iniciação, tendo a deificação como alvo. O AT aplica o pensamento de forma não mi
tológica ao povo (Os 11.1). A história da salvação controla a relação, e Deus é mais 
frequentemente descrito como Rei do que como Pai. Mais tarde se destaca o individua
lismo, porém a filiação divina não se encontra no coração da piedade judaica.

II. ONT.
1. Jesus põe a filiação divina no centro. Ela descansa na graça, e em vista do rom 

pimento da relação original, deve haver nova aceitação dela. Jesus traz a oferta defi
nitiva de Deus, não simplesmente porque ele goza de uma filiação divina única, mas 
porque foi enviado para esse propósito. Sua própria filiação difere da nossa, e ele nunca 
é chamado de téknon theoú. téknon denota a descendência de Abraão como precondi- 
ção à filiação divina (Mt 3.9) e também denota a filiação divina nas parábolas (Mc 7.27; 
Mt 21.28).

2. Para Paulo, os crentes possuem filiação divina mediante a obra de Cristo. Ela não 
procede da criação ou da descendência física, mas envolve a verdadeira descendência
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de Abraão (G1 3.6ss.; Rm 4). Ela tem abrangência universal e traz consigo liberdade e 
maioridade (G1 3.25ss.; 4.1ss.; Rm 8.31ss.)· tékna theoú é usado bem como huioí, mas 
Cristo nunca é téknon. A plena filiação é ainda esperada (Rm 8.23).

3. Em João, Cristo é huiós; os crentes são tékna (1.12; 11.52; ljo 3.1). Filiação signifi
ca ser nascido de Deus, mas em referência à comunhão antes que à deificação individu
al. O conceito de povo de Deus e as esperanças escatológicas estão ainda presentes (Jo
11.51-52; ljo  3.2), mas há uma posse vitoriosa que lança fora o medo. O rompimento 
com o pecado e o amor ao próximo são exigidos (ljo  3.9ss.).

4. Os outros escritos do NT não usam téknon para os crentes, mas Tiago e 1 Pedro 
relacionam filiação claramente com a regeneração (Tg 1.18; lPe 1.23).

III. A igreja. Enquanto a igreja nunca esquece a verdade da filiação divina, ela tende 
a ficar desenvolvida demais mediante conceitos naturalistas e moralistas estranhos.

-> huiós [A. Ο ε ρ κ ε , V, 636-54]

país theoú [servo de Deus, filho de Deus]

A. O AT.
I. O uso secular de ‘ebed.
1. O hebraico original para país na frase país theoú, ou seja, ‘ebed, traz uma ênfa

se no relacionamento pessoal e tem primariamente o sentido de “escravo”. A lei do AT 
oferece certa proteção aos escravos, pois o próprio Israel foi redimido da escravidão, 
os escravos fazem parte da comunidade cultuai e podem atuar de forma representativa 
por seus mestres.

2. A palavra então veio a ser usada para o “soldado pago” e mesmo mais amplamen
te para o “oficial da corte”; esses são os servos do rei.

3. Um terceiro uso é para denotar sujeição política geral.
4. Com base no uso da corte, o termo é então usado em expressões de respeito como 

“teu humilde servo”.
5. Um uso especial é para servos do santuário (Js 9.23).
II. O uso religioso de ‘ebed.
1. O termo serve como uma expressão de humildade usada pelo justo diante de 

Deus. Ênfases diferentes nesse sentido são rebaixamento próprio, o clamor indireto a 
Deus por ajuda, e a autoentrega agradecida quando a ajuda é obtida. Esses elementos 
estão presentes também nas outras nações, mas no AT são distintivos da exclusividade 
e da lealdade envolvidas na condição de servo de Deus, da decisão graciosa de Deus 
que possibilita isso, e do caráter histórico do relacionamento. Esses fatores concedem 
à posição do ‘ebed uma segurança ímpar. O próprio Deus chama Moisés de seu servo 
(Nm 12.7-8; cf. SI 119.76). O chamado divino é a base da confiança, mesmo que inimi
gos se insurjam contra o servo de Deus (SI 109.28).

2. No plural, o termo se torna uma designação para os justos, aqueles que buscam 
refúgio em Deus (SI 34.22), aqueles que amam seu nome (SI 69.36), seus santos (SI
79.2), seu povo (SI 105.25). Os dois polos do conceito são eleição e obediência.

3. No singular, “servo de Deus” é um termo usado para Israel. Is 41.8ss. parece ini
ciar esse uso. Humilhado pelo exílio, Israel é eleito, criado e reunido por Deus (41.8-9;
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44.2,21). O papel do povo como servo de Deus aqui é acolher passivamente. Ele é cha
mado unicamente a “converter-se” (44.22).

4. “Servo de Deus” pode também ser um termo para personagens ilustres. Entre es
tes se encontram os patriarcas, que gozam de um relacionamento gracioso com Deus 
e são penhores de sua vontade para salvar. Então vem Moisés (Êx 14.31; Nm 12.7-8), 
que, especificamente, incorpora as palavras e os atos de Deus como um servo ativo que 
prescreve a lei, ordena a conquista, regula o culto e promete descanso; obedecer Moisés 
é obedecer a Deus, pois Deus o escolheu como seu ministro. Mais tarde, os reis são 
servos de Deus com a função especial de proteger o povo contra os seus inimigos. Davi, 
escolhido por Deus, é um caso especial por ser também um sinal da promessa em dias 
escuros (cf. lRs 11.34; SI 89.3; Jr 33.21-22). Em determinadas circunstâncias, mesmo 
um governante pagão pode agir como um servo de Deus, p. ex., Nabucodonosor em 
Jr 27ss. Ao lado do rei está o profeta, o servo de Deus que possui um ofício exclusivo 
como mensageiro de Deus (lRs 18.36). O próprio Deus está presente em tais mensa
geiros, de forma que a frase “meus servos os profetas” se torna praticamente uma frase 
fixa. Os profetas advertem o povo e lhe mostram o verdadeiro sentido de sua história. 
Os mais antigos profetas escritores evitam, na maioria das vezes, o termo “servo”, pro
vavelmente em virtude de sua associação com a piedade cultuai e palaciana que eles 
criticavam. Todavia, o termo convenientemente denota sua função. Nas seções em pro
sa de Jó, Deus chama Jó de seu servo, embora ele não pertença a Israel. Jó pertence a 
Deus como sua criatura e em virtude de sua retidão e sua recusa em renunciar a Deus 
amaldiçoando-o quando foi submetido à prova.

5. Uma pergunta especial surge com referência ao sofrimento do servo do Senhor 
em Is 42.1ss.; 49.1ss.; 50.4-9; 52.13-53.12. Não há razão para isolar essas passagens do 
seu contexto geral, mas surge o problema de como a figura do ‘ebed deve ser entendida 
neles, se coletiva ou individualmente. 49.3ss. parece apoiar uma referência individual. 
O indivíduo pode ser tanto um personagem real quanto um personagem profético, e 
dentre estes o último é mais provável, pois ouvido e língua (50.4-5) são órgãos do tra
balho do seu servo, e os profetas podem julgar e libertar tanto quanto os reis (42.1ss.). 
No contexto imediato, o próprio autor pode bem ser tencionado; o anonimato é preser
vado porque o ponto importante é que o servo pertence a Deus, sendo formado, eleito, 
alcançado, chamado e equipado por Deus (cf. 42.1ss.). A tarefa do servo é promulgar 
justiça, talvez não no sentido geral de uma proclamação às nações, mas num sentido 
especial de restauração de Israel, o qual haverá de envergonhar os ídolos, glorificar o 
nome de Deus e assim trazer luz e salvação ao mundo inteiro (42.1; 49.5-6). Todavia, 
essa tarefa não pode ser cumprida sem sofrimento (cf. Jeremias), ainda que o contexto 
não deixe claro se esta é uma perseguição por parte do seu próprio povo, uma opressão 
da Babilônia ou uma doença mortal (?), e a descrição em 52.13-53.12 transcenda ca
racterísticas biográficas e não possa de forma injusta ser vista como apontando para o 
verdadeiro Servo do Senhor que ainda virá. Há significado no sofrimento, pois ele pos
sui um caráter vicário e é assim aceito em obediência pelo servo como algo divinamen
te ordenado (53.6,10). Isso não é apenas obediência cega, nem se relaciona unicamente 
com o ministério vicário efetuado pelo sofrimento, pois o servo de Is 53 crê triunfan
temente que Deus o confessará mesmo no além-túmulo (50.7ss.) e que ele receberá de 
Deus o seu direito (49.4) e sua recompensa (53.12). Isso não é apenas uma transação
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particular, pois ela será vista pelos governantes das nações e servirá assim para a pro
moção da honra de Deus e para a proclamação de sua fidelidade no mundo inteiro.

B. As traduções da LXX.
1. Traduções de ‘ebed. ‘ebed ocorre 807 vezes no hebraico e é traduzido pelo grupo 

de país 340 vezes, pelo de doúlos 327 vezes, pelo de oikétês 36 vezes, pelo de therápõn 
46 vezes e pelo de huiós e hypérétès uma vez cada; em 56 ocasiões não há equivalentes 
ou a tradução é muito livre, país predomina em Gênesis, mas therápõn predomina em 
Êxodo. Em Levítico, Números e Deuteronômio, vários termos são usados, mas país se 
destaca novamente em Josué. Todavia, doúlos raramente aparece no Hexateuco. Entre
tanto, de Juizes a 2Reis, doúlos se alterna com país, sendo doúlos “escravo” no sentido 
estrito; e país, o “servo livre” do rei, ou seja, o soldado ou o oficial. O serviço de Deus 
é expresso por doúlos mesmo no caso de Moisés ou de Josué, visto que este não é um 
serviço para o qual se pode entrar livremente. As diferenças entre as traduções no pri
meiro grupo e no último grupo são devidas provavelmente ao fato de o primeiro grupo 
ser uma tradução mais antiga e refletir mais do sentido grego de proximidade de Deus 
com o homem, enquanto o último grupo usa o mais áspero doúlos para o relaciona
mento com Deus a fim de melhor enfatizar a soberania divina. A partir de Juizes até 
2Reis, os grupos começam a se misturar, com exceção de therápõn, que passa a sair de 
cena. Salmos prefere o mais áspero doúlos, como o fazem os profetas menores, mas Isa- 
ías e Daniel optam por país. Em Jeremias ocorre uma alternância, e a falta de qualquer 
tradução em muitos casos mostra que o(s) tradutor(es) acha(m) difícil decidir a respei
to do equivalente adequado. A mesma alternância ocorre em Esdras e Neemias.

2. Passagens do Servo do Senhor em Isaías. A LXX de Is 42.1 insere Jacó e Israel no 
texto, para mostrar que se sustenta uma interpretação coletiva. Por outro lado, a LXX 
de 52.13-53.12 pode bem ter uma referência individual, paidíon é usado em 53.2, e em 
vista de 9.5 isso pode sugerir uma compreensão messiânica (cf. o futuro em 52.14-15 
e o uso recorrente do termo dóxa sem qualquer original real). De forma distinta do 
hebraico, a LXX afirma que a retribuição divina é exercida sobre o ímpio, por este ter 
levado o servo à morte. Isso é considerado parte da exaltação do servo.

[W. Zimmerli, V, 654-77]

C. país theoú no judaísmo posterior.
I. O duplo significado de país theoú .
1. Filho de Deus. país theoú é raro no judaísmo após 100 a.C. Pode significar tanto 

“filho” ou “servo” de Deus; o contexto geralmente indica qual. O plural paídes theoú 
ocorre para Israel ou para o justo em Sabedoria. Visto que Sabedoria também descreve 
o justo em termos do sofrimento, o servo de Deus de Is 52.13ss. tornou-se aqui o filho 
de Deus.

2. Servo de Deus. Após 100 a.C. país theoú significa mais frequentemente “servo de 
Deus”, p. ex., quando aplicado a Moisés, aos profetas ou aos três filhos [servos] (Br 1.20; 
2.20; Dn 3.95 Θ [3:28],

II. Persistência do uso religioso de ‘ebed
1. Autodenominação na oração. Além de país, outras palavras como doúlos e 

diákonos são usadas para ‘ebed e somente estas ocorrem quando o que se expressa é a 
humilhação diante de Deus em oração.
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2. Servos de Deus. Essa frase é usada com frequência para Israel, para os profetas, 
para os justos, para os sacerdotes e mesmo para os prosélitos, para os pais e para os 
anjos.

3. O uso coletivo. O uso coletivo do singular para Israel continua a existir após 100 
a.C., mas não é comum.

4. Como título de honra. Encontram-se alguns exemplos de país como título de 
honra para personagens tais como Moisés, Davi, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Arão, Elias, 
etc. O título é firmemente estabelecido somente para Moisés e, em seguida, para Davi.

5. O Messias. O Messias é “meu servo” no AT em Ez 34.23-24; 37.24-25; Zc 3.8. 
Esse uso continua apenas em 4Ed 7.28, etc.; Bar. Sir. 70.9 e nos targumim sobre Is 42.1; 
43.10; 52.13; Zc 3.8; Ez 34.23-24; 37.24. Os Rabinos usam o termo somente em citações 
do AT. A forma é sempre “meu servo”; Deus é quem está falando.

III. Interpretações da passagem do servo do Senhor em Isaías. Deixando de fora as 
referências a Isaías, a Eliaquim e a Davi em Is 20.3; 22.20; 37.35, o singular “servo de 
Deus” ocorre 19 vezes em 41-53. Os rabinos não isolam esses capítulos do restante do 
livro, nem as Canções do Servo desses capítulos. Nem ainda eles pensam que é preciso 
haver uma interpretação uniforme. Deve-se também distinguir entre meras alusões e 
sólida exposição, e entre a tradição da Palestina e a da diáspora, a qual se desenvolve de 
forma independente, em parte como resultado das diferentes leituras da LXX.

1. Judaísmo helenístico. A princípio, país é a palavra usual para ‘ebed, e traz o senti
do de “filho” bem como de “servo”. No século 2o d.C., o quadro muda, e doúlos recebe 
a preferência como sendo mais próxima do original. Com base na LXX, a interpretação 
coletiva se torna mais comum. Assim o judaísmo helenístico (diferentemente do pa
lestino) aplica 42.1ss. a Israel. Ele também interpreta Is 53 coletivamente; o servo aqui 
é um modelo do justo (como Orígenes documenta em Contra Celso 1.55). Essa é uma 
interpretação que não ocorre no judaísmo palestino até o século 11 d.C.

2. Judaísmo palestino. O judaísmo palestino oferece três diferentes interpretações 
para as diferentes passagens. A primeira é uma interpretação coletiva com base no he
braico (p. ex., Is 41.8-9; 44.1ss.; 45.4; 38.20; 49.3ss.). No sentido coletivo, o servo é na 
maior parte Israel. Nas alusões, pode-se perceber o justo ou os profetas, e na exegese 
há referências ocasionais aos pecadores ou sofredores penitentes, aos profetas ou aos 
mestres honrados. Qumran não aplica claramente o “servo” à comunidade. A segunda 
interpretação aplica os ditos ao próprio Isaías (49.5), conquanto não no caso de 53.7-8. 
Versículos individuais são por vezes aplicados a outros personagens, p. ex., Jacó (41.8), 
Davi (43.10), Noé (49.8-9) e Moisés (53.12). A terceira interpretação, que se aplica a 
42.1; 43.10; 49.6; 52.13; 53.11, é messiânica. Sir 48.10 aplica uma frase de 49.6 à obra 
do Elias que haverá de voltar. Enoque Etíope descreve o Messias em linguagem base
ada em Is 42.1 (o eleito), 53.11 (o justo), 42.6 (luz das nações), etc. Ele une o Filho do 
Homem e o Servo, embora somente referente à exaltação do Servo. A Peshita aplica 
Is 53 ao futuro Messias. No NT, as autoridades em Lc 23.35, zombando, chamam Je
sus de o Escolhido (Is 42.1). A tradução de Is 53.8-9 tem em Áquila o servo a executar 
julgamento, e a ideia de um Messias leproso, também aplicada por alguns rabinos, é 
lida em 53.4. A tradução de Teodócio também interpreta Is 53 de forma messiânica, 
em especial na compreensão de 53.9ss. como referência ao julgamento final. O Targum, 
que se apoia em material mais antigo, interpreta toda a passagem de 52.13-53.12 de



servo de Deus, filho de Deus 117 país theoú

forma messiânica. Nele permanecem somente fracos vestígios do sofrimento, e a pas
sagem é interpretada como descrição do estabelecimento do governo messiânico sobre 
Israel. Os rabinos aplicam 42.1ss. e 52.13ss. ao Messias, inclusive os ditos da paixão cap. 
53. Quanto ao Messias sofredor, o primeiro testemunho é textualmente incerto, o teste
munho de Justino em Diálogo 36.1, etc., é secundário, e exemplos incontestáveis datam 
somente de cerca de 200 d.C. Após esse período, a oposição ao Cristianismo leva ao 
desuso de termos tais como Servo do Senhor ou o Eleito para o Messias, e alterações 
textuais e reinterpretações tendenciosas ocorrem em traduções de Is 53, p. ex., aplican
do Is 53.12 a Moisés. Todavia, uma interpretação distintamente não messiânica de Is 53 
não ocorre, mesmo que possa ter sido natural para os rabinos ligar o capítulo de forma 
mais geral com as idéias correntes do poder expiador da morte, p. ex., no caso de cri
minosos ou dos justos, dos mártires ou das crianças. Em suma, Is 42.1ss.; 43.10; 49.1ss.; 
52.13ss. são interpretados de forma messiânica, a compreensão messiânica é constante 
no caso de 42.1ss. e 52.13ss. (com referência especialmente ao julgamento), e uma in
terpretação messiânica dos ditos da paixão de 53.1ss. quase que certamente retrocede 
ao período pré-cristão.

D. pais theoú no NT. Dos oito exemplos dessa frase, uma se refere a Israel (Lc 
1.54), duas se referem a Davi (Lc 1.69; At 4.25), e as outras cinco a Jesus (Mt 12.18; At 
3.13, 26; 4.27, 30). Lc 1.54 tem em vista o Israel justo. As referências a Davi são litúrgi- 
cas e são adotadas do judaísmo posterior.

I. país theoú como título para Jesus.
1. A procedência. Nos poucos exemplos em que Jesus é chamado país theoú, é óbvio 

que temos tradição primitiva. Na verdade, país theoú pode também estar por trás de 
outras passagens, p. ex., Mc 1.11; 9.7, onde a citação básica bem pode ser Is 42.1 (cf. a 
comunicação do Espírito, a oscilação textual entre agapêtós e eklelegménos, e a versão 
em Jo 1.34). Em Jo 1.29, 36, também, o incomum amnós pode retroceder a um original 
aramaico que pode significar “menino” ou “servo” bem como “cordeiro”, e se esse for o 
caso, o uso de país theoú na igreja pode bem ter se originado nos círculos de fala ara- 
maica. Após o NT, há somente onze exemplos em três obras, mas esses exemplos são 
todos do contexto litúrgico (Did. 9.2-3; 10.2-3; lClem. 59.2ss.; Mart. Pol. 14.lss.; 20.2), 
e em todos, com exceção de dois casos, a mesma fórmula litúrgica é usada. À luz do 
uso em At 4.27, 30, isso sugere que temos aqui um título antigo que nunca se torna tão 
comum como kyrios, Christós ou huiós theoú, mas que sobrevive na oração eucarística, 
na doxologia e na confissão. A procedência do título deve ser buscada na comunidade 
palestina; as igrejas gentílicas não a favorecem (preferindo huiós), pois parece que ela 
não faz plena justiça à majestade do Senhor ressurreto e glorificado.

2. O significado. A reserva das igrejas gentílicas sugere que “servo” antes que “filho” 
seja o significado original (cf. a justaposição com Davi em At 4.25, 27, 30 e Did. 9.2-3, e 
as referências a Is 52.13ss. em Mt 12.18; At 3.13ss.).

3. A mudança de sentido. Nas igrejas gentílicas, país theoú significa “filho de Deus”, 
pelo menos a partir de Mart. Pol. 14.1 e, possivelmente, a partir de lClem. 59.4. Entre
tanto, é improvável que o sentido em Atos seja “filho”, e o sentido no Didaquê persiste 
sendo “servo”. Se país pode por vezes ter um tom arcaico, tem também um tom mais 
inferior e, por essa razão, não se recomenda aos cristãos gentios.
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II. Interpretações cristológicas do Servo de Isaías no NT.
1. As referências. Somente em Mt 8.17; 12.18ss.; Lc 22.37; Jo 12.38; At 8.32-33; Rm

15.21 versículos de Isaías são aplicados diretamente a Jesus, mas muitas alusões diretas 
e indiretas completam o quadro. Assim encontramos obviamente tradições e fórmu
las pré-paulinas, p. ex., em ICo 15.3ss.; 11.23ss.; Fp 2.6ss.; lTm 2.6; G1 1.4, etc. (a fór
mula hypér); Rm 5.16, 19; 10.16; talvez 8.32. Fórmulas pré-sinóticas podem também 
ser citadas, p. ex., Mc 14.24; 10.45; 1.11; Lc 2.32; Mt 12.18ss.; Mc 9.12. Atos também 
contém tradições e fórmulas óbvias, p. ex., 8.32-33; o título hodíkaios em 3.14; 7.52;
22.14. Fórmulas primitivas podem também ser observadas em lPe 2.21ss.; 3.18; 1.11; 
Hb 9.27-28; 7.25. O mesmo se aplica às obras joaninas, p. ex., Jo 1.29, 34, 36; 1 Jo 2.1, 
29; 3.7; Jo 10.11,15,17-18; 16.32. O próprio Paulo cita Is 52.15 em Rm 15.21, mas com 
uma tendência mais missionária do que cristológica. Mateus contribui com uma óbvia 
alusão a Is 53 em 26.54. A falta de referências em Tiago, 2 e 3João, Judas, 2Pedro e Apo
calipse e a escassez de referências em Paulo, Hebreus e João apoia a conclusão de que, 
como país theoú, a interpretação cristológica de Isaías pertence à camada mais antiga 
da tradição e rapidamente assume uma forma estável. Das passagens de Isaías, somente 
42.1ss.; 49.6; 52.13ss. são expostas de forma messiânica, como no caso do judaísmo pa
lestino.

2. O cenário na igreja primitiva.
a. Prova da Escritura. Na igreja primitiva, o cenário da interpretação cristológica 

das passagens do servo está na prova à partir das Escrituras. A situação após a morte de 
Jesus exige prova de que a crucificação fazia parte do plano divino. Normalmente, Is 53 
é tido como tão bem conhecido que uma referência geral à Escritura é suficiente, mas 
a passagem é citada em At 8.32-33, e detalhes da vida de Jesus são encontrados em Is 
42.1ss.; 53, com uma profecia da incredulidade de Israel em Is 53.7 e da missão apostó
lica em Rm 15.21.

b. Cristologia primitiva. Muitos predicados cristológicos são baseados em Isaías, p. 
ex., o próprio país, huiós, amnós, arníon, eklektós, agapêtós e díkaios, e talvez a descri
ção de Jesus como hilasmós (ljo  2.2) e paráklétos (2.1). Várias fórmulas também pro
cedem de Isaías, p. ex., a fórmula hypér, (para)didónai, e a frase aírein tên hamartían 
(ou anaphérein hamartías).

c. Liturgia. O termo “muitos” (pollõn) dos ditos eucarísticos aponta para as passa
gens do servo (Mc 14.24), e a fórmula litúrgica diá Iêsoú toú paidós soú sobrevive com 
grande tenacidade na oração eucarística e na doxologia. O hino de Fp 2.6ss. exalta Je
sus como servo e se vale do texto hebraico nos v. 6-9 (cf. em especial a áspera frase 
heautón ekénõsen [v. 7] como uma tradução exata de Is 53.12). O contraste entre humi
lhação e exaltação, também, reflete claramente Is 53. O cântico de Simeão em Lc 2.29ss. 
retoma Is 49.6 e o aplica a Jesus.

d. Exortação. Is 53 tem um papel importante na exortação. Jesus como servo é um 
modelo de ministério (Mc 10.45), de altruísmo (Fp 2.5ss.), de sofrimento inocente e 
voluntário (lPe 2.21ss.) e de humildade (lClem. 16.1ss.). Em particular, ele é um exem
plo a ser seguido pelos mártires (Inácio Efésios 10.3). Nenhuma fase da vida cristã pri
mitiva deixa de apresentar a marca da cristologia do Servo.

III. Jesus se enxergava como o Servo de Isaías? Os evangelhos assim o afirmam (cf. 
Mc 9.12; 9.31; 10.33; 14.8, 24, 61; 15.5; Mt 26.2; Lc 24.7, etc.). Mesmo que haja indícios



servo de Deus, filho de Deus 119 paístheoú

de que a forma presente dessas declarações proceda em parte da comunidade, há pon
tos nos textos que impedem seu descarte como inautênticos. Jesus é forçado pela situ
ação a esperar uma morte violenta (cf. as acusações de blasfêmia e de quebra do sába
do, a necessidade de buscar segurança mediante a fuga e os exemplos dos destinos dos 
profetas e de João Batista). Se Jesus esperava uma morte violenta, ele deve ter refletido 
sobre seu propósito, e é natural que viesse a encontrá-lo no conceito contemporâneo do 
poder expiatório da morte. Visto que Is 40ss. obviamente afeta o sentido de sua missão, 
as referências a Is 53 se encaixam na estrutura do seu ministério. Cinco considerações 
apoiam a antiguidade dos ditos relevantes. Primeiro, eles não revelam qualquer influên
cia evidente da LXX. Segundo, as sugestões da paixão e da glorificação são gerais e não 
são coloridas pelos próprios eventos da crucificação e da ressurreição. Terceiro, os ditos 
estão firmemente ancorados no contexto (cf. em especial Mc 8.31; 14.8; Lc 22.37; Mc
9.12). Quarto, o uso do passivo para a ação de Deus, que constitui um modo judaico 
posterior de expressão, é um testemunho do estilo pessoal de Jesus, e ele ocorre em Mc
9.31 em um dito que possui um tom arcaico por sua concisão, seu caráter enigmático e 
seu trocadilho. Quinto, Is 53 exerce um papel nos ditos eucarísticos (Mc 14.24), que em 
sua forma nos evangelhos (diferentemente de Paulo em ICo 11.23ss.) são manifestados 
por muitas características semíticas como pertencentes ao fundamento da tradição. Se 
Jesus raramente aplica Is 53 a si mesmo, e nunca a Mateus e Lucas no material peculiar, 
isso provavelmente se deve ao fato de ele declarar ser o Servo que possui a tarefa divi
namente ordenada de morrer vicariamente pelos muitos que vieram a ficar sob o julga
mento divino unicamente no ensino dos discípulos. Sua morte possui ilimitado poder 
expiatório à medida que ele vai para a morte de forma voluntária, inocente e paciente 
segundo a vontade de Deus. A vida que ele derrama é vida de Deus e com Deus.

[J. Je r e m ia s , V, 677-717]

pálai [anteriormente, tempos atrás], palaiós [velho, antigo] palaiótês [idade avan
çada, caducidade, obsolescência],palaióõ [tornar velho]

pálai. Essa palavra tem sentidos tais como “anteriormente” “antes”, “em certo tem
po”, “desde muito” e “por um longo tempo”. Ela ocorre sete vezes no NT, para “pouco 
tempo atrás” em Mc 15.44; 2Co 12.19, muito “anteriormente” em 2Pe 1.9, “há muito 
tempo” em Mt 11.21; Lc 10.13; Hb 1.1; Jd4.

palaiós.
1. Essa palavra significa “velho” com nuanças tais como “passado”, “antigo”, “antiqua

do” e “venerável” (usualmente archaíos no grego secular); kainós e néos são antôni
mos. Em Paulo palaiós tem maior peso teológico que archaiós.

2. A LXX usa palaiós para vários termos hebraicos, mas diferentemente de palaióõ, 
que denota a inutilidade de coisas usadas e, em linguagem figurada, a transitoriedade 
da vida humana (cf. SI 32.3; Gn 8.12; Jó 21.13; Is 65.22), ela não possui importância 
teológica.

3. Na tradição sinótica, palaiós ocorre em Mc 2.21-22 e paralelos; Lc 5.36ss.; 5.39; 
Mt 13.52 na nítida antítese do velho com o novo. Em Mc 2.21-22 Jesus destaca a in
compatibilidade do velho com o novo com ditos proverbiais. O significado depende de 
os ditos estarem se referindo mais à questão em debate ou mais geralmente à missão
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total de Jesus. O último é mais provável; sua mensagem é algo completamente novo, 
embora o novo seja também o cumprimento do velho (Mt 5.17). Lc 5.39 parece con
tradizer o que precede, mas, no contexto, esse dito constitui uma advertência contra a 
supervalorização do velho. Mt 13.52 deve ser provavelmente interpretado em confor
midade com 5.17, visto que todas as parábolas de Mt 13 tratam do novo que Jesus traz.

4. Paulo também contrapõe o novo ao velho. De fato, em lCo 5.6ss. o velho fermen
to é nocivo. A antítese entre o velho e o novo homem em Rm 6.6; Cl 3.9; Ef 4.22 segue 
no mesmo sentido. O velho, crucificado com Cristo (Rm 6), é incompatível com o novo 
e assim deve ser descartado para dar lugar ao novo (Cl 3.9; Ef 4.22). Os vícios marcam 
o velho homem, mas o novo é renovado segundo a imagem de Deus (Cl 3.5ss.). Pode- 
-se ver aqui uma alusão ao batismo (cf. G1 3.27-28). A lei não traz qualquer renovação, 
e seu pacto é assim o velho (2Co 3.14), que constitui a letra que mata. Cristo trouxe o 
novo pacto de justiça que o substitui. Todavia, o velho pacto é ainda o pacto de Deus.

5. ljoão menciona o velho e o novo mandamentos, mas de um modo diferente, pois 
o velho mandamento aqui é aquilo que os cristãos já ouviram (cf. Jo 13.34-35), e assim 
não há antítese entre os dois (ljo  2.7).

palaiótês. Essa palavra rara significa “idade avançada” ou “o que é antiquado”. Ela 
ocorre no NT somente em Rm 7.6, onde o serviço que consiste unicamente na obser
vância da letra da lei é obsoleto e deve dar lugar ao serviço no poder do Espírito.

palaióõ. Essa palavra significa “tornar velho”, “declarar obsoleto”. Ela é importante 
na LXX e ocorre no NT em Hb 1.11 (citando SI 102.25) e Lc 12.33, mas é de importân
cia teológica apenas em Hb 8.13, onde se afirma que Deus, ao estabelecer o novo pacto, 
declarou obsoleto o velho. Assim, temos aqui uma antítese similar àquela de Jesus e de 
Paulo. [H. Sef.s e m a n n , V, 717-20]

pálê [luta, combate]

pdlê significa “luta”, mas a tragédia grega confere a ela o sentido mais amplo de 
“combate”, e Filo a usa de modo figurado para a luta do asceta. Ela ocorre no NT so
mente em Ef 6.12, o que dá ao combate cristão uma dimensão escatológica como parte 
da grande batalha final, que já começou e está se intensificando. O combate cristão é 
contra as forças demoníacas, e a recompensa é a libertação no julgamento (cf. também 
ITs 5.8; Rm 6.13; 13.12). [H. G r e e v e n , V, 721]

panoplía

palingenesía -»  gínomai

panègyris [reunião festiva]

panêgyris significa “reunião do povo”, em especial para o culto (cf. na LXX, Os 2.13;
9.5). O único exemplo no NT é em Hb 12.22, onde provavelmente está em aposição a 
“miríades de anjos” e significa “assembléia festiva”. Para tal assembléia no NT, cf. Ap 4.

[H. Se e s e m a n n , Y, 722]
panoplía - » hóplon
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panourgía [astúcia, artifício],panoúrgos [astuto, esperto]

A. Uso não bíblico.
1. O grupo denota “habilidade”, mas quando expressa a versatilidade da habilidade 

humana, há sugestão de uma autoavaliação falsa e presunçosa.
2. O limitado uso positivo é secundário e vem somente após séculos de uso nega

tivo no qual o sentido é “capaz de qualquer coisa”. A peça de madeira que é própria ao 
panoúrgos não é a varinha mágica, mas a forca. O grupo é usado para animais espertos. 
A razão pela qual o aspecto positivo é pouco desenvolvido é que o sentido da limitação 
humana o impede. O uso negativo repousa sobre a pressuposição de que aqueles que 
possuem o segredo do sucesso haverão de usá-lo de forma inescrupulosa.

B. ALXXeFilo.
1. O original hebraico significa “astúcia”, mas ele pode também significar “prudente” 

em Provérbios. Visto que a LXX usa o grupo na maior parte em Provérbios, ela tende a 
assumir um sentido mais positivo. O temor do Senhor confere sabedoria prática e isso 
implica a habilidade de fazer coisas de forma bem-sucedida. O huiós panoúrgos é um 
modelo de obediência em Pv 13.1. O Sirácida segue o mesmo padrão, panourgía é boa 
se estiver baseada na sabedoria, de outra forma, não o é.

2. Filo usa panourgía uma única vez para aquilo que poderia ser “habilidade”, mas 
mesmo aqui o sentido é negativo, como deixa claro o contexto (Interpretação alegóri
ca de leis 2.106-07). Os seres humanos podem ter panourgía, porém o uso que fazem 
disso possui resultados nocivos. Pode-se ver em Gn 3 que ela tem um fundo satânico e 
que encabeça a lista de Filo para os vícios (Dos sacrifícios de Abel e Caim 32).

C. O NT e a igreja primitiva.
1. O NT usa o grupo negativamente. “Astúcia” é o significado em Lc 20.23, 2Co 

12.16 e provavelmente 2Co 4.2. Na citação em ICo 3.19, Paulo difere da LXX, talvez 
por basear-se no hebraico ou por se lembrar de Jó 5.12. O NT assim segue o sentido 
usual, mas com uma sugestão de panourgía satânica e com uma sensação de que o gru
po possui um tom de virtude própria.

2. Em Hermas Visões 3.3.1, Hermas é chamado panoúrgos numa advertência contra
motivações dissimuladas. [O. Ba u e r n f e in d , V, 722-27]

paníokrátõr -> krátos

pará [de, junto a, perante, etc.]

A. Com o genitivo (ablativo).
1. Em relação ao espaço, o sentido em tais casos é “de fora de”, “do lado de”, “de”.
2. A palavra então denota autoria: “da parte de”. Nesse sentido, ela vem a. após ver

bos de solicitação, reivindicação, etc. (cf. Mt 20.20), ou verbos de obtenção, recepção 
ou aquisição (cf. Mt 18.19; Mc 12.2; Ef 6.8). Outro uso é b. com verbos no passivo para 
denotar o agente ou o sujeito lógico (cf. Lc 1.45; Jo 1.6). Nós também a encontramos
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c. em movimentos que enfatizam o ponto de partida ou as ações que salientam o agen
te (cf. Mt 14.43; Lc 2.1; 8.49). São importantes aqui a vinda do Filho da parte do Pai (Jo 
6.46) e a procissão do Espírito (15.26). Então a encontramos d. em várias expressões 
preposicionais, p. ex„ Rm 11.27, onde o pacto é decidido por Deus, Mc 5.26, onde a re
ferência é para aquilo que a mulher tem, e Mc 3.21, onde os parentes de Jesus (ou talvez 
até os discípulos) são indicados.

B. Com o dativo (locativo).
1. Em relação ao espaço, pará é usado em tais construções a. com coisas para “junto 

a” ou “perto de” (cf. Jo 19.25), e b. com pessoas para denotar proximidade, como em 
Lc 9.47, o estar em casa ou num lar (ICo 16.2; Lc 19.7), e a presença, a comunhão ou a 
esfera de influência (Jo 14.17,23; ICo 7.24).

2. Judicialmente, pará é usado para a aparição “perante” um juiz (2Pe 2.11).
3. No sentido figurado, o termo indica a presença com alguém que faz uma avalia

ção (Rm 2.13) ou um favor para outro alguém (Deus em Lc 1.30, os homem em 2.52), 
ou uma qualidade (cf. a onipotência de Deus em Mt 19.26, sua imparcialidade em Rm 
2.11, a fé humana em Mt 8.10), ou a reflexão íntima (Mt 21.25).

C. Com o acusativo.
1. Em relação ao espaço, pará significa em tais construções a. “próximo a” (Mt 

15.30) e b. “ao lado de”, “perto de” (Lc 7.38; Mt 13.1) ou “ao longo de”, “junto a” 
(Mt 4.18).

2. Comparativamente, pará expressa a. preferência (“à frente de”; cf. Lc 13.2),
b. comparação (“mais do que” “do que”; cf. Lc 3.13. ICo 3.11 [com “outro”]) e c. ex
clusão (“exceto”, “em lugar de”; cf. Rm 1.25, onde a idolatria não se encontra ao lado do 
verdadeiro culto, mas assume o seu lugar).

3. Denotando diferença, pará  significa a. “por tanto” (cf. Lc 5.7) e b. “menos” 
(2Co 11.24).

4. Adversativamente, o sentido é “sem consideração para”, “a despeito de”, “contra”; 
cf. Hb 11.11; Rm 1.26 (contra a natureza); 11.24 (por intervenção divina); 4.18 (contra 
a esperança); At 18.13 (contra a lei).

5. Causativamente, o significado é “por causa de”, “por conta de”, como em ICo
12.15-16, onde um membro não pode dizer que não pertence ao corpo porque não é 
um outro membro. [E. H. Riesenfeld, V, 727-36]

parabaíno [transgredir], parábasis [transgressão], parabátes [transgressor], 
aparábatos [imutável], hyperbaínõ [transgredir]

parabaíno.
1. Esse verbo significa a. “ir além de” (intransitivo), b. “ultrapassar”, “transgredir” 

(transitivo) e c. “transpor”, “deixar passar”, “deixar escapar” (transitivo). Nos papiros, o 
sentido espacial original é raro e o uso mais comum é para a desconsideração de estatu
tos, contratos, testamentos, etc., ou para a violação da palavra de alguém. O uso religio
so segue paralelo ao uso legal.

2. A LXX aplica o termo à violação dos mandamentos e ordenanças de Deus, p. ex.,
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Êx 32.8: “afastar-se do bom caminho” (cf. também Dt 9.12). Em Is 66.24 Deus chama os 
apóstatas de hoi parabebêkótes en emoí. Outras expressões são transgredir a palavra de 
Deus (Nm 14.41) ou seu pacto (Js 7.11) e desviar-se dos seus mandamentos (Dt 17.20). 
Não há qualquer original lixo para a tradução da LXX. Várias palavras hebraicas são 
usadas, as quais denotam aberração, rebelião, apostasia, etc.

3. Josefo segue o uso da LXX ou com referência à transgressão da lei e dos manda
mentos divinos ou à ofensa ao Estado (a ordem política).

4. Filo enfatiza a penalidade para a transgressão de leis. Em duas ocasiões, ele se re
fere à violação das leis do casamento, ou seja, através do novo casamento após o divór
cio e através do adultério (De leis especiais 3.30.61).

5. A palavra é rara no NT, onde o pecado é uma força demoníaca e não apenas 
transgressão da lei. Em At 1.25 o uso sugere que Judas incorreu em culpa ao se afastar 
de seu ofício apostólico. Em Mt 15.2-3 o uso duplo realça nitidamente o conflito de 
Jesus com a piedade farisaica. Transgressão é pecado somente se houver desconsidera
ção pelo mandamento de Deus. Mesmo o cumprimento de tradição humana pode ser 
transgressão se a tradição obscurece a vontade pura e original de Deus e a transforma 
no seu oposto. Em 2Jo 9 a leitura parabaínõ é explicativa. Aqueles que não permane
cem na doutrina, mas a ultrapassam (ou vão além) são culpados de transgressão.

parábasis. Essa palavra significa “o andar pra lá e pra cá”, “o pisar sobre”, “transgres
são”, “violação” (cf. na LXX, SI 101.3). No NT, ela denota pecado em relação à lei. Em 
Rm 2.23 os judeus desonram Deus pela transgressão da lei, e em 4.15 a lei traz ira, por
que somente onde houver lei é que haverá transgressão. Entre Adão e Moisés há peca
do, mas não há parábasis porque a lei ainda não é dada. Em G1 3.19 a lei é dada para 
mostrar que as más ações são transgressões da vontade de Deus. Em lTm 2.14, Eva é a 
primeira a ser enganada e se torna uma transgressora por violar a proibição de Deus. 
Em Hb 2.2 toda transgressão da lei traz a devida punição, e em 9.15 a morte de Cristo 
serve para remitir as transgressões cometidas sob o velho pacto, ou seja, os atos de de
sobediência contra a lei de Deus, que tornaram Israel culpado diante de Deus.

parabátês. No grego secular, essa palavra significa geralmente “companheiro” ou 
“ajudante” e só raramente um “transgressor”. No uso militar, denota o guerreiro que fica 
ao lado do cocheiro ou o soldado que fica a pé entre a cavalaria para prender e montar 
os cavalos cujos ginetes vieram a tombar. Os papiros, Josefo e Filo não usam o termo. 
No NT, Paulo o usa para um transgressor dos mandamentos de Deus. Assim, em Rm 
2.25,27, os gentios podem perfeitamente acusar os judeus de serem eles próprios trans
gressores, e em G1 2.18, ao refutar a sugestão de que Cristo é feito agente do pecado, 
Paulo argumenta que ele próprio se faria um transgressor caso viesse a estabelecer no
vamente a lei, pois a transgressão surge apenas sob o domínio da lei. Tg 2.9 mostra que 
fazer acepção de pessoas é transgressão da lei, e 2.11 afirma que, ao quebrar um único 
mandamento, a pessoa se torna um transgressor da lei.

aparábatos.
1. Essa palavra rara significa geralmente “inalterável”, “imutável” (cf. as estrelas).
2. No direito, portanto, passa a significar “válido”, “inalterável”, “invioláver.
3. No NT, Hb 7.24 diz que Cristo possui um sacerdócio eterno e inextinguível, não
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apenas no sentido de não poder ser transferido a outra pessoa, mas no sentido de ser 
“imutável”.

hyperbaínõ.
1. Essa palavra significa “passar por cima”, “exceder um limite”, “transgredir” e “ne

gligenciar”. Nos papiros, nós a encontramos para se referir a uma parcela que “recai” a 
alguém. Outra expressão é “passar por alto na fala”, ou seja, ficar silencioso.

2. A LXX usa a palavra para transpor um limiar (ISm 5.5), escalar paliçadas (4Mac
3.12), pular um muro (2Sm 22.30), remover limites (Jó 24.2), ultrapassar numa corrida 
(2Sm 18.23). Significa também “sobrepujar” (3Mac 6.24). Um sentido teológico é “pas
sar por alto, ignorar” (Jó 9.11) e até “perdoar” (Mq 7.18).

3. Filo usa a palavra com frequência para “desconsiderar” e “cruzar os limites” (p. 
ex., do egoísmo, da verdade ou da natureza).

4. A única aparição no NT é em lTs 4.6. Se aqui a palavra não possui objeto, o sen
tido é “pecar”, mas se ela se vier acompanhando “seu irmão” tal como “fazer mal”, en
tão ela significa “enganar”, “defraudar”. A segunda opção se encaixa melhor no contexto 
geral. [J. Schneider, V, 736-44]

parabolè [comparação, parábola]

A. O grego secular.
1. Essa palavra possui os seguintes sentidos: “justaposição”, “postura adjacente”, “des

vio” e “subdivisão”. Na retórica, significa “símile”, “parábola”.
2. A retórica distingue entre a comparação, a metáfora, a metáfora que passou para 

o uso comum, o símile, a alegoria e a parábola. A última compara duas coisas de esferas 
diferentes com o intuito de elucidar o não familiar mediante o familiar.

3. A poesia épica faz grande uso de símiles devido ao poder ilustrativo e conteúdo 
evocatório dos mesmos. A poesia gnômica os aprecia, e assim o faz Platão, que retira 
ilustrações da vida humana ou de mitos. A diatribe estoico-cínica também usa ilustra
ções, em geral para responder a.objeções. Aristóteles entende que exemplos da história 
são mais valiosos que parábolas, mas destaca que as parábolas, em distinção às fábulas, 
tiram o seu material da vida real. A efetividade das comparações, diz ele, repousa sobre 
a habilidade de se enxergar a analogia, e é melhor que as mentes perspicazes apreen
dam de forma independente o ponto de comparação. Parábola e alegoria geralmente se 
fundem uma à outra.

B. O AT, a LXX e o judaísmo posterior.
1. Na LXX, parabolè é em grande parte a tradução de mãshãl, que indica seme

lhança. Em primeiro lugar, o mãshãl é um provérbio (ISm 10.12); nós o encontramos 
na frase “tornar-se um provérbio ou um motejo” (Is 14.4). Nos escritos sapienciais, ele 
é o dito sábio e inclui exemplos da vida, regras de prudência e de cortesia, conselho 
vocacional, admoestações morais e instruções religiosas. Muitos provérbios usam o 
comparativo “como” (Pv 25.1 lss.; 26.18-19). A comparação também é feita por justa
posição (15.16; 16.8). Mas o paralelismo é predominante. Visto que os sábios apreciam 
expressões veladas, parabolè e aínigma (“enigma”) são frequentemente sinônimos. No
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SI 78.2, o mãshãl é um poema didático que busca solucionar o mistério da história do 
povo. Outra forma de mãshãl é a comparação desenvolvida ou símile (cf. 2Sm 12.1ss.; 
Jz 9 .8ss.). Os profetas julgam proveitosas as parábolas, quer elaborando-as (Is 28.23ss.) 
quer recebendo-as por meio de visões (Am 7.8). A mais conhecida é a parábola da vi
nha em Is 5. A parábola do AT nesse sentido é uma história completa cujo sentido é 
oculto e pode ser discernido de forma independente ou revelado pelo profeta. Em Eze- 
quiel, o mãshãl é uma palavra de revelação divina (Ez 17.2; 24.3); é necessária outra 
palavra para a sua interpretação(I7.11ss.; 24.6ss.). No SI 49.4, o salmista fala como um 
profeta que recebeu de Deus uma palavra que explica a estranha prosperidade do ím
pio. Ações parabólicas são também realizadas pelos profetas. Como uma tradução de 
mãshãl, parabolê assume um rico conteúdo, o qual traz para o NT.

2. Na apocalíptica, os símiles são meios usados para transmitir instrução escatológi- 
ca. Eventos terrenos esclarecem eventos celestiais. Visões de mistérios celestiais e futu
ros (julgamento, ressurreição, domicílio dos bem-aventurados, etc.) são também pará
bolas.

3. Os rabinos da Palestina usam parábolas que são próximas às dos Evangelhos. Elas 
podem ter o formato de ditos curtos ou podem ser fábulas, alegorias ou histórias mais 
longas. Os rabinos usam o termo mãshãl de forma imparcial para se referirem a símiles 
e alegorias, puros ou mistos. O objetivo é normalmente demonstrar ou esclarecer uma 
declaração. Parábolas escatológicas são raras. Uma breve fórmula introdutória destaca a 
parábola do contexto geral, tal como no NT. O ponto de comparação pode ser declara
do na frase final. Algumas parábolas possuem dois clímaces, o que gera complicações. 
As parábolas pretendem elucidar, mas possuem também uma qualidade oracular.

C. ONT.
1. Uso. No NT, parabolê ocorre 45 vezes nos Evangelhos e duas vezes em Hebreus, 

enquanto paroimía ocorre três vezes em João e uma vez em 2Pedro. O uso é o mesmo 
de mãshãl-parabolê no AT e nos rabinos. Nos Evangelhos, a parabolê é um breve dito 
combinado com uma comparação, um dito proverbial ou, em muitos casos, uma pará
bola no sentido habitual. Em Hebreus ela é um “tipo” ou uma “contraparte”.

2. Definição e forma de parábolas do NT. Mais que uma metáfora (Mt 16.6) ou um 
símile (10.16), a parábola é uma comparação que usa a verdade evidente de uma esfera 
conhecida (natureza ou vida humana) para comunicar uma nova verdade em uma es
fera desconhecida (o reino, a natureza e a ação de Deus). Num sentido mais estrito, as 
parábolas são símiles ou metáforas desenvolvidos (Mt 13.31-32; 18.12ss.). Elas derivam 
seu poder da verdade geral óbvia em uso. Além disso, muitas parábolas assumem a for
ma de histórias com detalhes secundários nas quais uma única experiência constitui a 
verdade conhecida (Mc 4.3ss.). Em outros casos, temos histórias nas quais a verdade é 
apresentada sem roupagem figurativa (Lc 10.30ss.; 12.16ss.; 16.19ss.; 18.9ss.). Jesus re
tira o seu material da natureza (Mc 4.26ss.) ou da vida na Palestina. Ele usa aconte
cimentos comuns (o fermento), eventos típicos (a semeadura) e circunstâncias excep
cionais (os trabalhadores na vinha). Ele usa metáforas correntes, porém estas não se 
transformam em alegorias, embora algumas parábolas (Mc 12.1ss.) sejam próximas às 
alegorias. Fatos correntes podem ser usados. Embora a tendência dos expositores para 
alegorizarem as parábolas tenha sido um erro, algumas parábolas possuem mais que 
um clímax, e as histórias são organismos, de forma que vários pontos de comparação



parabole 126 comparação, parábola

podem surgir (p. ex„ o semeador e os diferentes solos). Deve-se também evitar a gene
ralização, pois Jesus não está ilustrando verdades gerais, mas pregando o reino de Deus. 
A afirmação associada, então, repousa em um contexto vivo dentro do tema da prega
ção de Jesus. Em sua forma, as parábolas se assemelham às dos rabinos. Elas começam 
com uma breve fórmula introdutória. Um (amén) légõ hymín geralmente dá ênfase ao 
ponto. As parábolas podem ou não incluir uma aplicação e algumas vezes se encerram 
com uma pergunta. A aplicação pode ser antitética (Lc 12.40, 56). O objetivo final é es
clarecer, mas não sem exigir uma resposta da parte dos ouvintes.

3. A  questão da transmissão. A fidelidade da transmissão parece bastante elevada. 
As parábolas trazem a marca do pensamento e do estilo de Jesus, e são fiéis ao contex
to palestino. A comparação de diferentes versões mostra que pode ter havido adições 
secundárias, e a comunidade pode ter adaptado para os crentes algumas parábolas que 
foram originalmente endereçadas aos oponentes (cf. Mt 18.12ss.; Lc 12.58-59). A alego
ria tende a invadir as parábolas escatológicas (cf. Lc 14.16 e Mt 22.2), embora as carac
terísticas alegóricas podem muito bem ser originais. A questão da autenticidade é par
ticularmente premente quando interpretações são oferecidas (Mc 4.13ss.; Mt 13.36ss.). 
Os discípulos solicitam essas interpretações devido à natureza oraculizadora das pará
bolas (cf. Mc 4.34). Alguns exegetas acreditam que elementos alegóricos e peculiarida
des estilísticas nas interpretações sugiram um contexto comunitário.

4. O significado e o propósito das parábolas na pregação de Jesus. Mc 4.33-34 diz que 
Jesus fez muito uso de parábolas porque o povo demora a compreender. Jesus chegou 
numa hora crítica e procura despertar a resposta correta (Lc 12.54ss.). Como profeta, 
ele precisa ser claro. As parábolas levam consigo sua própria mensagem, mas elas pres
supõem ouvintes que haverão de acompanhar o orador e de captar o ponto de com
paração. Aqueles que não possuem o poder espiritual para fazer isso, ou que rejeitam 
a revelação de Deus, haverão de ser separados pela peneira das parábolas. Ainda que 
Jesus use parábolas como auxílio para a compreensão, elas também servem como um 
véu quando houver incredulidade. Isso levanta a questão de Mc 4.11, que com seu hína 
sugere que as parábolas deliberadamente escondem a verdade com vistas ao endureci
mento e julgamento. Com base na compreensão crítica, isso seria uma construção pos
terior que atribui a incredulidade de Israel ao desígnio anterior de Deus, desígnio este 
que Jesus cumpre ao usar parábolas. Segundo a perspectiva conservadora, o dito reflete 
a experiência de Jesus ao proclamar a realização em si mesmo do plano divino de salva
ção, mas encontra dois tipos de resposta: fé e incredulidade; seus ditos são luz e salva
ção para os discípulos, mas trevas e julgamento para as massas indiferentes que ouvem 
as mesmas palavras, porém não compreendem a sua verdade, e assim estão sujeitas à 
profecia de Is 6.9-10.

5. A  mensagem das parábolas. As parábolas tratam do reino de Deus, da natureza 
e obra de Deus e do destino humano. Enquanto as parábolas rabínicas expõem a lei, 
as parábolas de Jesus são em sua maioria escatológicas (embora não apocalípticas). A 
maior parte das parábolas de Jesus está ligada a contextos didáticos (Mc 12.1ss.). No 
tocante ao reino, as parábolas enfatizam sua iminência e vinda repentina (Mc 13.28- 
29; Mt 24.43-44). O velho éon passou (Mc 2.21-22), os demônios devem ceder (3.27), 
é feito um convite para a entrada no reino (2.17). O reino vai crescer (4.31-32) e per
mear o mundo (Mt 13.33). Exige-se uma decisão (Mt 6.24), o fim acarretará separação
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(13.24ss.), aqueles que buscam segurança terrena são insensatos (Lc 12.16ss.), e os que 
não produzem fruto correm perigo (13.6ss.). Exige-se vigilância (Mt 25.1ss.). Somente 
os praticantes da palavra prevalecerão no juízo (Mt 7.24ss.), e o reino reverterá todos os 
valores terrenos (Lc 16.19ss.). No tocante à natureza de Deus e aos seus atos, ele é como 
um pai amoroso (Mt 7.9ss.; Lc 15.1 lss.), um juiz benigno e justo (Lc 18.1ss.) e um pa
trão mais que generoso (Mt 20. lss.). No tocante ao destino humano, exige-se autoexa- 
me (Lc 14.28ss.) e ação prudente (ló.lss.). Os discípulos não possuem reivindicações 
(Lc 17.7ss.), partilham do destino de seu mestre (Mt 10.24-25) e devem brilhar como 
uma cidade edificada sobre um monte (Mt 5.14). Integridade (Mt 15.10ss.), humildade 
(Lc 18.9ss.), gratidão (Lc 7.36ss.) e prontidão para perdoar (Mt 18.23ss.) é seu dever. O 
amor que Deus requer não admite qualquer limite humano (Lc 10.30ss.).

6. Linguagem figurativa em Paulo, Tiago e Apocalipse. Paulo não usa a palavra 
parabolê, mas extrai comparações da vida humana, p. ex., armadura, fermento, leite, o 
templo, o espelho. Em comparações mais longas, ele se refere ao estado legal da mulher 
casada, aos crentes como uma colheita, à vida cristã como uma competição, à comuni
dade como um organismo corpóreo, aos corpos da ressurreição como semente e planta. 
Tiago, também, é rico em figuras, mas não usa qualquer verdadeira parábola. Apoca
lipse, seguindo o estilo apocalíptico, faz uso abundante de visões, alegorias e símbolos, 
mas não de parábolas.

D. Os pais apostólicos, parabolê ocorre duas vezes em Barnabé numa interpreta
ção alegórica do AT (cf. 6.10 e Êx 33.1ss., e 17.2). A palavra aqui indica um dito com 
um sentido alegórico, uma misteriosa intimação do futuro divinamente ordenado. Her- 
mas usa parabolaí no título da terceira parte. As primeiras cinco parabolaí são amplas 
comparações construídas sobre metáforas correntes e acompanhadas por interpreta
ções parcialmente parabólicas e parcialmente alegóricas, com admoestações entrelaça
das. Em 6-10 as parabolaí são visões que comunicam revelações divinas em figuras de 
linguagem, e são seguidas de explicações. [F. Hauck, V, 744-61]

parangéllo [dar ordens, mandar], parangelía [ordem, mandamento]

A. Uso grego geral. Esse grupo tem a ver com “intimação” em vários sentidos, den
tre os quais o único a ocorrer no NT, com muita modificação, é aquele de “ordem” ou 
“orientação”. Enquanto parangéllein denota a transmissão da ordem, keleúein tem a 
própria ordem em vista.

B. Uso judaico helenístico.
1. A LXX não usa o substantivo, mas sim o verbo, que é usado para ordens militares, 

convocações de uma assembléia (ISm 10.17) e proclamações oficiais (2Cr 36.22).
2. Filo usa o verbo para os mandamentos de Deus e apresenta também os substanti

vos parángelma e parangelía para preceitos, estatutos legais e requerimentos.

C. U sodoN T.
1. Os Sinóticos usam parangéllein para “ordenar”, mas tendo apenas Jesus como su

jeito. Ele instrui os discípulos (Mt 10.5), ordena que os espíritos saiam (Lc 8.29), dá di-
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retrizes ao leproso curado (5.14), determina que a multidão se assente (Mc 8.6). Lucas 
mostra uma preferência pela palavra.

2. O verbo é muito comum em Atos. Jesus dá ordens aos discípulos em 1.4 e man
dou que pregassem em 10.42. Em nome de Cristo, Paulo ordena que o espírito saia em 
16.18. Outras ordens são as das autoridades em 4.18, dos magistrados em 16.23, de Lí- 
sias em 23.22.

3. Somente Paulo usa tanto o substantivo quanto o verbo. Timóteo deve exortar os
falsos mestres em lTm 1.3; o objetivo da admoestação (v. 5) é o amor. Aquilo que o 
Senhor ordena é de máxima autoridade (ICo 7.10), mas essa autoridade está por trás 
das próprias determinações do apóstolo (lTs 4.2; 2Ts 3.12). Em ITimóteo parangéllein 
é atribuído a Timóteo; ele deve admoestar falsos mestres, viúvas e também o rico (1.3- 
4; 5.7; 6.17). Essa incumbência lhe é concedida em nome de Cristo, parangéllein está 
assim ligado à obra salvadora de Deus em Cristo. [D. Schmitz, V, 761-65]

parágõ -> agõgê-, paradeigmatízõ —> deíknymi

parádeisos [paraíso]

A. História da palavra.
1. Essa é uma palavra emprestada de um termo persa que significa “cercado” ou 

“jardim”. O primeiro uso feito pelos gregos foi para se referirem aos jardins dos reis 
persas. Na LXX, o jardim de Gn 2-3 é o “jardim” de Deus, e parádeisos se torna um 
termo religioso.

2. O hebraico e o aramaico também adotam a palavra, mas a usam apenas no senti
do secular.

B. Paraíso no judaísmo posterior.
1. A  primeira era. Declarações concernentes a paraíso iniciam com Gn 2-3, o que 

oferece rico material para o bordado.
2. A  última era. Desenvolve-se uma esperança por uma era final de bem-aventuran- 

ça, e essa esperança usa o tema do paraíso (Ez 36.35). De fato, na apocalíptica há um 
esperado retorno do paraíso original e, mediante a crença na ressurreição, se oferece 
garantia de que todos os justos participarão de seus encantos.

3. O presente caráter invisível do paraíso. Se o paraíso da primeira era há de retornar, 
ele ainda deve existir de forma oculta. Ele é a atual morada dos justos; o Sheol é a mo
rada dos ímpios. Os locais sugeridos são; na terra, num alto monte que chega ao céu, 
ou no céu. Os encantos do paraíso intermediário e do escatológico se fundem um no 
outro.

4. A identidade do paraíso. Apesar de haver referências ao primeiro paraíso, ao últi
mo paraíso e ao paraíso intermediário, estes não são três entidades diferentes, mas um 
único e o mesmo jardim de Deus.

C. ONT.
1. O primeiro, o oculto e o último paraíso. O termo parádeisos ocorre no NT apenas 

em Lc 23.43; 2Co 12.4; Ap 2.7. Ele não é usado para o jardim, mas o estado paradisíaco
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está implícito em Rm 3.23; 5.12; Mt 19.8. O paraíso oculto é a morada intermediária 
dos redimidos em Lc 23.43. Outros termos do NT para o estado intermediário são: a 
comunhão de mesa com Abraão (Lc 16.23), estar com o Senhor (2Co 5.8) ou com Cris
to (Fp 1.23) e o reino celestial (2Tm 4.18). Em Mc 13.27 os mortos estarão reunidos no 
mundo celestial. O paraíso final é mencionado em Ap 2.7, pois todas as promessas fei
tas aos vencedores possuem um ímpeto escatológico, e o fruto da árvore da vida é um 
privilégio que se encontra no último paraíso (cf. Jerusalém em 22.1-2, sendo Jerusalém 
o centro da terra restaurada).

2. O arrebatamento de Paulo. Em 2Co 12.4 Paulo se refere ao seu arrebatamento ao 
paraíso (o que seria a morada dos justos mortos). Ele o faz com grande reserva, e não 
está claro se o paraíso é o mesmo que o terceiro céu do v. 2. As visões do Senhor são 
visões dadas pelo Senhor, não visões de Cristo entre os defuntos.

3. Comunhão com Cristo. A resposta de Jesus à oração do ladrão penitente é que 
ele estaria com Jesus no paraíso (Lc 23.43). Este é o paraíso oculto intermediário, mas 
o “hoje” escatológico aponta para a aurora do dia da salvação. O paraíso está aberto ao 
pior dos pecadores penitentes mediante a comunhão com o Messias. A comunhão com 
Cristo é a característica cristã distintiva do estado intermediário (cf. At 7.59; 2Co 5.8; 
Fp 1 .23; 2Tm 4.18; Jo 12.26; Ap 7.9ss.). Isso substitui especulações a respeito dos encan
tos paradisíacos.

4. Paraíso e hades. O NT diz que Jesus entra no paraíso (Lc 23.43) e oferece seu san
gue no santuário celestial (Hb 7.26-27; cf. também Jo 3.14; 8.28). Também se refere à 
sua ida ao hádés e, quem sabe, ao seu trabalho lá (cf. Rm 10.7; At 2.27; lPe 3.19-20). 
Ambas as concepções expressam a mesma segurança de fé na eficácia expiatória singu
lar da obra de Cristo, mas de ângulos diferentes.

5. Jesus restaura o paraíso. Em Ap 2.7 é Jesus quem dá o fruto do paraíso aos vence
dores. Mas o NT vai além, pois Jesus já restaurou o paraíso através de sua vinda. Assim, 
em Mt 11.5, sua palavra e obra cumprem Is 35.5-6, e em Mc 10.2-12 ele impõe de novo 
a vontade divina no paraíso (cf. também Mc 1.13; 7.37) e, em João Jesus oferece os sím
bolos do paraíso no pão e na água da vida. O NT faz apenas um escasso uso do termo, 
provavelmente devido ao perigo de intrusão de idéias fantásticas, como nos ditos inau- 
tênticos relatados por Papias. [J. Jeremias, V, 765-73]

—>hádês

paradídõmi, parádosis -» dídõmi; parádoxos dokéõ; parazêlóõ -> zl/o.v;
parathêkê -»  títhêmi; paraitéomai -> aitéo

parakaléo [exortar, confortar],paráklesis [exortação, conforto]

A. Uso grego comum.
1. Essas duas palavras possuem uma ampla extensão de significado, sendo o primei

ro sentido “chamar para”, quer literalmente quer com nuanças como chamar por ajuda, 
convidar e intimar.

2. Um segundo sentido é o de “suplicar”, p. ex„ clamar aos deuses em oração ou, de 
um superior a um inferior, apresentar uma proposta.
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3. Um terceiro sentido é o de “exortar” ou “encorajar” e mesmo por ocasião de “con
vencer” alguém para seguir um plano.

4. O sentido final é o de “confortar”, principalmente oferecendo conselhos ou enco
rajamento em tempos de tristeza. Este não é um uso comum.

B. Judaísmo grego.
1. Equivalentes hebraicos e sua influência. Na LXX, as palavras são usadas para 15 

termos hebraicos e também ocorrem em traduções livres. Entretanto, na maioria das 
vezes, elas são usadas para nãham, e isso faz que “conforto” seja o sentido principal, es
pecialmente em momentos de perda (Gn 24.67). O verbo em particular também se re
fere ao conforto que Deus dá ao seu povo sob julgamento ou a indivíduos em tentação.

2. O grupo na LXX sem qualquer original hebraico. Onde não há qualquer original 
hebraico, o sentido de conforto está quase completamente ausente, e em seu lugar te
mos sentidos tais como exortação, encorajamento, fortalecer, reassegurar, sugerir e con
vidar.

3. Os escritos extracanônicos. Fora da esfera bíblica raramente encontramos o uso
especial da LXX, e significados tais como pedir, admoestar, implorar, etc., predomi
nam. Assim encontramos “convidar” em Filo e “invocar” Deus em oração em Josefo. 
É somente no Testamento dos Doze Patriarcas e em 4Esdras que a ideia de conforto se 
apresenta mais comumente, tendo em vista o conforto de Deus ou a consolação de Sião 
em seu pranto. [O. Schmitz, V, 773-79]

C. Conforto e confortadores na antiguidade não bíblica.
I. Conforto e admoestação. O grupo contém um elemento imperativo (“admoestar”) 

que é acompanhado pelo indicativo (“consolar”). É feita uma distinção teórica entre 
eles, mas na prática se misturam. A exortação é uma forma de conforto com vistas à 
superação ou libertação da tristeza.

II. Confortadores. A antiguidade desenvolveu formas diferentes de conforto para 
os mais velhos, os moribundos, os desolados, os separados, os exilados e as vítimas da 
injustiça ou de deficiências. Todos têm o dever de oferecer conforto. Os que morrem 
oferecem conforto com palavras de despedida; e os mortos, em escritos que os descre
vem como confortadores. Os pranteadores buscam se consolar do mesmo modo em 
que consolam os outros. Eles podem ler obras de consolação; considerações racionais 
possuem um efeito consolador, como também o relatar dos próprios problemas.

III. Modos e meios de conforto. Os modos de oferecer conforto são a presença pes
soal, visitas, cartas e escritos consoladores. Confortadores profissionais também estão 
disponíveis. Os meios de conforto são ensinos filosóficos, ensinos e práticas religiosas, 
p. ex., oração e os mistérios, e coisas como música, diversões, sono e até vinho.

IV. Razões para o conforto.
1. Epicuro. Entre as razões para o conforto, os epicureus sugerem que a morte é o 

fim absoluto, sendo assim, não há motivo para se afligir pelos mortos. O verdadeiro 
conforto é a própria vida, ou seja, a lembrança de que cada dia pode ser o último e, por 
essa razão, se recebe e se usa cada hora como dádiva.

2. Razões comuns. Entre as razões comumente apresentadas para o conforto, estão 
a recordação da felicidade passada, a consideração das coisas boas que ainda permane
cem, a ideia da duração do universo, mas também de sua corruptibilidade, comparada
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à qual o sofrimento individual é insignificante, e a ideia da universalidade da morte, 
que atinge grandes e pequenos.

3. A  ideia da imortalidade. A  principal base para o conforto na antiguidade é a ideia 
da imortalidade da alma. Os bons não estão mortos; a morte é o nascimento da vida 
interminável, um retorno ao lar. Segundo essa perspectiva, a vida em si é um exílio, 
sendo o corpo uma prisão ou um peso; e a morte, uma jubilosa libertação. Deve-se, 
portanto, apoiar-se no melhor que está à frente, para onde os mortos já foram e des
frutam da recompensa celestial e da companhia dos deuses benditos. Os mistérios em 
especial alimentam essa ideia. Em geral, os próprios deuses não são confortadores. Eles 
estabelecem o tempo da morte e não abandonarão os que estiverem sob sua proteção, 
mas sua função na antiguidade não é consolar, e os antigos têm mais medo da inveja 
deles do que confiança em sua amizade. Não obstante, os apelos à ideia de um futuro 
melhor, muitas das declarações nesse sentido possuem uma nota de incerteza e ficção. 
Uma profunda falta de esperança caracteriza o mundo da antiguidade. Os mortos são 
chamados de abençoados quer continuem vivos quer tenham cessado de existir. A tran- 
sitoriedade como fonte de consolação é um frígido conforto. O princípio pessimista de 
que a vida é má e a morte é um livramento testifica um desesperado senso de falta de 
sentido. A morte prematura em particular sugere a futilidade do nascimento. Notas cí
nicas são ouvidas quando os mortos são citados como dizendo que é falso tudo o que é 
dito a respeito do mundo vindouro. Vários símbolos, por exemplo, a coluna quebrada, 
a tocha apagada e a roseira quebrada, expressam a desesperança da antiguidade. Mes
mo a consolação mais nobre acaba se rendendo à majestade da morte. A antiguidade 
pagã mostra “de forma clássica” quão pouco o nosso próprio discernimento e recur
sos podem nos ajudar quando enfrentamos as forças que fazem da vida uma esfera de 
sofrimento. [G. Stàhlin, V, 779-88]

D. Conforto e falta de conforto no AT.
I. Conforto humano.
1. Portadores. Parentes e amigos são convocados para oferecerem conforto no AT 

(Jó 2.11), mas também aqueles mais distantes (cf. 2Sm 10.2). É uma honra ser solici
tado a consolar os que pranteiam (Jó 29.25). Alguns podem fazê-lo perniciosamente 
(16.2), mas um verdadeiro confortador é semelhante a um rei entre suas tropas (29.25).

2. Meios. Visitas são costumeiras, e pão e vinho são trazidos (Jr 16.5, 7). O vinho é 
um especial conforto no sofrimento (Gn 5.29; cf. Pv 31.6-7).

3. Autoconforto. Muitas vezes, os confortadores aconselham a autoconsolação. Sira- 
que recomenda que a lamentação seja breve, pois nada pode ser alterado, e a lamenta
ção é prejudicial.

II. Conforto divino.
1. Carência de conforto. Não há verdadeiro conforto longe de Deus. Os Salmos ex

pressam a carência de conforto humano (69.20; 77.2). Lamentações (1.2, 9, 16) e Ecle- 
siastes (4.1) também a mencionam. Tal desolação é, em última análise, um julgamento 
divino (Is 51.19).

2. Conforto. Confortar é obra peculiar de Deus. Ele transforma a desolação em con
solação para as pessoas (SI 23.4) e para o povo (Is 54.11ss.). A grande promessa a Israel 
é aquela de Is 40.1ss. O tempo de salvação é o tempo do conforto de Deus, ocasião em 
que transformará as ruínas em parádeisos (51.3).
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3. Metáforas. As metáforas do pastor (Is 40.11) e da mãe (66.13) descrevem o 
conforto de Deus. Seu povo encontra consolo em seu peito (66.11) e em seus joelhos 
(66. 12).

4. Mediadores. Deus comunica seu conforto por intermédio de mediadores, p. ex., 
sua palavra (SI 119), a Escritura (2Mac 5.19), a sabedoria (Sb 8.9), e entre os seres hu
manos os profetas (cf. Ez 4ss. e 33ss.; Jr 31.18ss.), e em especial o servo (Is 61.2).

E. Conforto divino e humano no judaísmo.
I. Conforto humano.
1. Ocasiões. O conforto é dado aos parentes desolados, aos mestres daqueles que 

morrem ainda jovens e àqueles de consciência abalada.
2. Dever. O dever de confortar recai sobre os parentes próximos, os professores, os 

colegas, os alunos, os vizinhos, etc. Dar conforto é uma boa obra e é uma forma de se
guir a Deus, que conforta, ele mesmo, os abatidos.

3. Formas. Os principais meios são visitas e cartas. Livros são encerrados com pala
vras de consolação e bênção.

4. Razões. As razões são, em parte, as mesmas que aquelas no mundo pagão e, em 
parte, bíblicas e judaicas.

5. Pressuposições. O conhecimento da Escritura e a experiência do conforto confe
rem a habilidade para confortar.

6. Autoconforto. O judaísmo cultiva o ideal do autoconforto.
II. Conforto divino. Com o AT, o judaísmo exalta Deus como o único verdadeiro 

confortador. O judaísmo helenístico entende que Deus incutiu na humanidade uma es
perança inata, mas o judaísmo palestino se refere a mediadores de conforto tais como 
a palavra da promessa, os profetas, os anjos e o Messias. “Conforto” se torna um termo 
abrangente para a salvação messiânica (Is 40.1ss.). A consolação de Israel é a esperança 
messiânica, e Menahém (Confortador) se torna um nome para o Messias.

[O. Schmitz -  G. Stâhlin, V, 788-93]

F. As palavras no NT. No NT, parakaléõ e paráklésis, que não ocorrem nos es
critos joaninos e em Tiago, recebem seu conteúdo principal do evento da salvação do 
NT. Por vezes, é claro, encontramos também o uso comum (cf. em especial Atos, p. 
ex., 8.31; 9.38; 16.39; 28.14, 20, etc.). Em outros casos, há um movimento em direção 
a um uso específico, p. ex., quando as pessoas chamam Jesus para ajudá-los. Um uso 
geral para conforto ocorre em At 20.12; lTs 3.7; 2Co 2.7, mas isso acontece com base 
no Evangelho, e na maior parte o NT usa as palavras especificamente para o dirigir-se a 
alguém com as três nuanças de pedir ajuda, exortar e confortar.

1. Pedir ajuda. Esse é um uso comum nos Sinóticos quando as pessoas vêm a Jesus 
para pedir ajuda, p. ex., em Mt 8.5; Lc 7.4; Mc 5.18; 6.56; 1.40; 8.22. Esse pedido é uma 
súplica urgente. Um uso similar em Mt 26.53 é para clamar a Deus por ajuda; Jesus não 
utiliza essa possibilidade disponível.

2. Exortar. Esse é um uso comum em Atos e em Paulo. Isso implica falar em nome 
de Deus e com o poder do Espírito. O tema em 2Co 5.20 é o apelo evangelístico, mas 
com um tom de autoridade, A proclamação é também paráklésis em lTs 2.3 (cf. At 
9.31; 2.40; Lc 3.18). A intenção é a proclamação da salvação e também um clamor à 
vontade e ação dos ouvintes. Muitas vezes, trata-se de admoestação a pessoas já al-
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cançadas (cf. Hb 13.22; lPe 5.12; Jd 3; Fp 2.1; Rm 12.1, etc.). Essa admoestação é “em 
Cristo”, ou “em seu nome”, ou “por sua brandura e bondade”, ou “pela misericórdia de 
Deus” (cf. Fp 2.1; ICo 1.10; 2Co 10.1; Rm 12.1). Ela repousa na obra salvífica de Deus 
em Cristo e é uma parte inerente ao ministério apostólico (lTm 5.1; Tt 2.6). O Espírito 
Santo opera nela, e é praticamente uma função da profecia (cf. ICo 14.3, 31; At 15.28, 
31). Barnabé pode oferecer ajuda pastoral como alguém que é cheio do Espírito (At
11.24). As palavras usadas mostram que a admoestação não é rude, polêmica, ou que 
apresente reprovação, embora seja urgente e séria. O fato de que conforto pode ser ou
tro sentido aponta na mesma direção.

3. Confortar. É em Paulo e em Hebreus que parakaleín denota o conforto que Deus 
traz mediante sua salvação presente e futura. Hb 6.18 e 12.5 relacionam esse conforto 
à exortação e ao encorajamento. Rm 15.4 mostra que o conforto procede da Escritura 
e se baseia na fidelidade divina. Essa fidelidade é aquela do amor divino demonstrado 
em Cristo (2Ts 2.16-17). Repetidas vezes, Paulo se preocupa em confortar as igrejas em 
suas aflições (cf. Cl 2.2; 4.8). Ele próprio é confortado pela bondade de Filemom (Fm 
7). As boas notícias sobre a igreja dos Tessalonicenses também o confortam (lTs 3.7). 
O mesmo se aplica às boas notícias procedentes de Corinto (2Co 7.6).

4. Conforto divino e humano. O conforto é dado por meio de agentes humanos, mas 
é real conforto somente se vier de Deus. Deus é o Deus de todo conforto (2Co 1.3-4) 
que faz da participação no sofrimento uma participação no conforto (1.5ss.). Embora 
o conforto proceda da salvação presente, ele é considerado à luz da libertação futura, 
e está assim ligado tanto a sõtêría quanto a elpís (cf. 2Ts 2.16; Rm 15.4). Desfrutando 
do conforto divino, os coríntios devem perdoar e consolar a pessoa que fez mal a Paulo 
(2Co 2.7). Eventos e também palavras trazem conforto (2Co 7.6). Mas o conforto final 
(Mt 5.4) é o ato escatológico de Deus, ato este que penetra o presente de forma que os 
que choram já são bem-aventurados. Aqueles que esperam pela consolação de Israel 
(Lc 2.25) estão aguardando a salvação messiânica (Is 40.1ss.). O conforto da salvação 
presente é posto à luz da futura consumação quando Deus haverá de remover todo so
frimento por sua gloriosa presença (Ap 21.3ss.). Por essa razão, é eterno conforto e boa 
esperança (2Ts 2.16).

5. Conclusão. O NT faz bom uso da riqueza do significado presente nos termos
parakaleín e paráklèsis. O sentido “convidar” desvanece em segundo plano. “Pedir” 
ocorre principalmente para as solicitações apresentadas a Jesus durante o seu minis
tério terreno. O sentido "exortação” é usado tanto para a proclamação missionária 
quanto para a admoestação pastoral. O sentido de “conforto” ocorre em conexão com a 
história da salvação (com base no AT). Nesse sentido, os termos expressam a ajuda de 
Deus às igrejas na presente aflição com base na obra salvadora de Cristo e com vistas à 
libertação final. Assim, o pedido pressupõe que a salvação de Deus se manifestou em 
Jesus, a exortação pressupõe que ela é efetuada pelo Espírito, e o conforto pressupõe 
que essa salvação será finalmente consumada pelo Pai. As palavras, então, se relacio
nam à obra salvífica do Deus triúno, obra esta que conduz os necessitados como supli
cantes a Jesus, é pregada como exortação no poder do Espírito e já traz em si o eterno 
conforto do Pai. [O. Schmitz, V, 793-99]

—>■ paramythéomai

parákeimai —> keímai
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paráklêtos [advogado, ajudador]

A. O problema linguístico.
1. Uso fora do NT.
a. Em grego, o adjetivo verbal paráklêtos tem, em primeiro, lugar um sentido passi

vo, ou seja, “chamado para ajudar”. A partir disso desenvolve o sentido de um “ajuda
dor no tribunal” (embora não um advogado ou um conselheiro profissional).

b. A 1ΧΧ não usa paráklêtos, embora outras duas versões do AT (A e Θ) o usem 
para os “confortadores” de Jó. Josefo usa aparáklêtos e dysparáklètos num sentido 
passivo.

c. Os rabinos utilizam paráklêtos como uma palavra emprestada. A conversão e as 
boas obras são grandes advogados no julgamento.

d. Filo também emprega paráklêtos para um advogado. Aqueles que falam em favor 
de pessoas acusadas são paráklètoi, e o amor de Deus, as intercessões e as boas obras 
são paráklètoi diante de Deus. O adorno simbólico da vestimenta do sumo sacerdote é 
seu advogado em seu ministério expiatório no templo.

e. Na igreja primitiva, à parte da influência do NT, Did. 5.2 se refere a advogados 
que ajudam somente os ricos. Eusébio História eclesiástica 5.1.10 menciona certo Epa- 
gatos, que é o paráklêtos dos irmãos perseguidos perante o governador. Em geral, en
tão, paráklêtos significa um ajudador no tribunal que pode falar em favor daqueles que 
são acusados. Só em uma ocasião é que encontramos o sentido de “confortador”.

2. O significado no NT. O uso limitado do NT não provê qualquer impressão con
sistente. Em ljo 2.1 Cristo como paráklêtos é claramente o “advogado” que representa 
o crente pecador no tribunal do Pai. Em Jo 16.7ss. a ideia de um julgamento está nova
mente presente, mas aqui o Espírito é o conselheiro do discípulo em relação ao mundo, 
e o contexto (16.7, 13ss.; 15.26; 14.16-17, 26) pode sugerir o amplo sentido de “ajuda
dor”. O significado de “consolador”, embora seja adotado em algumas traduções, não se 
encaixa em nenhuma dessas passagens. Na igreja primitiva, os pais gregos interpretam 
ser Jesus um paráklêtos no sentido de “advogado”, com Orígenes introduzindo a ideia 
da obra intercessora de Cristo. No tocante ao Espírito, o sentido mais antigo é também 
“advogado”, mas então alguns pais passam a entender que o Espírito é o “consolador”, 
acreditando que os discursos joaninos, sejam destinados a confortar os discípulos dian
te da partida de Jesus. Os pais latinos usam tanto advocatus como consolator, e assim 
também o fazem as traduções latinas quando não conservam o grego paracletus ou 
paraclitus).

B. O pano de fundo religioso.
1. O Ajudador.
a. Escritos mandeanos. Alguns investigam a origem do uso de paráklêtos nas obras 

joaninas como dependente do conceito anterior de ajudadores celestiais. Encontramos 
muitos desses ajudadores na literatura mandeana. O termo é elástico, mas é vinculado 
em especial ao revelador.

b. As Odes de Salomão. Essas também falam de um ajudador celestial, mas com re
ferência ao próprio Deus. Paralelos aos conceitos em João podem ser vistos, em espe
cial em idéias mandeanas, como enviar do alto, comunicar instrução, conduzir à sal-
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vação e firmar na conduta moral, mas a ideia de um advogado legal não ocorre, e a 
pluralidade de ajudadores contrasta com os dois de João: Jesus e o Espírito. Além disso, 
paráklétos não é um título nem nos escritos mandeanos nem em Odes.

2. O Advogado.
a. O AT. A origem do uso joanino tem sido também procurada no conceito do ad

vogado. Isso é importante no AT. Os patriarcas (Gn 18.23ss.) e os profetas (Jr 14.7ss.) 
intercedem junto a Deus por outros que se encontram sob culpa e aflição. A função de 
tais pessoas é também declarar a vontade de Deus. Um advogado um tanto mais eleva
do é aquele de Jó em Jó 33.23 (cf. 5.1; 16.19ss.; 19.25ss.). Este é o amigo no céu que não 
apenas serve como advogado no tribunal divino, mas também corrige e chama ao arre
pendimento. Para um uso similar cf. Zc 1.12; 3.1ss.

b. Os apócrifos e os pseudepígrafos. Nesses escritos, podemos encontrar novamente 
a ideia de advocacia, p. ex., a dos profetas, a dos justos, a dos que temem a Deus e a dos 
anjos intercessores, os quais podem tanto processar quanto defender e que também en
sinam e aconselham aqueles que foram confiados aos seus cuidados.

c. Os rabinos. Aqui também é comum a ideia do advogado celestial. A lei, os sacri
fícios e as boas obras possuem essa função junto aos justos, os anjos intercessores e o 
Espírito, os quais tanto pleiteiam diante de Deus a graça para Israel quanto recordam a 
Israel o seu dever para com Deus.

d. O NT. O conceito do advogado, familiar no AT e no judaísmo, está obviamente 
presente em ljo  2.1. O AT e o judaísmo também oferecem muitos paralelos para a ideia 
do Espírito em Jo 14ss., p. ex., como um professor competente (14.26), testemunha da 
revelação (15.26) e orador no julgamento de Deus ao mundo (16.8ss.). A ideia de que a 
advocacia ocorre tanto no céu quanto na terra é também comum ao AT e ao judaísmo. 
Feita a avaliação, parece que o uso do NT se aproxima mais do conceito do “advogado” 
do AT do que do conceito de “ajudador” do mundo mandeano.

C. O conceito do NT.
1. A primeira ideia clara relacionada com paráklétos no NT é a do advogado diante 

do tribunal de Deus no céu. Em lugar dos muitos advogados, agora os cristãos reco
nhecem um só, Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor à destra de Deus (Rm 8.34). Ele 
dispõe sua vida incorruptível ao serviço de seu povo (Hb 7.25). Ele não somente reivin
dica o ofício de juiz, mas também promete ser o defensor daqueles que o confessarem 
(Mt 10.32-33). A ideia cristã de um parádito escatológico retrocede ao próprio Jesus.

2. Mais ricamente desenvolvida e de difícil definição é a ideia em João de um pa- 
ráclito trabalhando nos discípulos e por eles. Primeiro, Jesus é esse parádito (14.16), 
depois, é o Espírito, o qual, completando a obra de Jesus, guia os discípulos a toda a 
verdade (16.13s.; 14.26), dá testemunho de Jesus (15.26) e convence o mundo (16.8ss.). 
Essa obra é similar àquela do advogado do AT e está ligada às descrições do ministério 
do Espírito em outras partes do NT (Rm 8.26-27; Mc 13.11; Lc 13.6ss.). O termo grego 
pode bem retroceder ao termo usado pelo próprio Jesus em sua língua materna. Na 
tradução, os muitos sentidos secundários excluem um único equivalente, qualquer que 
seja. Se escolhermos evitar “Parádito”, a ideia básica é a do “Advogado”, mas o termo 
mais abrangente “Sustentador” ou “ajudador” é, quem sabe, a melhor tradução.

[J. Behm , V, 800-814]
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parakoe —> akoúo-, parakolouthéõ —> akolouthéõ; parakotíõ —» akoúo

parakypto [inclinar-se para ver, olhar dentro]

1. Essa palavra significa “eu me inclino para ver”. Ela se aplica a uma olhada rápida e 
furtiva. Pode-se acrescentar um verbo com a ideia de observação, mas isso é incomum.

2. A palavra ocorre oito vezes na LXX. O passivo é usado para a difícil expressão 
hebraica de lRs 6.4. Em outros lugares a ideia é a de olhar para fora de uma janela (Gn 
26.8) ou para dentro de uma janela (Sir 14.23).

3. Em Jo 20.5, o discípulo amado olha para dentro do túmulo através de uma en
trada baixa. O olhar não é necessariamente breve (cf. 20.11). Um uso figurado ocorre 
em Tg 1.25, onde novamente se trata de um olhar mais que apenas breve. Em lPe 1.12 
o olhar pode ser um espreitar investigativo a menos que haja um desejo por genuína 
percepção. [W. Michaelis, V, 814-16]

paralambánõ —> lambánõ, paraménõ —> méno

paramythéomai [admoestar, consolar],paramythía [conforto],paramythion [con
forto]

A. Significado.
1. Estrutura e significado básico. Formado a partir de para (“em direção a”) e 

mythéomai (“falar”), paramythéomai possui o sentido básico de “falar amistosamente 
a alguém”. Com referência ao que deve ser feito, a palavra desenvolve o sentido de “ad
moestar”; com referência ao que foi feito, o sentido é “consolar”.

2. ‘‘Admoestar”. Nuanças desse sentido são “instar”, “conquistar”, “estimular”, “enco
rajar”, “persuadir” e “convencer”.

3. “Consolar". Nuanças desse sentido são “animar”, “revigorar”, “cuidar” (de plan
tas), “aliviar” ou “acalmar”, “diminuir” (abalos), “resolver” ou “explicar” (uma contradi
ção), “desculpar”, “apaziguar”, “pacificar” e “satisfazer” ou “expiar”.

4. Significados especiais dos substantivos. O sentido principal dos substantivos é 
“confortar”, mas podem também denotar “formas de conforto”, “sinal de conforto” e, no 
mundo das finanças, “compensação”, “juros”, “pensão” ou “gorjeta”.

B. O grupo no AT. O grupo não ocorre na tradução do hebraico, mas somente em 
livros nos quais a LXX é o original. Normalmente, a ideia é encorajar, aliviar, confortar 
ou reanimar.

C. O grupo no NT.
1. Uso. Há somente seis casos no NT, dois em João e quatro em Paulo. Visto que em 

Jo 11.19, 31 a referência diz respeito à prática judaica, e João não usa parakaléõ, não há 
em João qualquer palavra referente à paramythía cristã. Em Paulo, paramythéomai está 
subordinada à mais importante parakaléõ (cf. lTs 2.12; 5.14; lCo 14.3; Fp 2.1). Visto 
que ambos os termos combinam admoestação e conforto, é difícil estabelecer qualquer
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distinção clara entre eles. Em ambos, a unidade de admoestação e conforto se baseia no 
evangelho com o seu relacionamento dialético de imperativo e indicativo. A única dife
rença possível é que paramythéomai não é usado diretamente para o conforto de Deus 
ou para o conforto escatológico, mas sempre para o conforto na esfera terrena.

2. Conforto e confortadores.
a. Ritos tradicionais e o conforto de Jesus. Em João, a referência é à típica visita ju

daica de condolência (11.19, 31). Os confortadores se colocam o mais próximo possí
vel junto ao desolado e pronunciam palavras ou realizam atos de pesar e consolação. 
Jesus como o verdadeiro confortador usa formas tradicionais de discurso em Mc 5.36; 
Lc 7.13; Jo 11.23, mas ele também dá o verdadeiro conforto de ação ao romper o poder 
da doença e da morte. Dois outros costumes judaicos, ou seja, a carta de condolência e 
o encerramento de um livro com uma palavra de consolação, encontram expressão no 
NT em 2Co lss. e Mt 28.

b. Recipientes. Os recipientes do conforto no NT são todos os que estão tristes, os 
doentes e os prisioneiros (Mt 25.36,43) e os órfãos e as viúvas (Tg 1.27). Normalmente, 
paramythéomai tem em vista a igreja ou os seus membros (ICo 14.3; Fp 2.1; lTs 2.12;
5.14).

c. Portadores. Em primeiro lugar são os profetas que trazem conforto (ICo 14.3). 
Oferecer conforto é parte do seu ofício. Paulo também vê essa tarefa como parte do seu 
ministério apostólico (lTs 2.11-12). Ela possui um forte caráter pessoal (cf. também Cl 
1.28). A consolação mútua parece ser o tema em lTs 5.14. O mesmo se aplica a Fp 2.1, 
onde o amor pode ser o de Deus ou de Cristo, mas provavelmente é o amor mútuo 
dos irmãos. A comunhão de sofrimento é uma comunhão de consolação. Acima de to
dos os confortadores terrenos, é claro, está o confortador celestial que é a fonte de todo 
conforto terreno (2Co 1.3).

d. O principal tema do NT. No NT, o nome de Cristo é a principal razão para con
forto. Todas as idéias de conforto estão dirigidas a Cristo. O AT oferece conforto ao ser 
lido à luz de Cristo. O conforto do Pai e do Espírito está ligado à obra divina em Cristo. 
O conforto para a morte repousa na promessa da ressurreição que se fundamenta em 
Cristo. O conforto na perseguição repousa no fato de que ela acontece por causa de 
Cristo e significa comunhão no sofrimento de Cristo (2Co 1.5; lPe 4.13). O conteúdo 
da profecia do NT é a revelação do mistério de Cristo, o poder do conforto cristão re
pousa no amor de Cristo (Fp 2.1), e o conforto apostólico descansa no Deus que chama 
os crentes ao seu reino e glória em Cristo (lTs 2.12). [G. St à h l in , V, 816-23]

-»  parakaléõ, paráklêsis

paranoméõ, paranomía —> nómos; parapikraínõ, parapikrasmós -> pikrós-,
parapíptõ, paráptõma —» píptõ; paratêréõ, paratêrêsis -» têréõ; paratíthêmi ->
títhêmi; páreimi -»  parousía

pareiságõ [introduzir secretamente], p a r a s i t a s  [introduzido secretamente]

pareiságõ tem o sentido neutro de “trazer à frente”, “apresentar”, mas muitas vezes 
com a sugestão de algo ilegal ou furtivo, p. ex., “introduzir estranhos deuses”. O termo 
não ocorre na LXX, em Filo ou em Josefo. No único caso no NT, em 2Pe 2.1, os falsos
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mestres estão ilícita e secretamente introduzindo suas heresias destruidoras (cf. Jd 4, 
onde eles introduzem a si mesmos). O adjetivo verbal pareísaktos em G12.4 tem a mes
ma ênfase. O termo é raro e denota alguém que se infiltrou e passou a agir na esfera à 
qual não pertence. Em G1 2.4 o termo é depreciativo e se aplica aos oponentes da mis
são gentílica. [W. Michaelis, V, 824-26]

pareisérchomai -> érchomai; parepídêmos —> dêmos-, parérchomai —> érchomai·, 
páresis aphíemi

parthénos [jovem mulher, virgem]

A. Uso não bíblico e não judaico.
1. Uso. De origem incerta, parthénos significa uma “jovem mulher adulta”. Confor

me o contexto, a ênfase pode estar no sexo, na idade ou no estado. Mediante um pro
cesso de redução, o sentido mais geral cede ao mais específico de “virgem”, com uma 
ênfase no frescor ou na pureza física ou espiritual.

2. A virgem na religião.
a. Celebração cultuai da virgem divina. Em relação a divindades femininas, cons

tata-se um uso múltiplo. Ártemis é estritamente parthénos, mas possui funções varia
das como, p. ex., doadora de fertilidade, a soberana da lei e a guardiã dos juramentos. 
Os sacrifícios de virgens são especialmente poderosos em virtude da combinação de 
frescor e inocência. A mesma combinação está por trás do culto de divindades virgens. 
Atena é um exemplo, pois embora tenha algumas características maternais, ela epito- 
ma a donzela casta e inacessível de origem não sexual. Dessa forma, o termo parthénos 
sugere o imutável, a autossuficiência e a autocontenção em um tipo de mitificação da 
autocracia.

b. A virgem como mãe da criança divina. Na religião, encontramos muitas referên
cias à virgem mãe da criança divina, mas nem sempre está claro se a ideia é a de uma 
virgem no estrito sentido físico, ou de uma mulher ainda na flor da juventude, ou de 
uma virgem no sentido de caráter inacessível. Além disso, o significado da concepção 
é questão aberta ao debate visto que as divindades vêm em muitas formas, se bem que 
normalmente por processos naturais, e não parece haver qualquer ideia de partenogê- 
nese no sentido estrito.

3. Virgindade na prática cultuai e na magia. Vários motivos estão por trás da impo
sição do celibato aos sacerdotes, sacerdotisas e mágicos, quer de forma permanente ou 
temporária. A virgindade é vista como algo que transmite poder especial, as sacerdo
tisas são vistas como casadas com os deuses, e a pureza ritual é uma consideração (ou 
liberdade de contaminação demoníaca). A questão no uso de moças e rapazes virgens 
na magia diz respeito ao poder especial da virgindade.

B. O AT e o judaísmo.
1. A mãe do Emanuel. A palavra ‘almâ ocorre nove vezes no AT. Três vezes signi

fica uma mulher solteira (Gn 24.43; Êx 2.8; provavelmente SI 68.25). Esse também pa
rece ser o sentido em SI 46.1; lC r 15.20; Ct 1.3. O significado é incerto em Pv 30.19, 
mas a referência é, provavelmente, a uma moça que acabou de atingir a maturidade. O
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mesmo se aplica a Is 7.14. As questões relativas a Is 7.14 são se a mulher é um indiví
duo ou se representa todas as mulheres grávidas à época em Israel, se o Emanuel é um 
indivíduo ou um nome representativo e se mel e leite são alimentos de libertação ou 
de julgamento. No contexto, o nome Emanuel obviamente significa a salvação por de
trás do julgamento imediato, e Emanuel parece uma criança, não da esposa do profeta, 
mas de uma mulher desconhecida. O pai não é identificado porque a criança está sob a 
proteção de Deus e está sob a comissão divina para trazer salvação. Em sua referência 
imediata, o versículo não traz qualquer ideia de uma criança divina, de uma concepção 
divina ou de partenogênese.

2. O significado de parthénos na LXX. Como a tradução normal do heb. bejü lâ , 
parthénos significa “moça” em muitos casos, estando implícita a castidade. Ênfase na 
virgindade ocorre em Lv 21.13-14; Dt 22.23, 28; 2Sm 13.2. Quando usada com topô- 
nimos, a ideia é a de não ser forçado, ou, no caso de Israel, de não contaminação com 
a idolatria. Somente duas vezes parthénos é usada para ‘almâ. Conquanto a LXX dê a 
parthénos uma ênfase maior à virgindade, ela pode ser usada para a mulher jovem vio
lentada em Gn 34.3, e com base unicamente em dados léxicos não se pode dizer com 
certeza que signifique “virgem” em Is 7.14, onde ela pode simplesmente denotar uma 
mulher inviolada até o momento da concepção. Por outro lado, o uso de neánis em ou
tras traduções pode bem ser polêmica, e com base no uso da LXX, o tradutor de Is 7.14 
poderia bem ter tido em vista uma origem não sexual para o Emanuel.

3. O uso alegórico em Filo. Filo alegoriza as concepções sobrenaturais do AT. Para 
ele, Sara, etc., representam virtudes. A alma foi corrompida por coisas sensuais, mas 
Deus a torna parthénos novamente ao libertá-la do desejo, deixando-a assim em condi
ções de se relacionar com ele.

C. parthénos no NT.
1. Uso geral. Esse uso pode ser visto em Mt 25.1ss. As filhas de Filipe em At 21.9 são 

provavelmente chamadas parthénoi (adjetivo) no sentido de “solteiras”.
2. A  virgindade de Maria. A virgindade de Maria anterior ao nascimento de Jesus 

não é por razões ascéticas (cf. Mt 1.23; Lc 1.27). O nascimento virginal não deprecia 
o casamento, e a ideia da virgindade perpétua de Maria é posterior. O nascimento vir
ginal ocorre por um processo natural e não pretende explicar nem a deidade, nem a 
impecabilidade, nem o poder de Jesus. Em Lucas, o nascimento de Jesus claramente 
difere do de João Batista. Maria concebe um filho pelo ato criativo de Deus (1.27, 34). 
Mt 1.18, 20 diz que a geração é pelo Espírito Santo, mas no sentido de uma nova obra 
de criação (cf. Gn 1.2) antes que de uma procriação divina. A ideia de um casamento 
sagrado está completamente ausente. A ausência de outras referências no NT ao nas
cimento virginal (p. ex., em Paulo ou João) pode ser explicada de diferentes formas, p. 
ex„ sua aceitação como autoevidente, concentração em outros assuntos ou, em alguns 
casos, ignorância sobre a questão. Alusões, como em Jo 1.13-14; Rm 1.3; Hb 7.3, são 
apenas indiretas.

3. O senso ascético. A  palavra parthénos parece ter um senso ascético em ICo 7.25, 
28, 34, 36ss. Alguns veem aqui uma referência a mulheres que estabeleceram lares com 
homens para serem independentes economicamente. O sentido literal é também possí
vel em Ap 14.4.

4. O uso figurado. Esse é o uso mais provável em Ap 14.4 (cf. o uso de pórnê para o
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mundo). Os redimidos permaneceram puros quando tentados a cair na idolatria ou na 
libertinagem. A comunidade é parthénos em 2Co 11.2 como noiva de Cristo. A palavra 
aqui significa compromisso exclusivo. Paulo prometeu a igreja em casamento a Cristo e 
a mantém sob guarda para que possa apresentá-la em casamento na parusia.

[G. Delling, V, 826-37]

paríemi —» aphíêmi

parístemi [colocar, aproximar-se],paristánõ [colocar, aproximar-se]

A. Grego não bíblico. Do ponto de vista do NT estes são os mais importantes sen
tidos seculares dessas palavras: “apresentar”, “colocar”, “trazer”, “oferecer”, “demonstrar”, 
“dispor”, “aprontar”, “fazer”, “aproximar-se”, “assistir”, “atender”, “ajudar”, “postar-se ao 
lado”, “estar à disposição” (cf. também “acontecer”).

B. A LXX. Na LXX, as palavras possuem muitas nuanças dentro do significado bá
sico. As idéias habituais são as de estar presente e de ajudar. O sentido religioso repousa 
na prática das cortes reais, onde o serviço implica dignidade, mas também dependên
cia. Lemos assim de anjos e de forças naturais (Jó 1.6; Zc 6.5), mas também de sacerdo
tes e levitas (Dt 10.8) ou de profetas (lRs 17.1) e de todo o povo na presença de Deus 
ou em seu serviço. O próprio Deus se coloca ao lado de Moisés em Êx 34.5 e está à 
direita do necessitado em SI 109.31. [G. Bertram, V, 837-39]

C. NoNT.
1. Os sentidos habituais “colocar à disposição” (At 23.24), “fornecer” (Mt 26.53), 

“mostrar” (At 1.3) e “provar” (At 24.13) ocorrem no NT.
2. Em seu uso intransitivo, pode-se também achar “acercar-se” (At 9.39), “estar ao 

lado” (Jo 18.22), “assistir” (2Tm 4.17), “estar presente” (Mc 15.39).
3. Os sentidos “colocar ou ficar à disposição” e “servir” possuem alguma importân

cia teológica. O anjo em Lc 1.19 assiste diante de Deus. Os cristãos devem apresentar 
seus membros ao serviço de Deus e não do pecado (Rm 6.12-13). A comida não nos 
recomendará a Deus (ICo 8.8). Deus apresentará os crentes perante o seu trono (2Co
4.14). Paulo apresentará a igreja como uma noiva (2Co 11.2). O próprio Cristo apre
sentará a igreja a si mesmo (Ef 5.27). Todos nós compareceremos perante o tribunal 
de Deus (Rm 14.10). Paulo é apresentado diante do governador e deve comparecer pe
rante César (At 23.33; 27.24). Em todos esses casos temos analogias com a corte ceri
monial ou com procedimentos legais. Um cenário cultuai é pressuposto quando Jesus 
é apresentado no templo em Lc 2.22 (cf. Êx 13.2,12ss.). Em Lc 17.14 os leprosos purifi
cados devem se apresentar aos sacerdotes, e essa ideia pode estar por trás de Cl 1.22,28 
e 2Tm 2.15. Trazer oferendas está por trás da exortação aos crentes para apresentarem 
seus corpos como sacrifícios vivos em Rm 12.1.

D. Os pais apostólicos. Frases interessantes nos pais apostólicos podem ser encon
tradas em lClem. 35.10, Hermas Similitudes 8.4.1, e lClem. 23.4. [B. Reicke, V, 839-41]
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pároikos [estrangeiro residente],paroikía [residência no estrangeiro], paroikéõ [vi
ver como um estrangeiro residente]

A. Grego secular, pároikos significa a. “vizinho”, “próximo”, e b. “não cidadão”, 
“estrangeiro residente”, paroikeín significa a. “morar fora” e b. “ser um estrangeiro 
residente”.

B. O AT.
1. paroikía e paroikéõ.
a. O AT usa o substantivo para denotar o estado, a posição ou o destino de um es

trangeiro residente (SI 119.54). A referência é usualmente a Israel ou aos seus membros. 
“Exílio” é o sentido em Ed 2.1.

b. O verbo significa “viver como um estrangeiro residente”. Pode estar se referindo a 
não israelitas (cf. 2Sm 4.3; Is 16.4), mas usualmente se refere aos patriarcas (Gn 12.10; 
17.8; 26.3; 35.27; 47.4) e aos israelitas (Jz 17.7ss.; Rt 1.1; 2Rs 8.1-2). A residência na ter
ra prometida é uma residência no estrangeiro em relação a Deus, mas também põe fim 
na residência no estrangeiro (SI 78.55). Um uso não técnico ocorre em SI 61.4 (habitar 
com Deus), embora a ideia de vida sobre a terra como uma peregrinação esteja por trás 
dela.

2. Israel e o pároikos. O pároikos é o estrangeiro residente que é aceito por Israel (o 
próprio Israel foi um pároikos no Egito), mas está excluído de certos direitos e deveres 
cultuais (cf. Êx 12.45; Lv 22.10, entretanto cf. também Dt 14.21). Estrangeiros residen
tes possuem direitos (p. ex., asilo em Nm 35.15) e devem ser ajudados se forem pobres 
(Lv 25.35; cf. 25.6). Se os estrangeiros se tornam prosélitos, seus direitos e obrigações 
cultuais são aumentados (cf. Êx 12.49). Uma igualdade completa entre cidadãos e es
trangeiros residentes é prometida em Ez 47.22-23. Em geral, os estrangeiros residentes 
são sacrossantos como hóspedes, e em vista de sua posição de fraqueza gozam de pro
teção divina. Eles não estão totalmente fora da comunidade do pacto, mas devem bus
car mais pleno ingresso pela circuncisão.

3. O povo de Israel como pároikos. Também os israelitas podem ser estrangeiros re
sidentes; cf. Moisés em Midiã (Êx 2.22) e Israel no Egito. Israel vê a sua residência es
trangeira no Egito não apenas como um fato histórico, mas também como uma ocasião 
para reflexão teológica. Aos olhos de Deus, todos os povos são estrangeiros residentes 
(cf. Is 19). Isso não invalida a possessão da terra, mas é um lembrete de que deve haver 
humildade diante de Deus. Os profetas, ao proclamarem a destruição iminente da na
ção, indicam que não há como apelar para a terra ou o templo. Deus não estará atado 
à terra (Ez 8; Jr 14.8-9). O povo a recebeu e desfruta dela apenas como pároikoi (lC r 
29.15; SI 119.19). A terra de fato pertence a Deus, e as pessoas são seus servos na con
dição de estrangeiros residentes. No entanto, Deus é também o dono de todo o mundo 
e cria e fixa todas as relações humanas. Diante da sua reivindicação de posse total, as 
distinções da lei humana entre residentes, prosélitos, estrangeiros residentes e estran
geiros plenos perdem sua força decisiva (cf. a sobreposição linguística de estrangeiro e 
hóspede em Gn 23.4; Lv 25.23; Nm 35.15, e o uso de prosêlytos e pároikos para o mes
mo termo hebraico).
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C. Judaísmo helenístico e rabínico.
1. Filoejosefo.
a. Filo. Como mais e mais judeus passaram a viver na diáspora, isso teve um duplo 

impacto no sentido dado por Israel à condição de estrangeiro. No judaísmo helenís
tico, a referência histórica é enfraquecida. Filo usa o grupo pároikos para expressar o 
fato de que os justos são estrangeiros sobre a terra. O mundo é um inimigo e o corpo 
uma tumba, tal como no pensamento filosófico contemporâneo. O lógos, assim como a 
alma, é um estrangeiro, tal como na mitologia gnóstica, onde o redentor assume a con
dição de estrangeiro.

b. Josefo se refere aos estrangeiros residentes que Salomão empregou para suas obras
de construção (Antiguidades 8.59). [K. L. e Μ. A. Schmidt, V, 841-50]

2. Judaísmo rabínico.
a. Prosélito, temente a Deus, estrangeiro residente. Os rabinos, que desenvolvem 

um sentido histórico mais forte da condição de estrangeiro, distinguem entre prosélitos 
plenos, tementes a Deus, que pertencem à comunidade missionária mais ampla na di
áspora, e verdadeiros estrangeiros residentes que vivem e trabalham em Israel.

b. Deveres dos estrangeiros residentes. Para tornar mais fácil a vida dentro da co
munidade cultuai, os estrangeiros residentes devem guardar as leis de Noé, e em espe
cial evitar a idolatria. Eruditos amoreanos exigem uma renúncia do paganismo.

c. A orientação histórica. Estrangeiros residentes em Israel obviamente devem res
peitar os costumes religiosos do povo, mas uma colônia estrangeira no verdadeiro sen
tido é possível somente após o colapso em 70 d.C. Assim, as regulamentações rabínicas 
se aplicam propriamente apenas à situação pré-exílica e têm mais uma força teórica em 
seu próprio tempo. [R. M eyer, V, 850-51]

D. ONT.
a. No NT, pároikos ocorre quatro vezes, paroikía duas, e paroikéõ duas, quase sem

pre em citações do AT ou alusões a ele (cf. At 7; 13.16ss.; Hb 11.9,13).
b. Tal como o antigo Israel, os santos eram estrangeiros e peregrinos, mas agora 

são concidadãos (Ef 2.19). Novamente, como o antigo Israel, eles ainda são residentes 
estrangeiros em outra forma, ou seja, em relação à terra e à sárx (lPe 2.11). A igre
ja como ekklêsia é paroikía. Ela é ekklêsia em relação a Deus, paroikía em relação 
ao mundo (cf. Hb 13.14). Tal como Israel, ela é diáspora no mundo (lPe 1.1; Tg 1.1). 
Como tal, possui tarefa e encargo específicos, mas também promessa e destino específi
cos. Seu estado de residente é provisório. De forma proléptica, os cristãos já  são conci
dadãos mesmo enquanto eles ainda forem estrangeiros residentes, mas somente porque 
um dia eles serão cidadãos no sentido pleno. Como termo de honra, paroikía coloca 
sobre eles a responsabilidade de uma conduta condizente (lPe 2.5ss.).

c. Um único uso não técnico talvez seja encontrado em Lc 24.18, onde os discípulos 
perguntam ao Senhor ressurreto se ele é o único estrangeiro em Jerusalém (paroikeís) 
a ignorar os acontecimentos. Eles presumem que ele deve ser ou um visitante que veio 
para a festa ou um judeu de fora vivendo em Jerusalém.

E. A igreja primitiva. A igreja primitiva ainda se considera uma colônia estrangei
ra (Diog. 5.5). 2Clem. 5.1 usa paroikía da mesma forma que lPedro. Irineu chama as 
igrejas paroikíai (Eusébio História eclesiástica 5.24.14). Esse plural se torna um termo
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para as congregações individuais (cf. ekklesía do NT), e então ekklesía (singular) vem a 
ser usado para toda a igreja e paroikíai para as igrejas constituintes (lat. parochiae; ing. 
parishes). Estritamente, então, as paróquias são sociedades de estrangeiros residentes 
sobre a terra cuja verdadeira cidadania está no céu (cf. o verbo em Mart. Pol., Introd.; 
Diog. 6.8). [K. L. e Μ. A. Schmidt, V, 851-53]

paroimía [provérbio]

A. Fora do NT.
1. Literalmente “provérbio”, a paroimía é uma frase ou provérbio que resume o que 

é dito. O provérbio é um dito popular, antigo e familiar, que expressa sabedoria geral 
de forma incisiva. Quando é baseado num exemplo típico, pode ser enigmático aos que 
não estão familiarizados com o exemplo. É menós artístico que a máxima ou o aforis
mo e menos específico que o apotegma. É comum em discursos e cartas, e pode tam
bém ser apresentado em forma poética. Por explorar frequentemente a natureza, tem 
alguma relação com a fábula.

2. O termo hebraico mãshãl é comum, paroimía é usado para ele somente duas ve
zes em Provérbios e cinco em Sirácida. Em Pv 1.1 o termo se aplica a todos os ditos que 
seguem. O significado, então, é dito de sabedoria (assim também em Sirácida).

3. Filo usa paroimía para “provérbio”. Os rabinos fazem muito uso de provérbios 
para explicar e provar, normalmente com uma fórmula introdutória.

B. ONT.
1. O único caso no NT de paroimía para “provérbio” está em 2Pe 2.22, que usa dois 

ditos comuns em menosprezo à conduta dos heréticos. Jo 4.37 também cita um dito 
popular, mas não usa paroimía. O mesmo acontece em ICo 15.33, G1 6.7, At 26.14 e Tt
1.12, e muitos ditos de Jesus refletem provérbios correntes (cf. Mt 5.14; 6.21; 7.5, 7, 12; 
20.16; Mc 4.24-25, etc.).

2. João usa paroimía três vezes (10.6; 16.25, 29), embora mais no sentido de “discur
so obscuro”, carente de interpretação. Posteriormente, um discurso mais claro acerca 
das coisas celestiais substituirá essa forma mais difícil de declaração, ou seja, quando 
Jesus chega ao final da tarefa de sua vida e diz aos discípulos que ele vai voltar para o 
Pai (16.29). [F. Hauck, V, 854-56]

paromoiázõ, parómoios —>■ hómoios

paroxynõ [estimular, incitar à ira],paroxysmós [irritação, estímulo]

O verbo significa “estimular”, “incitar à ira”, no passivo “ser provocado, inflamado”. O 
substantivo é raro e significa “provocação” ou “irritação”. No NT, o verbo ocorre em At
17.16, onde o significado não é que Paulo tenha sido estimulado a pregar, mas que ele
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ficou realmente irritado pela idolatria. De igual forma em ICo 13.5 o amor não se deixa 
irritar -  havia muitas coisas irritantes em Corinto. O substantivo tem o sentido de “ir
ritação” em At 15.39, quando Paulo e Barnabé divergem quanto a levar ou não Marcos 
com eles. Em Hb 10.24, entretanto, o sentido neutro de “estimular” é óbvio.

[H. Seesemann, V, 857]

parorgízõ, parorgismós -> orge

parousía [presença, vinda], páreimi [estar presente, vir]

A. Sentido geral.
1. Presença, páreimi significa “estar presente” (pessoas ou coisas), parousía denota 

“presença ativa” (p. ex„ de representantes ou tropas, em pessoa; cf. 2Co 10.10).
2. Aparição, páreimi também significa “ter chegado”, “vir” e parousía “chegada”.

B. Uso técnico.
I. Helenismo.
1. Visita de um governante. Embora o grupo possa ser usado para a presença de di

vindades, ele encontra uso técnico para as visitas de governantes ou altos oficiais. Ini
cialmente genitivos, pronomes ou locuções verbais o acompanham nesse sentido. Por 
ocasião de tais visitas há discursos lisonjeiros, iguarias para se comer, jumentos para 
a bagagem, melhorias nas ruas e guirlandas ou dádivas em dinheiro. Tudo isso é pago 
por contribuições voluntárias ou, se necessário, taxas impopulares. Sob o império, as 
cerimônias se tornam ainda mais grandiosas e as visitas são marcadas por novas edifi
cações, a instituição de dias sagrados, etc. Queixas e pedidos são costumeiramente diri
gidos aos governantes em tais visitas.

2. parousía dos deuses. Em relação aos deuses, a palavra denota uma aparição de 
ajuda.

3. Significado sagrado na filosofia. Em Platão, a palavra é ainda secular, e ela não é 
proeminente no estoicismo, mas adquire sentido cultuai no misticismo de Hermes e no 
neoplatonismo. Usos típicos são para a presença invisível dos deuses nos sacrifícios e 
para a aparição do fogo divino.

II. Pressuposições do AT para o uso técnico no NT.
1. A  vinda de Deus em autoatestação direta e os cultos. Como o hebraico é mais con

creto, possui palavras para “estar presente” e “vir”, mas não para “presença” ou “vinda”. 
Teologicamente, encontramos referências à vinda próxima do tempo ou do fim (Lm 
4.18), do mal (Pv 1.27) ou do dia da redenção (Is 63.4) ou da recompensa (Dt 32.35). 
Acima de tudo, Deus vem em autoatestação e nos lugares de culto, existindo estreita li
gação entre estes (Gn 16.13-14; 28.18; 2Sm 24.25). A entrada da arca é a vinda de Deus 
(lSm 4.6-7). Mas Deus não está preso a lugares; ele pode vir em sonhos (Gn 20.3), te- 
ofanias (18.1ss.), nuvens e tempestades, visões, num suave cicio (lRs 19.12-13), na sua 
palavra ou Espírito (Nm 22.9; 24.2) e com sua mão (lRs 18.46).

2. A vinda de Deus na história. A  vitória sobre Sísera é uma vinda de Deus (Jz 5.4-5;
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cf. Is 19.1; 30.27). Para os apóstatas, sua vinda é terrível (Am 5.18ss.). Ele também vem 
para libertar (Êx 3.8; Is 35.2, 4) e para concluir o pacto (Êx 19.18). A vinda da salvação 
conduz ao éscaton [fim].

3. A vinda de Deus como rei mundial. Deus é enaltecido como rei incomparável em 
Dt 32.2ss. Ele é rei para todo o sempre em Êx 15.18. Ele assumirá por fim plena realeza 
(Is 2.2). Sua vinda como rei mundial significará a criação de um novo céu e terra (Is 
66.15) e de paz e alegria universais (Is 2.2ss.; 65.21ss.; 66.10ss.).

4. A vinda do Messias. O Ungido de Deus pode tomar o seu lugar. Tanto como herói 
como príncipe da paz, sua tarefa principal é estabelecer a paz (Zc 9.9-10). Essa vinda 
tem uma extensão universal e é histórica, mas com aspectos escatológicos (Dn 7.13). 
Em Salmos, a ênfase é na vinda de Deus, não na do Messias.

III. Judaísmo.
1. Judaísmo palestino.
a. Expectativa da vinda de Deus. A apocalíptica está cheia de expectativas do fim 

iminente. Os rabinos enfatizam mais a vinda dos justos a Deus, mas se referem por ve
zes à manifestação de Deus como advogado e governante mundial na era messiânica.

b. Expectativa do Messias. Até 70 d.C., a ideia de um Messias ou Filho do Homem 
que viria era muito vigorosa, mas a esperança é complexa. Outras vindas também são 
esperadas, p, ex., a de Enoque, de Elias e do rei sacerdote. Os rabinos aguardam o Filho 
de Davi num tempo de grande aflição e o esperam com muito temor. A purificação do 
povo é uma precondição para a sua vinda.

2. Judaísmo helenístico.
a. Traduções gregas. Na LXX, etc., páreimi é bastante comum para “vir”, mas nunca 

é um termo técnico, parousía ocorre somente em obras escritas em grego. O sentido 
técnico não é a princípio normativo, mas possui algum impacto.

b. Filo. Filo não usa parousía, e as influências helenisticas mais ou menos eliminam 
a ideia de uma vinda de Deus ou do Messias.

c. Josefo. Josefo usa o verbo para a presença de Deus para ajudar e o substantivo 
para o Shekinah. Ele rejeita a apocalíptica e relaciona o Filho do Homem de Daniel a 
Vespasiano, embora apenas no sentido de um penúltimo, pois um supremo governante 
estabelecerá finalmente o domínio em Jerusalém.

IV. O uso técnico do grupo no N T
1. O lugar histórico do conceito de parousía no NT. No NT, Jesus já veio, mas tão 

forte é a esperança de sua vinda em glória que o grupo não é usado para sua primeira 
vinda. Não há uma dupla parousía. O verbo não é um termo técnico (embora possua 
sugestões em Jo 11.28; ICo 5.3; 2Co 13.10; cf. também Jo 7.6; Cl 1.6, Hb 12.11; 2Pe
1.12). Para a vinda em glória, os autores dos Sinóticos e João usam “dia do Senhor”, as 
Pastorais usam epipháneia (cf. também Mt 24.3; ljo  2.28; 2Pe 1.16; 3.4, 12), e Paulo 
favorece parousía. O termo parousía é helenístico, mas seu conteúdo provém do AT.

2. Desenvolvimento do conceito.
a. Jesus nos Sinóticos. O pensamento de Jesus está saturado com a ideia da 

parousía (Mc 8.38; 14.63; Mt 25.1ss.; Lc 12.35ss.). O conceito está presente de forma 
plenamente desenvolvida em Mc 13, que faz distinção entre o julgamento de Jerusa
lém e a parousía, deixando-se um espaço para a conversão dos gentios. Jesus descreve 
a parousía como iminente (Mc 9.1; 13.24ss.), mas também ordena a perseverança (Mt
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24.13). Ele não procura estabelecer datas e despoja a parousía de seu elemento político, 
enfatizando o aspecto ético (Mt 25.14ss.).

b. A comunidade primitiva. A palavra não ocorre em Atos, mas a primeira comuni
dade claramente espera a parousía (At 1.11; 3.20-21; 10.42; 13.33).

c. Paulo. A cristologia paulina inclui a preexistência, mas está ainda orientada para 
o futuro. A palavra parousía é sempre usada com o genitivo e se refere aos homens em 
ICo 16.17; 2Co 7.6-7, etc., ao anticristo em 2Ts 2.9 e a Cristo em outras partes (ICo 
15.23; lTs 2.19; 3.13; 4.15; 5.23; 2Ts 2.1, 8). A expectativa em 1 e 2Tessalonicenses é 
tanto imediata quanto prolongada, e o propósito é pastoral. Detalhes vividos são for
necidos (lTs 4.13ss.; ICo 15.22ss.). Mesmo em 2Co 5.1ss., não há qualquer interesse 
no período interino (cf. também Rm 8.19, 23). Paulo compreende que ele pode ir para 
estar “com Cristo” (Fp 1.23), mas ainda aguarda a parousía (3.20-21; 4.5).

d. As Pastorais. Em 2Tm 1.10, epipháneia é usada para a manifestação de Cristo na 
carne, mas a expectativa de uma vinda sobrevive, se bem que com menor ênfase (cf. 
lTm 4.1; 2Tm 3.1). Em Hebreus, o principal interesse se volta para a vinda passada e a 
entrada dos crentes no descanso, mas a esperança de uma vinda futura persiste (9.28; 
10.37; 12.26). Esta será uma segunda vinda em 9.28.

e. Tiago, Pedro e Judas. Tg 5.7-8 faz referência à parousía de Cristo. lPedro tem 
uma perspectiva mais dinâmica; a manifestação decisiva é iminente (1.5,7,13). 2Pedro 
responde às objeções dos escarnecedores (3.3-4) citando a paciência de Deus (3.8-9). 
Os crentes devem esperar e se apressar para a parousía do dia de Deus (ou do Senhor)
(3.12).

f. Apocalipse. Embora não use o termo, Apocalipse está repleto de ardente esperan
ça da parousía (cf. 1.1, 3; 22.20). Grandiosas representações são dadas em 14.14ss. e
19.1 lss. A sequência do tempo sugere uma dupla parousía.

g. João e l-3João. A ideia da parousía está presente em Jo 21.22-23 e ljo  2.28; 3.2. 
Há uma ênfase na vitória, julgamento e vida do presente (Jo 6.39, 40, 44; 12.48; ljo  
2.18). Encontramos escatologia tanto realizada quanto não realizada. A realização é 
ainda provisória e exige uma consumação definitiva. Embora haja maior ênfase na pos
se, a tensão entre a posse e a esperança permanece.

3. Resumo teológico. O concéito da parousía no NT desafia a sistematização. O par- 
ticularismo judaico é rejeitado e o elemento sensório é mínimo, visto que a principal 
preocupação é a comunhão com Deus. A transcendência divina sobrepuja a antítese 
dos aspectos presentes e futuros do governo de Deus. O ponto decisivo já chegou, e a 
parousía será uma manifestação definitiva no tempo em que o governo eterno de Deus 
substituir a história. Cristo é a resolução da tensão entre este mundo e o próximo, entre 
a esperança e a posse, entre encobrimento e manifestação, entre fé e vista.

V. Escritos cristãos primitivos. O verbo não exerce papel importante nos escritos 
primitivos, embora Justino Diálogo 54.1 diga que Cristo estará presente na segunda 
parousía. O substantivo frequentemente tem o sentido secular. Ele possui um senti
do técnico escatológico em Diog. 7.6 e Hermas Similitudes 5.5.3. Inácio Filadélfios 9.2 
o usa para a vinda terrena. Justino Diálogo 14.8, etc. (e Apologia 52.3) faz referência 
a duas parousíai, e cf. Irineu e Hipólito. Clemente de Alexandria na maior parte fala 
da parousía terrena, mas esta desescatologização é excepcional. [A. Ο ερκε, V, 858-71]

-> epipháneia, érchomai, hêkõ, hèméra, maranathá
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parrhêsía [franqueza, lhaneza], parrhêsiázomai [falar abertamente]

A. O mundo grego e o helenismo.
1. A esfera política. O termo parrhêsía, como uma pressuposição da democracia, é 

um termo importante na esfera política. Significa a. o direito de dizer qualquer coisa,
b. uma abertura para a verdade e c. lhaneza.

2. A esfera privada. Aqui o sentido principal é o da franqueza ou lhaneza. Mas o 
sentido negativo de “descaramento”, “insolência” ou “impudência” também ocorrem, e 
quando não está ligado a lógos também significa “liberalidade”.

3. A  esfera moral. Os filósofos entendem parrhêsía mais como liberdade moral do 
que como política (se bem que a palavra pode também denotar descaramento no caso 
daqueles dominados pelas paixões). Aqueles que possuem parrhêsía (no bom sentido) 
são figuras públicas com responsabilidades cosmopolitas.

B. A LXX e a literatura judaica helenística.
1. A palavra parrhêsía é rara na LXX. Ela distingue o povo livre em Lv 26.13 e é 

atribuída à sabedoria em Pv 1.20. parrhêsía perante Deus é importante em Jó 27.9-10 e 
22.23ss. (cf. Sb 5.1-2). É uma virtude do díkaios (ver Pv 13.5) ou do sophós, e é expres
sa na oração jubilosa. Outro uso distintivo na LXX é para a própria parrhêsía de Deus 
(cf. SI 94.1, onde o sentido é claro, e SI 12.5, onde o original é incerto).

2. Nos escritos judaicos helenísticos, especialmente em Filo e Josefo, parrhêsía tem 
o sentido primário de “lhaneza”, mas com relação à lei e a uma boa consciência numa 
fusão de elementos judaicos e helenísticos. Um aspecto importante é a parrhêsía para 
com Deus, e o próprio Deus é a fonte de parrhêsía.

3. Em Enoque etíope, parrhêsía ocorre num contexto escatológico e a referência é 
ao prêmio de uma posição irrestrita diante de Deus. Em contraste com a vergonha e a 
angústia do ímpio, essa parrhêsía é a liberdade segura e jubilosa de se achegar a Deus e 
de ficar abertamente em sua presença.

C. ONT.
1. Os escritos joaninos. Em João, parrhêsía está associada à obra de Jesus. Ele traba

lha publicamente, ou seja, nas sinagogas e no templo, não em secreto (Jo 18.20-21; cf.
7.25-26). Todavia, essa notoriedade não significa manifestação aberta (cf. 7.10), a qual 
começa unicamente com o evento escatológico iniciado pela ascensão (cf. 7.6ss.). Con
sequentemente, os judeus não compreendem o ministério público como parrhêsía e 
pedem uma atestação direta (10.24-25). As obras fornecem isso, mas é só pela fé que se 
pode compreendê-la. Vemos isso em ll .l ls s .,  onde Jesus tem que dizer aos discípulos 
“claramente” que Lázaro morreu. No momento, ele fala através de figuras, mas com sua 
ressurreição e com a vinda do Espírito ele falará “abertamente” (16.25ss.), e em amor e 
fé os discípulos terão percepção direta. Em Mc 8.32, parrhêsía mais uma vez sugere a 
fala aberta que é concedida aos discípulos, mas essa abertura ainda pode ocultar (a não 
ser que haja fé), como é aparente em Mc 8.32-33; cf. 9.32; 10.32. Em ljoão, parrhêsía 
tem o sentido de abertura para com Deus (3.21; 5.14), o que pressupõe uma boa cons
ciência, fé e amor (3.22-23), e também o dom do Espírito (v. 24). Essa parrhêsía é ex
pressa na oração (5.14-15) que é ouvida porque ela é feita segundo a vontade de Deus.
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Além dessa parrhêsía presente há a parrhêsía futura, ou seja, aquela da permanência 
segura perante o juiz por causa do amor divino (2.28; 4.17).

2. Atos. Em Atos, encontramos somente uma relação humana. Em 9.27-28; 14.3, 
etc., o verbo tem o sentido aproximado de “proclamar”, ou seja, falar publicamente, 
quer aos judeus, aos judeus e gentios ou aos gentios, quer ao povo ou aos seus gover
nantes. O assunto aqui é o falar de forma ousada e aberta. Mas é também falar de forma 
efetiva (4.13), embora não tenha ocorrido qualquer treinamento formal. O Senhor con
cede aos apóstolos essa parrhêsía, e ele confirma o testemunho deles por meio de sinais 
e prodígios (4.29-30; 14.3). Como se pode ver no exemplo de Apoio, parrhêsía como 
fala aberta e eloquente a um mundo hostil é um carisma (18.25-26).

3. O corpo paulino. Paulo, também, enfatiza a parrhêsía apostólica tanto na vida 
(Fp 1.20) quanto na pregação (Ef 6.19-20). Abertura para com Deus e os homens, e no 
evangelho, é o objetivo (Ef 3.12; 2Co 3.12; Ef 6.19-20). A face que está aberta a Deus 
também está aberta aos outros (2Co 3.7ss.). Essa face aberta reflete a glória do Senhor 
numa crescente transformação operada pelo Espírito. Essa abertura implica uma segu
ra liberdade de acesso a Deus (Ef 3.12). Em sua dimensão humana, ela tem a nuança de 
afeição em 2Co 7.4 e de autoridade em Fm 8. A razão da parrhêsía é a fé (lTm 3.13) e 
é efetuada pelo Espírito e está relacionada à união com Cristo (Fp 1.19-20). O próprio 
Cristo triunfa “abertamente” sobre os poderes em Cl 2.15.

4. Hebreus. Em Hebreus, parrhêsía possui um caráter objetivo. É algo que o crente 
possui e deve conservar (3.6). Ela está relacionada ao objeto da esperança. Em essência, 
ela é a liberdade de acesso a Deus que é dada pelo sangue de Cristo e que se baseia em 
seu ministério sumo sacerdotal (4.14-15; 10.19). Ela é preservada por meio de persis
tência em meio à aflição (10.34ss.) e significa confiança perante o juiz (4.16).

D. A igreja primitiva. O grupo é importante nos escritos primitivos. Diog. 11.2 
fala da parrhêsía do lógos e o contrapõe ao mystêrion. Em lClem. 34.1ss. a parrhêsía 
do crente se sustenta no Senhor, é dom do Senhor, exige obediência e concede parti
cipação na promessa mediante a oração. De particular importância são as conexões: 
a. com o apóstolo nos escritos apócrifos, onde a ênfase está na autoridade, b. com o 
mártir na literatura sobre mártires, onde o mártir a mostra aos seus perseguidores e 
também a possuem em relação a Deus, e c. com a oração, p. ex„ na obra de Oríge- 
nes Da oração, que indica que mencionar Deus Pai na Oração do Senhor expressa uma 
parrhêsía especial. [H. Sc h l ie r , V, 871 -86]

pás [cada, todo], hápas [todo, todos]

A. Dados linguísticos no NT.
1. pás como adjetivo.
a. Com artigo, pás pode ter significados distintos conforme os seus diferentes usos. 

Com o artigo pode ter posição predicativa com um significado implicativo (“todo”, “in
teiro”), distributivo (“qualquer que”, “todo possível”), ou amplificativo (“todo”, p. ex., co
nhecimento em ICo 13.2), ou pode ter uma posição atributiva (“todo”, “no geral”; cf. 
At 20.18).
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b. Sem artigo. Sem o artigo pás pode ter significado amplificativo (“completo”, “to
tal”) ou distributivo (“cada”, “qualquer que”, “qualquer” ou, em frases privativas, “ne
nhum” ou “nada”, “coisa nenhuma”).

2. pás como substantivo.
a. Com artigo. Com o artigo pás como um substantivo pode ter significado impli- 

cativo (“todos”, principalmente no plural) ou totalizador (“ao todo”, “todos juntos”).
b. Sem artigo. Sem o artigo pás pode ter significado distributivo (“cada”, “todos”), 

ou pode ser usado em frases adverbiais (p. ex., “primeiro ou último de todos”, “em to
dos os aspectos”, “acima de tudo”, “em todas as circunstâncias”, consequentemente “cer
tamente”).

3. hápas. Em Lucas, hápas é por vezes preferido quando algo impressionante deve 
ser dito, especialmente com um sentido implicativo e após uma consoante, mas no ge
ral é usado exatamente da mesma forma que pás.

B. Aspectos materiais.
1. Deus como Criador e soberano de tudo no AT. Que Deus é o Criador e o sobera

no de todas as coisas é uma convicção básica do AT. A totalidade é expressa por frases 
como “céu e terra” (Gn 1.1; cf. SI 24.1), mas a palavra “tudo” pode também ser usada 
(cf. Dt 10.14; Jó 41.3). Descrições do governo soberano de Deus ocorrem em Jó 38ss. 
e SI 104, cf. Jr 27.5; Dn 4.32. A raça humana é uma unidade anterior a Babel (Gn 9.19;
ll.lss.). A comunhão original com Deus é rompida pela queda e será restaurada pelo 
procedimento salvador de Deus para com Israel (Gn 12.3; Is 60). Deste modo, o Deus 
do universo é também o Deus de Israel, mas com a expectativa de uma completa im
plementação de sua soberania universal. [B. R e ic k e , V, 886-90]

2. pás na LXX. Depois de kyrios, pás é o termo teologicamente significativo mais
comum na LXX (6-7.000 exemplos). Em muitas passagens, é claro, o uso é retórico, 
mas, no contexto geral, mesmo esses casos implicam a reivindicação total de Deus e de 
sua palavra. Em primeiro lugar, o Deus universal escolheu Israel. Israel deve cumprir 
toda a lei, a legislação cultuai se aplica a todo o povo, e os ritos expiatórios retiram toda 
culpa. Todos que desobedecem e todos os inimigos de Israel caem sob a ira de Deus. 
No entanto, a história de Israel é uma revelação para todos os povos. Deus é o único 
Deus sobre todos os reinos, e os seus juízos se estendem a todo o mundo. Deus é o 
Salvador em todos os problemas, todos os seus caminhos são misericórdia e verdade, 
sua ira atinge todos os ímpios, mas sua salvação é para todos os crentes. Ele conhece e 
vê todas as coisas, prova todos os corações e pode fazer todas as coisas. Mesmo quan
do um particularismo de salvação está presente, a crença na onipotência de Deus e na 
validade universal de sua palavra e direito nunca é perdida. Uma percepção do alcance 
universal do seu propósito amoroso surge mesmo em passagens que se relacionam pri
mariamente com Israel (cf. lRs 8.37ss.). [G. Bertram, V, 890-92]

3. O mundo do pensamento grego e helenístico. Os gregos possuem um conceito de
senvolvido do universo desde os tempos primitivos e buscam uma base para a unidade, 
p. ex., na água, no fogo ou em números. Essa cosmogonia filosófica não deixa qualquer 
espaço legítimo para um Criador pessoal no sentido do AT; mesmo o demiurgo é mais 
uma ideia filosófica. Tendências panteístas podem ser vistas nos mistérios e no gnosti- 
cismo. Doxologias similares às do AT ou do NT ocorrem, mas essas não pressupõem o 
monoteísmo bíblico.
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4. O N T
a. No NT, tal como na LXX, pás é muito comum (1.228 vezes, hápas 32). Isso reflete 

um gosto pelo conceito de totalidade que se apoia no conceito de Deus e na alegria da 
salvação. A totalidade no NT está relacionada a uma específica história de criação e 
redenção. A soteriologia do NT é mais rica do que a do AT. O foco do NT está no Deus 
pessoal e na salvação pessoal.

b. Para o NT há somente um Deus e um Senhor (ICo 8.6). Toda a criação é obra de 
Deus. Isso significa que todas a criaturas dependem de Deus (Rm 9.5; At 17.25ss.). Elas 
também são determinadas para ele, não no sentido de que fluem dele e para ele, mas no 
sentido de que o objetivo é a restauração da comunhão com ele.

c. A ideia de que Cristo é também Criador se fundamenta em declarações do AT 
(cf. SI 8.6; Pv 8.22ss.; Gn l.lss.: criação por meio da Palavra). Todas as coisas são tan
to feitas quanto refeitas por Cristo (ICo 8.6). A primeira criação no Filho aponta para 
a nova criação no Filho. O primogênito de toda a criação é o primogênito dentre os 
mortos. Antes de todas as coisas, e mantendo tudo junto, ele é o princípio em todas as 
coisas, e tudo é reconciliado por meio dele (Cl 1.15ss.). O mundo, é claro, não reconhe
cerá sua dependência de Deus. Todos estão no pecado (G1 3.22) e são culpados perante 
Deus (Rm 3.19). A unidade original da raça está destruída, e o resultado é idolatria e 
corrupção (Rm 1.18ss.). Somente Cristo pode trazer reconciliação (Rm 7.24-25). Deus 
concedeu todo o poder ao Cristo encarnado (Jo 3.35; 17.2). “Todas as coisas” em Mt
11.27 provavelmente incluem poder bem como conhecimento. Ele veio em humildade, 
mas se apodera do poder com a cruz e a ressurreição (Mt 28.18) e agora está exaltado 
acima até mesmo dos anjos (Rm 8.38; Ef 1.21ss.; Cl 2.10).

d. Visto que as pessoas não reconheceram a posição de Jesus, a missão é necessária 
para pô-la em prática. Toda carne verá a salvação de Deus (Lc 3.6) -  primeiro Israel 
(At 2.36), depois o mundo todo (Mc 16.15). Então Cristo será tudo em todos (Ef 1.22- 
23), todas as criaturas lhe renderão reverência (Ap 5.13), ele fará novas todas as coisas 
(Ap 21.5) e apresentará seu reino todo-abrangente ao Pai (ICo 15.24). Desde já, todas 
as coisas pertencem aos cristãos (ICo 3.21ss.), santificados pela palavra e pela oração 
(lTm 4.4-5).

e. A proclamação do NT está cheia de abundante alegria pela universalidade de 
Cristo, e isso se expressa por meio de um uso comum de pás (Ef 1.22-23), que também 
reflete compromisso pessoal.

f. Em muitos versículos, é claro, pás é usado no NT simplesmente para denotar um 
grande número, p. ex., “toda Jerusalém” em Mt 2.3 e “todos os doentes” em 4.24.

[B. Reicke, V, 892-96]

páscha [Páscoa]

páscha é uma transliteração do aramaico. No NT, pode denotar a. o sétimo dia da 
festa da Páscoa, b. A ceia da Páscoa, c. o cordeiro pascal, ou d. a Páscoa ou a Ceia do 
Senhor (cf. Lc 22.15-16).

1. A Festa. A Páscoa data do êxodo; detalhes podem ser achados em Êx 12. Inicial
mente uma festa familiar, a Páscoa é mais tarde celebrada em Jerusalém e envolve uma
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peregrinação. As principais características da liturgia estão se firmando à época do NT. 
No judaísmo posterior, a Páscoa cobre os dias dos pães asmos bem como a Páscoa pro
priamente dita. Esse é o principal uso do NT (Lc 22.1; Mt 26.2; Jo 11.55, etc.; At 12.4). 
Hb 11.28 se refere à primeira Páscoa como uma expressão da fé de Moisés. A Páscoa 
é o cenário de muitas histórias do NT, p. ex., o menino Jesus no templo (Lc 2.41ss.), 
a alimentação dos 5.000 (Mc 6.32ss.), provavelmente o incidente mencionado em Lc 
13.1ss., a paixão e o martírio de Tiago (At 12.1ss.) (cf. também a morte de Tiago, ir
mão do Senhor).

2. A refeição. A refeição, que começa após o pôr do sol, deve ser comida em Jerusa
lém e é emoldurada por uma liturgia que inclui orações e salmos. A questão se a última 
Ceia é, de fato, a refeição pascal tem sido debatida (cf. Mc 14.12ss. e Jo 18.28). Dt 17.13 
mostra que não há objeção quanto ao julgamento ser realizado no dia da festa, e muitos 
detalhes da Ceia revelam o seu caráter pascal.

3. O cordeiro. O NT frequentemente equipara Jesus com o cordeiro pascal (cf. ICo 
5.7; lPe 1.19; Jo 1.29). Os ditos de Jesus na última Ceia provavelmente estão por trás 
dessa equiparação (Mc 14.22ss.). Em Lc 22.16 o banquete messiânico é um cumpri
mento da Páscoa, em ICo 5.7-8 a comunidade é a massa sem fermento e em lPe 1.13ss. 
o povo redimido pelo sangue do cordeiro imaculado parte em peregrinação.

4. Páscoa e Ceia do Senhor. A igreja primitiva incorpora a festa da Páscoa e do Pen-
tecostes do judaísmo. A princípio, a Páscoa é provavelmente realizada na data da cele
bração judaica, porém a véspera da Páscoa substitui a refeição pascal e a expectativa da 
parusia substitui a expectativa da vinda do Messias. Posteriormente, luzes são usadas, 
o batismo precede a eucaristia, pão fermentado substitui o asmo, e há mais ênfase na 
recordação da paixão. Em muitos lugares, incluindo Roma, o dia substitui a data, e após 
um conflito por volta de 190 d.C. (Eusébio História eclesiástica 5.23ss.) a Páscoa no do
mingo prevalece. [J. Jeremias, V, 896-904]

—> k lá õ

páschõ [experimentar, sofrer], pathêtós [sujeito a sofrimento], propáschõ [sofrer 
previamente], sympáschõ [sofrer com], páthos [sofrimento], páthêma [sofrimen
to], sympathês [compadecido], sympathéõ [sofrer com, simpatizar], kakopathéõ 
[sofrer infortúnio], synkakopathéõ [sofrer infortúnio com], kakopátheia [infortú
nio], metríopathéõ [compadecer-se], homoiopathís [de sentimento semelhante], 
praüpátheia [mansidão]

páschõ.

A. O mundo grego e helenístico.
1. O sentido básico de páschõ é “experimentar alguma coisa que vem de fora”. A 

princípio, essa “alguma coisa” é usualmente má, e, embora um uso neutro se desen
volva, a ideia de sofrer o mal permanece tão forte que um acréscimo é necessário para 
mostrar que é o bem que se tem em mente, a menos que o contexto seja muito claro.

2. O uso forense “sofrer punição” é razoavelmente antigo e ocorre especialmente 
para a punição corporal ou capital.
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3. Os males sofridos são o infortúnio e o desfavor (humano ou divino). No caso da 
doença, a ideia é antes a de sofrê-la do que a de padecer dela. A ênfase é sempre na ex
periência do mal e não nos sentimentos dolorosos. Quando páschõ denota as emoções, 
a referência é mais ao mau humor do que aos sofrimentos. O grupo levanta a questão 
do sofrimento, para a qual muitas respostas são obtidas. A tragédia sugere o aprendiza
do através do sofrimento, o estoicismo visa a liberdade em sua negação (apátheia), os 
escritos herméticos prometem redenção dele, a princípio pela iniciação e, definitiva
mente, pela deificação após a morte.

B. A LXX e o judaísmo.
1. A LXX. A palavra é rara na LXX, visto que o hebraico não possui termo corres

pondente. Nós a encontramos em Et 9.26; Am 6.6; Zc 11.5; Ez 16.5. O AT, é claro, tem 
muito a dizer sobre o sofrimento em Jó, em Salmos e em Is 53. O termo ocorre mais 
comumente nos livros apócrifos, p. ex„ tanto para o sofrimento dos inimigos de Israel 
quanto para o do próprio Israel, o primeiro como uma punição e o segundo como dis
ciplina com vistas à salvação. Em 2 e 4Macabeus páschõ não é um termo técnico para 
o sofrimento do martírio, e nem mesmo tem que se referir à morte. Assim, em 2Mac 
7.18, 32, a referência é geral e diz respeito aos sofrimentos do povo, e o sentido em 
4Mac 14.9 é “experimentar”.

2. Filo e Josefo.
a. Filo usa páschõ umas 150 vezes, frequentemente para o sofrimento do mal, po

rém, na maioria das vezes, no sentido de passividade em distinção à ação livre. Impres
sões sensoriais são páschein e, em termos finais, só Deus é ativo, e tudo o que diz res
peito à criatura é passivo, de modo que mesmo a noús confere apenas uma liberdade 
provisória.

b. Josefo também usa bastante a palavra em Antiguidades. Seu uso é mais geral do 
que o de Filo. Os principais sentidos são “experimentar” e “sofrer punição” (algumas 
vezes a morte, mas isso depende do contexto).

3. Pseudepígrafos e rabinos.
a. O termo é raro nos pseudepígrafos. Pode significar “ter uma impressão”, mas tam

bém denota “sofrer punição ou aflições”. Os sofrimentos do presente em Bar. Sir. 78.6 
antecipam punições futuras, e pela lei da compensação eles são a melhor garantia da 
felicidade futura.

b. O princípio também ocorre nos rabinos. Os rabinos ligam os sofrimentos a peca
dos específicos, e atribuem a eles poder expiatório, caso induzam ao arrependimento. 
Alguns sofrimentos, porém, não envolvem culpa (as correções do amor) e são testes. A 
possibilidade da purificação e da expiação pelo sofrimento é um sinal de eleição. Esse 
entendimento importante é frequentemente chamado “teologia da paixão”, porém este 
é um termo dúbio em vista da ausência de qualquer palavra correspondente a páschõ.

C. ONT.
1. Geral. A palavra páschõ ocorre 42 vezes no NT, na maior parte com referência 

aos sofrimentos de Cristo e aos do seu povo. Ela não ocorre em citações do AT, nem 
em João, 1-3João ou em Apocalipse, e Paulo a usa apenas sete vezes. Alguns usos co
muns não são encontrados, p. ex., como o oposto de verbos de ação. Em G13.4 as mui
tas coisas experimentadas são obviamente más, porém a experiência é benéfica. Em Mt
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27.19 é improvável que a mulher de Pilatos tenha sofrido punição; parece ter sido an
gústia. Em Mc 5.26 o sentido simplesmente é o de que a mulher foi muito medicada. 
Em ICo 12.26 a ideia parece a do sofrimento de dano ou injúria.

2. O sofrimento de Cristo.
a. Os Evangelhos Sinóticos e Atos.
(a) No absoluto em Lc 22.15; 24.26; At 1.3; 17.3, pdschõ significa “sofrer a morte”. 

Em Lc 24.26 e At 17.3, há uma nuança ativa. O uso parece ter sua origem no próprio 
Jesus, em Lc 22.15ss.

(b) Num segundo grupo (Mc 8.3; Mt 16.21; Lc 9.22; Mc 9.12; Mt 17.12; Lc 17.25), a 
ênfase é mais passiva (cf. Mt 17.12). Não temos em pollápatheín (Mc 8.31; Lc 9.22) um 
conceito dominante. Talvez o motivo da frase seja mostrar o significado e o propósito 
divinos daquilo que acontece. “Padecer muitas coisas” expressa o aspecto divino; “ser 
rejeitado”, o lado humano. Embora as traduções gregas não usem páschõ em Is 53.4,11, 
esses versículos bem podem estar por trás da frase do NT, com uma ênfase na ideia de 
“suportar” ou “aguentar”. Is 53 contribui bem claramente para o conceito de uma morte 
vicária e ativa, e se assim for, Jesus pode ser visto como o sujeito ativo de pollá patheín, 
ao sofrer obedientemente no cumprimento de uma missão divina. A singularidade da 
paixão de Jesus transparece em seu uso de páthõ apenas para os seus próprios sofri
mentos, não para os sofrimentos dos profetas (Mt 5.12), ou do Batista (Mc 9.12) ou de 
seus discípulos (Mc 8.34ss.).

b. Hebreus e 1 Pedro.
(a) Hebreus usa patheín para a paixão de Cristo no sentido de “morrer”. Isso é evi

dente em 13.12, e em 2.18 é fortemente sugerido pela declaração em 2.9. 5.7, é claro, se 
refere ao Getsêmani, porém 5.8 vai além até ao Gólgota (cf. Fp 2.8; Rm 5.19). Em 9.26, 
o contexto apoia uma referência à morte de Cristo (cf. o “uma vez por todas”). Hebreus 
nunca usa “por nós”, mas isso está implícito. O patheín de Hebreus está relacionado à 
morte (2.9,14, etc.), ao sangue (9.12,14) e à cruz (12.2).

(b) Como em Hebreus, também em lPe 2.21, 23 o patheín de Jesus é sua morte. A 
crucificação é também o ponto em 4.1. Esse sofrimento acontece “por pecados” (3.18) 
ou “por nós” (2.21). Seu caráter de uma-vez-por-todas (3.18), sua unidade com a res
surreição (3.21-22) e a glória (1.11) e sua natureza exemplar (2.21) são enfatizados.

3. Os sofrimentos dos cristãos.
a. At 9.16. Diferentemente do próprio Jesus, os escritores do NT usam páschein 

também para os sofrimentos dos crentes. Em At 9.16, o que está em vista são sofri
mentos gerais se a tarefa no v. 15 for levar o nome de Cristo “aos” gentios, etc., porém 
seriam sofrimentos específicos se a tarefa for levá-lo “perante” os gentios, etc. Somente 
os sofrimentos possibilitam o “levar”. Isso explica o “importa” do v. 16. O patheín não é 
uma consequência necessária, mas uma validação do apóstolo como um vaso escolhido 
(cf. 2Co 11.23ss.). O fato de que o sofrimento é “pelo meu nome” dá-lhe um caráter 
ativo.

b. Paulo. Normalmente, Paulo usa páschein com referência aos seus leitores, não a 
si mesmo. Em 2Tm 1.12 ele sofre no cumprimento de seu elevado ofício (1.8). Somen
te em lTs 2.14 o uso de Paulo é passivo. Fp 1.29 tem um tom ativo, em vista do v. 30, 
onde páschein é o privilégio de toda a comunidade, sendo um páschein “por ele” (Cris
to). É evidente que isso exclui qualquer significado soteriológico, visto que Cristo não
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pode ser objeto de esforço soteriológico. Os pathêmata dos cristãos são considerados 
pathèmata de Cristo (2Co 1.5ss.) e possuem um fim escatológico (cf. 2Ts 1.5 e a ligação 
com a glória em Rm 8.17).

c. 1 Pedro. 1 Pedro enfatiza mais a natureza exemplar do páschein de Cristo, mas no 
caso dos cristãos, páschein não significa “morrer”, mas inclui punição não merecida, 
aplicada por senhores ou por cortes e, possivelmente, abuso, ameaças, insultos, discri
minação, etc. (cf. 4.16). O ponto do exemplo repousa na natureza injusta do páschein. 
Em 3.14 a injustiça não se encontra meramente na punição apesar do cumprimento do 
dever, mas na punição por fazer o que é correto. No sofrimento, os cristãos não estão 
necessariamente participando da paixão de Cristo, mas seguindo os seus passos (2.21), 
novamente com uma orientação escatológica (1.6-7; 5.10). Em 4.1 há uma alusão à 
morte batismal (cf. Rm 6.7). Como Cristo aceitou a vontade de Deus ao morrer, as
sim também no batismo os cristãos deixam o pecado e aspiram viver unicamente para 
Deus (Rm 6.11). Esse é o único caso de um uso transferido para batismo, e é possibili
tado apenas pelo uso de patheín para “morrer” e pelo ensino de Rm 6.

D. Os pais apostólicos. A palavra páschõ é comum nos pais apostólicos. Ela fre
quentemente significa “morrer” (Cristo ou mártires) (cf. lClem. 6.1-2; Inácio Esmir- 
nenses 7.1); Romanos 4.3; Barn. 5.5, etc. [na maioria Cristo]; Hermas Visões 3.1.9, etc. 
[mártires]; Mart. Pol. 17.2 [Cristo]). Outros sentidos são “suportar” em Inácio Esmir- 
nenses 2 e “sofrer punição” em Hermas Similitudes 6.3.6.

pathêtós.
1. Esse é um adjetivo verbal de páschõ e significa “aberto ou sujeito a impressões 

externas” ou às páthè.
2. A palavra ocorre no NT apenas em At 26.23. A ênfase do dito é que Cristo deve 

sofrer e, em vista do uso de páschõ em Lc 24.26; At 3.18; 17.3, a referência é claramente 
à sua morte, não no sentido passivo de “sujeito á ’, mas no sentido ativo de “destinado a”.

3. Nos pais apostólicos, os únicos casos estão em Inácio (Efésios 7.2; A Policarpo 3.2) 
com referência ao Cristo pós- e preexistente, não como aquele que entrou no mundo 
das páthè, mas como aquele que podia morrer.

propáschõ. Essa palavra significa “estar sob influência prévia” (geralmente má), “so
frer antes”. O único uso no NT se encontra em lTs 2.2, que se refere aos sofrimentos 
anteriores de Paulo em Filipos. Em distinção à referência paralela ao tratamento vergo
nhoso, talvez a palavra possua aqui uma nuança mais ativa.

sympáschõ.
1. Essa palavra significa “sofrer ao mesmo tempo”, “sofrer com” e apenas muito rara

mente “simpatizar-se”.
2. Os únicos casos no NT estão em ICo 12.26; Rm 8.17. A ideia em ICo 12.26 não é 

a de que, quando um membro sofre alguma perda, todos os membros participam emo
cionalmente dessa perda, mas a de que todos eles também sofrem a perda. Em Rm 8.17 
o contexto mostra que se trata de mais do que simpatia. O sentido também não é o de 
que Cristo e os cristãos partilhem do mesmo sofrimento. Antes, como Cristo fez deles 
herdeiros e lhes concedeu participação na glória celestial, assim também estabeleceu 
esse sofrimento, de modo que é sofrimento por ele (Fp 1.29). Como no caso de Cristo,
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a glória virá somente com a ressurreição (Rm 8.18), ou seja, quando o próprio Cris
to vier em glória (Cl 3.4). Rm 8.17 mostra que sympáschein pressupõe uma verdadei
ra comunhão com Cristo e é, assim, uma condição da futura syndoxasthênai (cf. 2Tm 
2. 12) .

3. Nos pais apostólicos, Inácio Esmirnenses usa sympáschein no sentido de “morrer 
com” (Cristo). Esse também pode bem ser o tema em Inácio Policarpo 6.1, e é inques
tionável ser esse o sentido em 9.2. Na única outra ocorrência (2Clem. 4.3), a palavra 
significa “simpatizar-se”.

páthos.
1. Partilhando a história de páschõ, esse substantivo significa “experiência”, depois 

“infortúnio”, etc., “humor”, “emoção”, “paixão”, “impulso”, também “mudança”, “proces
so”, “atributo” e, na retórica, “pathos”.

2. A LXX usa páthos apenas em obras sem original no hebraico.
3. Filo emprega páthos cerca de 400 vezes, a maior parte para “emoção”. Para Filo, 

hêdonê é páthos. Filo exige apátheia ou o refreamento das páthõ. Josefo tem páthos 
para “infortúnio” ou “doença”. Nos Testamentos dos Doze Patriarcas, a palavra significa 
“vício” ou “paixão”. Os rabinos não possuem qualquer termo equivalente no sentido de 
“emoção” ou “paixão”.

4. Somente Paulo usa páthos no NT, o singular em Cl 3.5; lTs 4.5, o plural em Rm
1.26. As páthê de Rm 1.26 são os vícios da homossexualidade. O significado contextual 
em Cl 3.5 é “paixão erótica”. “Paixão sexual” é também o tema em lTs 4.5.

5. Os pais apostólicos usam páthos para “adultério” ou “mau humor” (Hermas Man
datos 4.1.6; Similitudes 6.5.5). Mas significa também “sofrimento” e “morte” (Barnabé 
e Inácio), ou seja, a paixão de Jesus. A ênfase na páthos de Jesus em Inácio é parte da 
tradição cristã original e se desenvolve à partir do uso de pathéõ para “morrer”.

páthêma.
1. Menos comum que páthos, esta significa “infortúnio”, “estado de sofrimento”, 

“tristeza” e, ocasionalmente, “emoção”.
2. Ela não ocorre na LXX. Filo a usa para “enfermidade”, e Josefo faz o mesmo. Po

rém Josefo também a usa para “processo” cósmico (Antiguidades 1.156).
3. Sempre no plural no NT exceto em Hb 2.9, ela significa “paixão” ou “impulso” em 

G1 5.24; Rm 7.5, mas seu sentido principal é “sofrimento”, p. ex., Rm 8.18; 2Co 1.5ss.; 
Fp 3.10; Cl 1.24; 2Tm 3.11; Hb 2.9-10; lPe 1.11; 4.13.

a. Em G1 5.24, ela inclui as coisas mencionadas nos v. 19-21. Os impulsos, cuja base 
é a sárx, estão crucificados nos cristãos e, assim, devem ser mortificados. Em Rm 7.5 
vida na carne significa que as paixões pecaminosas são estimuladas pela lei e agem nos 
membros. A frase tõn hamartiõn descreve a natureza dessas paixões.

b. Em 2 Co 1.5, Paulo afirma que ele participa dos sofrimentos de Cristo, e no v. 6 
diz que os leitores suportam os mesmos sofrimentos, pois, também em seus sofrimen
tos, eles partilham dos sofrimentos de Cristo. Visto que o sofrimento é uma parte es
sencial da fé, é considerado uma graça (Fp 1.29) e traz bênçãos a todos. Em Fp 3.10-11 
os pathêmata de Cristo são os próprios sofrimentos de Cristo, porém a comunhão des
tes não se dá exatamente através de um misticismo da paixão, mas através dos sofri
mentos reais que o próprio Paulo suporta. A questão não é que o sofrimento cristão
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surge porque deve haver analogia, imitação ou continuação do sofrimento de Cristo, 
mas porque o caminho de Cristo envolve sofrimento (cf. At 9.16; 14.22). Em Cl 1.24 
vemos novamente um paralelo entre os sofrimentos do apóstolo e as aflições de Cristo. 
Os discípulos devem sofrer, portanto, a ausência de sofrimento é uma falta que precisa 
ser compensada. Os sofrimentos podem ser rigorosos, porém Rm 8.18 declara que eles 
não se comparam com a glória futura.

c. Em Hb 2.9, a referência é ao sofrimento que consiste na morte. A tautologia dá 
ênfase a essa primeira menção da morte de Jesus, e o singular é uma assimilação em 
direção do singular thánatos. O plural que vem em seguida se refere a todo o proces
so da crucificação (v. 10). Em lPedro, pathêmata (como patheín) se refere à morte de 
Cristo (1.11). Quando o autor se denomina um mártys (testemunha) dos sofrimentos 
de Cristo em 5.1, a continuação (“participante da glória”) mostra que ele tem em vista a 
participação dos sofrimentos e não apenas o testemunho da paixão.

4. Na igreja primitiva, Inácio Esmirnenses 5.1 usa pathêmata para os sofrimentos 
dos cristãos, lClem. 2.1 os usa para a morte de Cristo, e Atenágoras Súplica 28.4 os usa 
para “destinos”.

sympathês, sympathéõ.
1. sympathês significa “tendo a mesma páthos” e, consequentemente, “partilhar a 

mesma experiência, sofrimento”, etc., e depois, “ter comunhão de sentimento”, sympa
théõ significa “sofrer com” e, dessa forma, “simpatizar-se”.

2. sympathês ocorre apenas três vezes em 4Macabeus; sympathéõ ocorre apenas em 
4Mac 5.25 no sentido de “ter o melhor em vista”.

3. Filo usa sympathéõ com misericórdia em De leis especiais 2.115 e emprega sym
pathês para sugerir “simpatia”, “participação” e “movimento cósmico”. Em Josefo, o gru
po significa “simpatia”, “participação mútua” ou “empatia”.

4. No NT, sympathês ocorre apenas na lista em lPe 3.8, onde denota participação 
compreensiva na vida de outros. Em Hb 4.15 sympathéõ não significa uma compre
ensão simpática que está disposta a desculpar, mas antes uma simpatia que se origina 
no amplo conhecimento da seriedade da situação como resultado da resistência bem- 
-sucedida à tentação. Em Hb 10.34 a compaixão para com os prisioneiros inclui a ajuda 
efetiva, fornecida tanto através da palavra quanto da ação.

5. Nos pais apostólicos, Inácio Romanos 6.3 usa sympathéõ num apelo por compre
ensão dos motivos do autor e de seu anseio pelo martírio.

kakopathéõ, synkakopathéõ, kakopátheia.
1. kakopathéõ significa “sofrer infortúnio”, “estar em situação lamentável” ou, rara

mente, “suportar o mal”, kakopátheia significa “infortúnio”, “transtorno”, “sofrimento”, 
bem como “sofrimento contínuo”, “labuta”, “esforço”.

2. A LXX usa kakopathéõ em Jn 4.10 para “empenhar-se”, e kakopátheia em Ml 1.13 
para “transtorno”. Os sentidos em Filo e Josefo são similares.

3. No NT, o substantivo ocorre apenas em Tg 5.10 no sentido óbvio de “aflição con
tínua”, não no de mera “aflição”. O verbo em 5.13 pertence a uma nova seção e se refere 
à sobrecarga espiritual imposta pelo infortúnio ou transtorno. Em 2Tm 2.9 a ênfase é 
o sofrimento cristão, e em 4.5 exige-se que se suporte o sofrimento. Em 2.3 Timóteo é 
convocado a não meramente se simpatizar com o apóstolo em seus sofrimentos, mas a
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assumir o sofrimento que lhe cabe (cf. 1.8, onde o sofrimento nâo é imposto pelo evan
gelho, mas acontece em favor dele).

4. Nos pais apostólicos, o único uso de kakopathéõ é em 2Clem. 19.3 por ser acossa
do pelas aflições deste mundo.

metriopathéõ.
1. Essa palavra denota moderação na paixão.
2. Ela não ocorre na LXX, mas Filo a usa para a tristeza moderada de Abraão por 

ocasião da morte de Sara, e Josefo a exalta em Vespasiano e em Tito quando fala da 
conclusão da paz.

3. O único caso no NT se encontra em Hb 5.2, onde o senso de sua própria fraqueza 
e pecado leva o sumo sacerdote à moderação no trato das ofensas do povo.

4. Não há qualquer caso nos pais apostólicos ou nos apologistas.

homoiopathès.
1. Essa palavra se refere a alguém cujas circunstâncias, sentimentos, etc., são os mes

mos ou similares. Sb 7.3 declara que a terra é a mesma para todos, 4Mac 12.13 destaca 
que os tiranos e suas vítimas possuem os mesmos sentimentos, e Filo encontra os mes
mos sentimentos e modos de vida entre os animais e os humanos.

2. Há dois casos no NT. Em At 14.15 Barnabé e Paulo se declaram tão humanos 
como aqueles que desejam honrá-los como se fossem deuses, e em Tg 5.17 o objetivo 
é levar-nos a orar como Elias, visto não possuir ele poderes sobre-humanos, mas ter a 
mesma natureza que nós.

3. Os apologistas usam o termo com referência ao Cristo encarnado (cf. Justino Diá
logo 48.3; 57.3).

praüpátheia.
1. Essa combinação tardia significa “mansidão” (cf. Filo De Abraão 213).
2. O único caso no NT é encontrado na lista em lTm 6.11, onde o significado não é 

tanto “brandura”, mas “serenidade” diante de ofensas.
3. Inácio Tralianos 8.1 a chama uma virtude que os crentes devem adquirir.

[W. M ichaelis, V, 904-39]

patássõ [golpear, bater]

O intransitivo “bater ruidosamente” não ocorre no NT. O transitivo “golpear” é mais 
comum e ocorre mais de 400 vezes na LXX, normalmente para o “golpear” de Deus 
em julgamento. No NT, é encontrado três vezes em citações do AT (At 7.24; Mc 14.27; 
Mt 26.31). Durante o aprisionamento de Jesus, um discípulo “golpeia” o servo do sumo 
sacerdote (Mt 26.51; Lc 22.49). O termo denota intervenção divina em At 12.7 e 12.23. 
Em Ap 11.6 as duas testemunhas têm poder para “ferir” a terra em juízo. Em Ap 19.15 
(cf. Is 11.4), o Logos como Juiz universal extirpará definitivamente toda hostilidade 
contra Deus na terra. [H. Seesemann, V, 939-40]
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patéõ [andar, pisar], katapatéo [calcar], peripatéõ [andar ao redor], emperipatéõ
[andar]

A. Uso grego geral.
1. No intransitivo, p a té õ  significa “ir”, “andar” e, no transitivo, “pisar”, depois, num 

sentido transferido, “esmagar sob os pés”, ou seja, “menosprezar”, “maltratar”.
2. ka tapa téo  significa “calcar”, “desprezar”.
3. p e r ip a té õ  significa “andar ao redor” e, num sentido transferido, “viver”.
4. em peripa téõ  é um termo tardio que significa “andar”. [H. Seesemann, V, 940-41]

B. ALXX.
1. Na LXX, os termos denotam “caminhada”, p. ex., na terra para tomar posse (Dt

11.24). perip a te ín  frequentemente denota um caminho justo ou uma vida reta.
2. No sentido negativo, os termos são usados para os julgamentos de Deus, como no 

pisar do lagar (J1 3.13), o esmagar dos exércitos (2Rs 7.17), o pisar o barro pelo oleiro 
(Is 41.25), o pisar o templo (Is 63.18), o pisotear leões, serpentes, etc. (SI 91.13). Pisote
ar e escarnecer estão combinados em Zc 12.3. Quando os ímpios pisoteiam, sua arro
gância está implícita (Am 2.7; Ez 34.18). O salmista enfrenta inimigos orgulhosos que o 
espezinham (SI 7.5; 56.1-2; 57.3).

3. p e r ip a té õ  e em peripa téõ  estão intimamente relacionados na LXX. Denotam um
passear, p. ex., de Satanás em Jó 1.6-7, de Deus em Gn 3.8. O movimento expressa vida 
(Êx 21.19). Os ídolos não podem andar (SI 115.7). O andar religioso ou ético é, por ve
zes, denotado. A sabedoria anda na justiça (Pv 8.20) e o rei tem andado em fidelidade 
(2Rs 20.3). O andar em trevas no sentido ético contrasta com isso (Is 59.9). Percebe-se 
aqui uma alusão aos dois caminhos, porém mais como uma indicação da esfera na qual 
a vida é vivida do que de seu alvo. [G. Bertram, V, 941-43]

C. ONT.
1. Todas as cinco ocorrências de p a té õ  no NT mostram influência da LXX. Em Lc

10.19 Jesus dá aos discípulos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Em Lc 21.24, 
Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, será pilhada, profanada e destruída. O uso 
em Ap 11.2 é o mesmo. A figura do pisar o lagar para o julgamento divino ocorre em 
Ap 14.20; 19.15.

2. ka tapa téo  ocorre quatro vezes para “pisotear” (Mt 5.13; 7.6; Lc 8.5; 12.1) e uma 
vez num sentido transferido para “desprezar” (Hb 10.29).

3. p er ip a té õ  significa primeiramente “andar ao redor” Mc 2.9; Jo 5.8ss.; At 3.6ss. O 
diabo “vaga ao redor” em lPe 5.8. Entretanto, Paulo usa o termo para o andar da vida 
com base na LXX. Os crentes devem andar no Espírito (G1 5.16), andar de modo digno 
de Deus (lTs 2.12) ou do Senhor (Cl 1.10) ou de seu chamado (Ef 4.1), andar como 
filhos da luz (Ef 5.8). É dado ensino sobre o andar da vida (lTs 4.1ss.; Cl 2.6). Aqueles 
que não andam segundo a orientação dada devem ser evitados (2Ts 3.6, 11). Fé não 
significa rearranjo social, mas significa uma vida transformada (ICo 7.17; Ef 4.17). O 
batismo põe fim ao andar no pecado (Cl 3.7). O andar segundo a carne pertence ao 
passado (Rm 8.4). Os crentes ainda andam na carne (2Co 10.3), porém a carne não é 
mais senhora. Eles agora podem andar em novidade de vida (Rm 6.4). Esse é um andar 
por fé (2Co 5.7). João usa perip a te ín  para o “andar” comum (11.9-10), mas em 8.12 o
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termo se refere ao âmbito da fé (cf. 12.35; ljo 1.6-7). Outros exemplos de uso figurativo 
são encontrados em Mc 7.5; At 15.1; 21.21; Hb 13.9; Ap 21.24.

4. emperipatéõ ocorre apenas em 2Co 6.16 (cf. Lv 26.12), onde se refere à presença 
remidora de Deus na comunidade. [H. Seesemann, V, 943-45]

patér [pai],patrõos [pertencente ao pai], patriá  [do pai, família], apátõr [sem pai], 
patrikós [paternal]

patêr.

A. O mundo indo-europeu e a antiguidade greco-romana.
I. O uso de patêr. De origem indo-europeia, e incorporando o infantil “pa”, patêr 

significa “pai” ou “antepassado”, depois “iniciador”, “pessoa reverenciada”, “idoso”, “pro
fessor”, etc. O plural significa “ancestrais” e, muito ocasionalmente, “pais”,

II. O conceito antigo e sua influência. O termo é primeiramente genealógico, depois 
possui um sentido legal e sociológico, usado para o bondoso, mas severo cabeça da casa 
na ordem patriarcal.

III. Os gregos.
1. Cabeça da casa e professor. O controle patriarcal também é encontrado entre os 

gregos, é modelado segundo o controle de Zeus e é semelhante ao do rei. Os estoicos 
consideram os filhos como sujeitos a seus pais em seu papel de anciãos, benfeitores e 
superiores. Mas há também uma ênfase no amor paternal. Os pais são professores pela 
palavra e pelo exemplo. Dessa forma, Filo afirma que eles devem engendrar e apoiar 
boas decisões e ações corajosas (De leis especiais 2.29).

2. A  piedade para com o pai. Um dever uniformemente reconhecido é o de honrar 
o próprio pai. Para os estoicos, é supérfluo exigir amor dos pais. Os pais estão abaixo 
apenas dos deuses. Isso não envolve culto aos ancestrais. A ênfase é que a razão divina 
se expressa nas sociedades humans, p. ex., na família e no Estado. Entretanto, se surge 
conflito, o bem precede ao pai e à mãe.

IV. A patria potestas romana. A  lei romana confere autoridade e poder ao cabeça da 
casa. A lei civil se associa aqui à lei sagrada, pois o pai é também o sacerdote. O poder 
do pai sobre todos os filhos continua até a sua morte e inclui igualmente os escravos. 
Esse poder inclui o poder disciplinar e penal, o direito de casar e separar os filhos e o 
direito de adotar e emancipar. A visão romana afeta a lei grega, e os cidadãos romanos 
judeus a adotam (cf. Filo De leis especiais 2.227, 233). O afrouxamento vem somente 
com o Código justiniano.

V. Uso religioso da imagem do pai.
1. A base indo-iraniana da ideia de Deus como pai. A invocação de Deus como pai, 

ou seja, o autor do ser, é antiga. Ela repousa em idéias primitivas, p. ex., a visão na índia 
de que a vegetação surge pela concepção de céu e terra. O conceito do divino progeni- 
tor se difunde em muitas formas (cf. o governante como filho de Deus no Egito).

2. Zeus como pai e governante. Em Homero, Zeus é o deus universal, o pai de todos 
os seres divinos e humanos. O patriarcalismo, a paternidade e a monarquia se juntam
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nessa visão. Embora Zeus não seja chamado de rei, ele ainda governa sobre todas as 
coisas e é a apoteose do cabeça da casa, protegendo os direitos paternais. O aspecto 
despótico na descrição de Zeus por Homero talvez expresse alguma revolta contra a 
autoridade paternal irrestrita. O fato de ele ser retratado em termos humanos significa, 
entretanto, que ele também esteja sujeito ao destino.

3. O pai nas religiões de mistério. Deus é comumente chamado de pai nos mistérios 
(cf. Serápis, Mitra e Hélios). O termo indica relacionamento, e a geração pelos deu
ses atesta sua amizade e o poder de abençoar. O deus pai faz dos iniciados tanto filhos 
quanto irmãos numa família espiritual. O professor ou pastor é também um pai cultuai 
nessa família, e o ofício é hereditário ou envolve uma descendência espiritual. O pai sa
cerdotal representa o pai divino (cf. o papel sacerdotal do cabeça terreno da casa).

VI. Formas filosóficas e gnósticas de crença no pai.
1. Pai na cosmologia de Platão. Platão vê na ideia a fonte de todas as coisas. Ele en

tão confere ao conceito de pai uma forma cosmológica no mito da criação. Deus é au
tor e pai (poiêtês kaí patêr). O mundo é bom porque seu arquiteto é bom. Filo faz uso 
dos termos de Platão. O neoplatonismo distingue entre o Deus supremo e o demiurgo. 
Os sistemas gnósticos assumem uma visão semelhante. Um termo comum na reflexão 
filosófica é “pai de todos” (patêr tõn hólõn or pántõn).

2. O pai como procriador e a síntese de rei e pai no estoicismo. O estoicismo usa o 
mito do casamento sagrado de Zeus com Hera e liga o mundo à procriação divina (cf. 
o espermático lógoi). Isso confere filiação divina à humanidade e uma participação no 
divino lógos. Somente os sábios veem isso, nisso expressando de alguma forma que 
Deus é o pai somente dos bons. Os deuses querem que sejamos virtuosos; portanto, 
a filiação divina conduz ao ensino ético. O estoicismo posterior enfatiza a autoridade 
de Deus como governante. Como bom rei e verdadeiro pai, Deus concede os poderes 
necessários para lutar contra a adversidade. Zeus, como rei dos reis, é o modelo para os 
governantes terrenos.

3. O conceito de pai em Filo.
a. A influência grega. Filo usa o absoluto “o Pai” para Deus. Ele revela a influência 

de Homero e Platão, mas também assume a ideia estoica de geração. A alma é a filha 
de Deus, porquanto nelas são criadas virtudes. Os sábios são adotados por Deus como 
filhos verdadeiros. Como Pai, Deus cuida de sua criação, e em sua compaixão paternal 
lhe concede boas dádivas.

b. Fatores judaicos. Para expressar a autoridade de Deus, Filo prefere kyrios ou des
po tês a basileús. Deus tem poder criador como também poder real. No lógos como ve
ículo de sua divindade transcendente, sua autoridade e bondade se fundem. O lógos é o 
primogênito do Pai que valida o poder paternal e a autoridade real de Deus.

4. O pai no misticismo de Hermes. No confuso mundo do misticismo de Hermes,
o pai de todos é o único polo fixo. Transcendente, está relacionado a todas as coisas 
e é conhecido de maneira mística. É pai como criador e originador. O homem primai 
recebe luz e vida do pai e a permissão para criar, porém cai ao se casar com a natureza. 
Como autor e pai, Deus é bom e abarca todo o bem. Ele exercita um governo salvador, 
fixa destinos humanos e se apieda dos iniciados, que entram em comunhão com ele por 
meio da noús. Pai é a palavra final da oração para os iniciados, entretanto, o alvo final é 
a absorção no tudo. [G. Schrenk, V, 945-59]
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B. O AT.
1. patêr e outros termos para ’ãb no AT. No AT, patêr é quase sempre usado para 

’ãb. Outras traduções de ’ãb não produzem qualquer resultado significativo, visto que 
temos frases adjetivas, tentativas de maior precisão ou suavizações.

2. 'ãh como uma palavra primária. ’ ãb é uma palavra primária sem conexão com 
qualquer raiz, tendo apenas um único sentido e não possui qualquer sinônimo verda
deiro. Relacionamentos sugeridos com outros termos são todos questionáveis (cf. a ten
tativa de ler “temor” em Gn 31.42 como “parente” ou “antepassado”).

3. ’ãb como um elemento básico no conceito de família. A ordem sóciolegal da vida 
familiar determina o uso hebraico de “pai”. A família é “a casa do pai”. Já que “casa” aqui 
pode ser uma estrutura, o cenário é uma cultura urbana. A supremacia legal do pai está 
em vista, mas os casamentos dos filhos criam um clã e diluem essa autoridade enquan
to a casa se torna uma comunidade mais ampla. Nesse contexto, o pai pode ser o “an
tepassado”, como na frase “Deus dos pais” (Èx 3.13). Amor, orgulho e lealdade podem 
prolongar o senso de pertencer aos antepassados (cf. o papel de Abraão e Davi, e o uso 
de “pais” em Lc 1.73; Rm 4.12).

4. Características básicas do patriarcado. As leis familiares de Israel dão primazia ao 
pai, especialmente em questões de propriedade e herança. A princípio, características 
matriarcais também podem ser vistas, porém o culto reforça o patriarcado ao esperar 
certas funções sagradas do cabeça masculino do clã e ao limitar o papel sagrado das 
mulheres; cf. Jz 17.10, onde o moço é denominado “pai” porque atua como sacerdo
te, e o uso posterior do termo “pai” para o profeta (2Rs 2.12) ou para o oficial. Atra
vés do termo, dignidade e autoridade são também conferidas ao sacerdote, ao profeta 
e ao oficial. A primazia do pai significa que os filhos pertencem ao seu clã e que os 
filhos são herdeiros, a menos que sua mãe seja uma “mulher estranha” (Jz 11.2). Pais 
podem vender filhas como escravas (Êx 21.7) e podem acusar seus filhos (Gn 38.24; 
Dt 21.18ss.) em seu respeito por uma lei maior. Os pais exercem um importante papel 
nas cortes tribais e são tão respeitados que não devem ser amaldiçoados ou feridos (Êx
21.15, 17). Consequentemente, não há casos de patricídio no AT. O mandamento (Êx
20.12) põe em destaque o impulso por trás da lei, associando a mãe ao pai e inculcando 
uma norma positiva de conduta. Não se questiona se os pais merecem esse respeito. O 
termo “pai” pode estabelecer um ideal quando aplicado aos sacerdotes, aos profetas e 
aos oficiais, entretanto os pais físicos devem ser honrados como tais, visto que o são 
por ordenação divina. Há um aspecto divino no tocante ao pai, pois em Deus há um 
aspecto paternal.

5. O pai dos deuses. O AT pouco usa “pai” para Deus. As três principais razões disso 
são que o AT dá crédito a termos mais intelectuais, que o importante conceito da alian
ça não se encaixa muito bem com o de pai, e que o tema paternal é mais estreitamente 
relacionado ao mito. Israel, de fato, chama Deus de Pai, como pode ser visto nos nomes 
teofóricos. Porém, a noção mais ampla de um Pai dos deuses não aparece no AT. Quan
do muito, pode-se citar Dt 32.8-9, embora Dt 4.19 deixe claro que todas as coisas estão 
sob o controle soberano do Senhor. SI 82.6-7 se refere aos “filhos do Altíssimo”, e SI 29.1 
e 89.6 falam de “seres celestiais”, sem na verdade chamá-los Filhos de Deus. Os deuses 
podem ser chamados “filhos de Deus” somente de maneira poética. Teologicamente, o 
conceito de Deus no AT não deixa qualquer espaço para essa concepção mítica.
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6. Pai e outros termos de relacionamento na religião do AT. A  ideia de Deus como 
Pai se encaixa mais facilmente na adoração familiar do que na adoração tribal, porém o 
senso comunitário do clã ou da tribo provê alguns pontos de partida para o uso amplo 
do conceito. É um antigo conceito religioso que deve ter se manifestado em outra parte 
antes de ser adotado por Israel. Por trás da ideia, encontra-se o sentido de geração a 
partir de um único cabeça e um início fundamental em Deus (embora sem qualquer 
sugestão de culto a antepassados). O relacionamento com Deus é então interpretado 
segundo as linhas do relacionamento com o pai, com certa diminuição do sentido de 
distância entre o Criador e a criatura, todavia, não tanto como quando a divindade é 
entendida em termos de mãe, irmão ou tio, visto que menor autoridade se vincula a 
tais figuras. Deve-se notar também que o relacionamento de sangue sugerido pelo ter
mo pai não é entendido de forma literal, mas metafórica (em razão de seu conteúdo 
emocional), de modo que a tradição adota o conceito, mesmo que ele seja mau inter
pretado em períodos de apostasia (cf. Jr 2.26-27). Referências à geração divina (Ez 23.4; 
Gn 6.4) devem ser vistas no contexto do SI 90, que não chama Deus de pai da natureza, 
mas o descreve claramente como seu soberano Senhor (v. 2) e chama os crentes não de 
filhos, mas de servos. Dt 32, sem dúvida, chama Deus de Pai de seu povo (v. 6, 18-19), 
mas assim o faz a fim de descrever a realidade da comunhão com Deus tão vividamente 
quanto possível e extrair suas implicações éticas.

7. Pai como elemento teóforo nos nomes próprios de Israel. A  vitalidade de temas ca
racterísticos de religiões tribais pode ser vista num nome como Joabe (“Yahweh é Pai”) 
ou Abias (“Pai é Yahweh”). Com ou sem um “meu”, isso é uma confissão pessoal, mas 
também traz um sentido coletivo. Deus, como Cabeça da comunhão de sangue, é Pai 
de cada membro. Entretanto, não se deve concluir que o parentesco provê a base para o 
desenvolvimento do conceito de Deus como Pai.

8. Pai como metáfora. A  crença de Israel em Deus como Pai não deve ser vista como 
baseada em mito, pois o mito não nutre a piedade, e Israel sempre contesta uma ima
gem de Deus que seja simplesmente uma imagem humana intensificada. Aplicado a 
Deus, o termo Pai é definitivamente metafórico. O primeiro ponto de comparação é 
a autoridade legal do pai. Se a ideia ainda encontra alguma resistência, de tal modo 
que os membros do povo são chamados de filhos de Israel e não de Yahweh, a posição 
sociológica do pai como autoridade fidedigna, mas também amorosa (cf. Sl 103.13; Pv
3.12) lhe dá vigor duradouro. O amor é um elemento de importância crescente no uso 
do termo, como pode ser visto em Os 11.1. É um importante conceito mesmo na ideo
logia do reinado (cf. 2Sm 7.14-15) e, assim, resulta em declarações como as de Sl 89.26 
e 2.7. A grandeza e o amoroso cuidado de Deus são intrínsecos ao conceito.

9. Pai como conceito de autoridade. O elemento de autoridade pode ser visto no fato 
de o prazer do Pai no filho ser mais comumente expresso que a alegria do filho no Pai. 
A paternidade implica uma obrigação à obediência (cf. 2Rs 16.7; Dt 14.1; Jr 18.6-7; cf. 
Is 64.8). Como Criador, Deus o Pai governa e molda seu povo.

10. A tendência universalista na designação de Deus como Pai. Uma vez que Deus 
é Criador, uma extensão do conceito de pai para além de Israel é uma pressuposição 
lógica. O Pai de Dt 32.6 é dito criar e não gerar o povo, e isso levanta a questão se ele 
é criador apenas de Israel (cf. Jr 3.19; Ml 2.10). O que finalmente emerge é que o senti
mento paternal é o verdadeiro tema no conceito de pai tal como aplicado a Deus (cf. Sl
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73.15; Jr 31.18ss.; Is 63.15-16). Isso contém uma referência pessoal bem como nacional 
(SI 27.10; 68.5) e, por fim, toda reserva é superada, de modo que é possibilitada uma 
plena declaração de confiança em Deus como Pai (SI 89.26; Sir 51.10).

[G. Quell, V, 959-74]

C. O conceito de pai no judaísmo posterior.
I. O pai terreno.
1. Piedade para com o pai. Os rabinos discutem o motivo pelo qual o pai deve ser 

honrado em primeiro lugar em Êx 20.12; e a mãe em Lv 19.3 (a LXX e Filo mudam a 
ordem em Levítico). Eles entendem que a mãe é colocada em primeiro lugar em Leví- 
tico porque ela aconselha a criança. Por outro lado, o pai deve receber mais honra por
que ele ensina a lei. Regras da devida observação são formuladas. Assim, os pais não 
devem ser contraditados ou criticados, e os filhos adultos devem cuidar dos pais idosos.

2. Pais como instrumentos e representantes de Deus. A honra a Deus vem antes da 
honra aos pais, e esse princípio pode também dar precedência aos professores da lei. 
No entanto, os pais são instrumentos da geração divina e, assim, honrar os pais é hon
rar a Deus.

3. Os deveres dos pais. O pai deve ensinar a lei a seus filhos através da instrução e 
do exemplo. Ele pode punir os filhos, porém os rabinos suavizaram as penalidades de 
Êx 21.15; Lv 20.9. Entretanto, Filo e Josefo tendem à visão romana de autoridade e, por 
essa razão, a uma atitude mais severa quanto à punição.

II. Os pais no judaísmo.
1. O conceito. Os “pais” são usualmente os patriarcas, porém o termo também abar

ca a geração do êxodo e do deserto e figuras importantes do passado. Abraão, Isaque e 
Jacó são “pais do mundo”, e Abraão, o pai de nações, é comumente chamado de “nosso 
pai Abraão”.

2. A importância dos pais. Os pais são o rochedo de onde Israel é cortado. Eles in
corporam a tradição e garantem graça pactuai. Seus méritos mediados apagam pecados 
posteriores e trazem perdão no julgamento. Eles são intercessores efetivos. Deus é as
sim invocado como “nosso (meu) Deus e o Deus de nossos (meus) pais”.

III. Pai como título para o professor. Como um título geral de honra, pai é um termo 
comum para o rabino. O uso do AT para o profeta (não para o patriarca) é um exemplo 
disso. O título é frequentemente unido ao nome do professor.

IV. Deus como pai no judaísmo. No judaísmo, Deus é frequentemente chamado de 
Pai, tanto coletiva como individualmente. O helenismo reforça esse uso, porém em Is
rael a ênfase é menos cósmica e genealógica e mais nacional e teocrática. O uso religio
so aumenta no final do século 1° d.C.

1. Distinções em relação à cosmologia grega.
a. Não Progenitor Cósmico, mas Protetor Nacional. A diferença mais importante 

em relação ao pensamento grego é que, no judaísmo, Deus é o Pai do povo pactuai, 
num relacionamento pessoal. A referência não é à geração como um princípio, mas à 
paternidade como atitude e ação. Deus é Senhor do mundo, mas, como Pai, ele cuida 
de seu povo. A adição de “nosso”, “vosso”, “meu”, etc., expressa o aspecto pessoal. Na 
maioria das vezes, Pai é usado como um predicado numa oração dirigida a Deus.

b. Pai e Senhor. Esses termos seguem juntos no judaísmo posterior. A combinação é 
prefigurada em Ml 1.6; Sirácida, etc. Josefo tem patêr kaí despótês, e “nosso Pai, nosso
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Rei” é uma fórmula litúrgica na sinagoga. A conjunção, favorecida também pelo estoi- 
cismo e gnosticismo, preserva o sentido da santidade de Deus e, assim, protege o con
ceito de pai contra uma atenuação insípida.

2. O Pai nos céus. A partir do final do século Io d.C., esta frase se torna comum na 
sinagoga palestina. A tradição atribui a data de c. 70 d.C. à expressão “Israel e seu Pai 
no céu”. Céu aqui não tem a intenção de sublinhar o distanciamento de Deus, mas dis
tinguir sua paternidade da paternidade terrena. Após 70 d.C., a consolação pela perda 
da liberdade política é encontrada ao se depositar confiança no Pai celestial. O uso é 
coletivo, mas versões pessoais também ocorrem (“meu Pai no céu”, etc.). Isso se aplica 
especialmente, porém não exclusivamente, ao caso de figuras conspícuas que desfrutam 
um incomum e estreito relacionamento com Deus. A frase “diante do Pai no céu” ex
pressa a atitude de Israel na oração.

3. Invocação do Pai em oração. Escritos judaicos helenísticos e liturgias de sinagogas 
mostram que Deus é invocado como Pai (cf. Is 63.16; lC r 29.10 LXX). A forma “nosso 
Pai” é comum, porém “nosso Pai no céu” é menos comum.

4. A relação com outros nomes para Deus na sinagoga e a limitação da compreensão 
de Deus como Pai. Os rabinos preferem frases que denotam a soberania de Deus, ou 
outros termos, tais como o Santo ou o Misericordioso, ou termos substitutos como “o 
lugar” “a morada” ou “a palavra”. A ênfase está mais na santidade e no poder de Deus 
do que em sua paternalidade. Um sentido relevante do cuidado paternal é incomum, e 
a crença em méritos tende a privar o termo Pai de profundidade e vitalidade, visto que 
o legalismo restringe a liberdade paternal. Os elementos materiais da fé verdadeira no 
Pai estão todos presentes, porém, até certo ponto, o espírito ainda está ausente.

D. ONT.
I. Pai segundo Jesus nos Sinóticos.
1. A honra devida ao pai terreno e seus limites. Jesus afirma incondicionalmente 

o quinto mandamento (Mc 10.19) e rejeita as evasivas da casuística (Mc 7.10ss.). Ele 
também mostra uma consideração mais afável para com a relação pai-filho (Mc 5.40; 
9.14ss.; Lc 9.37ss.). Tensões surgem com o chamado de Jesus ao discipulado, pois, tal 
como o casamento (Gn 2.24), ele estabelece uma nova ordem (Mc 10.29-30) e exige 
uma perspectiva escatológica (Mt 8.21-22), contudo, não permite evasão do manda
mento. Por vezes, a tensão pode ser sentida tão severamente que se requer a renúncia 
a todos os relacionamentos terrenos (Lc 14.26), embora não no sentido de um voto. 
O Filho do Homem causa divisão entre as gerações (Mc 13.12), como na expectativa 
escatológica judaica. Entretanto, pelo lado positivo, o evangelho promove uma obra de 
reconciliação (Lc 1.17) ao corrigir o rompimento familiar e restaurar o desobediente.

2. O uso religioso de patér.
a. A pressuposição do patriarcado. O patriarcado é o contexto sociológico do uso 

religioso de patêr. É incomum deixar pai e profissão para seguir Jesus (Mt 4.22). O pai 
dá ordem ao filho para trabalhar na vinha (Mt 21.28). O pai mantém e controla a pro
priedade da família (Lc 15.1 lss.). O filho mais novo peca ao procurar antecipar a pos
se e ao deixar egoisticamente a casa de seu pai; conversão significa retornar à comu
nhão com o pai. Estar em comunhão com o pai é o dom do qual tudo o mais depende. 
Quando Jesus chama Deus de Pai, o senhorio de Deus está contido em sua paternidade.
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b. Invocação de Deus como “Aba”. O NT tem preservado o termo aramaico usado 
por Jesus, qual seja, “Aba”. Essa exclamação infantil é um vocativo generalizado. Um 
som infantil é confiadamente aplicado a Deus como o termo mais simples para expres
sar sua atitude amorosa. A familiaridade é evitada pelo contexto da invocação dentro 
do reino com sua exigência de submissão ao domínio santo de Deus.

c. O Pai nos céus.
(a) Fontes. Parece provável que Mateus preserve a forma original, mais longa, desta 

expressão (cf. Mc 11.25). Em passagens paralelas, Lucas a modifica para atender aos 
seus propósitos. Mateus mostra que Jesus nem sempre acrescenta “nos céus”, mas ele 
apresenta uma verdadeira teologia do Pai numa forma próxima à tradição palestina.

(b) Significado. Ao distinguir entre céu e terra, a fórmula sugere soberania, mas 
também implica paternidade perfeita. O uso de “vosso” ou “nosso” denota a posição de 
filiação. Na Oração do Senhor, as primeiras três petições expressam o controle da terra 
pelo céu sob a paternidade divina. Em Mt 6.1ss. a piedade é regulada pelo Pai. Em Mt 
23.9 o Pai celestial fixa normativamente o significado da paternidade terrena. A fórmu
la sempre implica a orientação da terra em direção ao céu, ou o controle da terra pelo 
céu, sob o Deus exaltado, que, ainda assim, está próximo.

d. Meu Pai e vosso Pai.
(a) Fontes. O uso de “meu Pai” é limitado em Marcos, porém mais comum no ma

terial peculiar a Lucas e, em especial, a Mateus. Em Marcos, “vosso Pai” ocorre somente 
em 11.25 e é mais comum em Mateus.

(b) Distinção. Em Marcos e Lucas, e no material comum a Mateus e Lucas, “vosso 
Pai” ocorre somente em instruções aos discípulos. Todavia, a frase se mantém sempre 
em relação a Jesus. As instruções recebem sua força a partir da presença do reino na 
pessoa de Jesus. A verdade da paternidade é a revelação do Filho. Somente por inter
médio dele, ela é uma verdade para os discípulos.

(c) Confissão cristológica. Jesus ensina seus discípulos a orarem “Pai nosso”, porém 
o seu próprio “meu Pai” expressa um relacionamento singular. Isso pode ser visto já em 
Lc 2.49 (cf. 23.34, 46). O uso tem força cristológica e confessional em Mt 16.17; 18.19. 
O conteúdo dessa cristologia é que o Pai se revela no Filho, que a decisão é feita em 
relação a ele, que o sofrimento do Filho é pelo cumprimento da vontade do Pai, que ele 
concede salvação e segurança de aceitação aos seus seguidores, e que uma futura con
sumação é prometida.

e. O absoluto ho patèr. O uso absoluto é incomum, mas é encontrado em todos os 
estratos. Nos lábios de Jesus ele ocorre usualmente com “o Filho” ou “o Filho do Ho
mem” em contextos apocalípticos. Dn 7, que expressa a soberania do Pai e a comissão 
do Filho, pode bem ser a base.

f. Deus, o Pai de todos. Jesus vincula a paternidade de Deus primariamente à pri
vilegiada nação de Israel, embora a decisão sobre a relação de Israel com o Pai repouse 
em seu encontro com o Filho (cf. Mt 21.28ss.; Lc 15.1 lss.). Deus é o Criador de todos 
(Mt 5.43ss.), mas não há qualquer referência a alguma filiação geral por natureza ou 
posição. Os discípulos encontram o Pai em Jesus. A paternidade está vinculada ao rei
no e ao discipulado. Ela implica o senhorio divino.

g. Autoridade paternal e cuidado paternal. O Pai celestial é um exemplo de gene
rosidade imparcial que expressa sua perfeição no perdão. Ele combina amor com dis-
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ciplina e seu maior dom é sua mais forte reivindicação (Mt 6.14-15; Mc 11.25). A ma
nifestação do Pai substitui o legalismo e controla a conduta com vistas à sua glória (Mt
5.16). A solicitude acompanha a autoridade. O Pai provê tanto para as necessidades ter
renas quanto para a salvação final. Pode-se confiar em sua providência (Mt 6.8, 32) e 
em sua bondade paternal (Mt 7.9ss.). Sua assistência é concedida mesmo sob persegui
ção (10.29-30) e não deseja que nenhum de seus pequeninos pereça, quer no tempo ou 
na eternidade (Mt 18.14).

h. Importância para os discípulos
(a) Forma cristológica de crença no Pai. Jesus está totalmente comprometido com 

o Pai e seu propósito salvador, e não reivindica maior poder e conhecimento que o do 
Pai. Isso transparece na oração por ocasião da paixão em Mc 14.36 e na negação de ter 
conhecimento da data da parusia (13.32). A autoridade do Filho é o dom do Pai para 
ser usado no serviço do Pai. O Pai revela a verdade concernente ao Filho (Mt 16.17). A 
comunhão do reino é uma comunhão da família sob o Pai como Cabeça.

(b) O brado de júbilo. O mistério do Filho é parte integral deste brado. A comu
nhão do Filho com o Pai lhe concede sua autoridade e conhecimento. A verdade sobre 
Jesus e o Pai toma forma querigmática aqui de um modo que nos leva à raiz do sentido 
único do “meu Pai” de Jesus.

(c) A mensagem cristológica em Lc 15.1 lss. A mensagem cristológica em Lc
15.1 lss. é a do amor paternal que mostra misericórdia, juntando-se à verdadeira con
versão e então buscando ganhar o irmão mais velho para a esfera da bênção. O desejo 
do pai envolve a aceitação de sua misericórdia, e o jubiloso festejo representa o regozijo 
familiar na restauração da comunhão. A obra de Cristo é a obra pela qual o Pai une o 
justo e o injusto numa nova comunhão familiar ao superar o legalismo do primeiro e, 
graciosamente, abrir as portas ao segundo. Essa obra não torna supérflua a cruz, pois 
ela se completa na cruz, onde Jesus perdoa o ladrão e ora pelos que se consideram jus
tos. É na cruz que Jesus cumpre a verdade da paternidade que domina seu ministério.

i. A unidade do Pai, Rei e Juiz.
(a) Pai e Juiz. No patriarcado, a provisão paternal e o poder judicial vêm juntos. A 

vontade do Pai é a norma de julgamento (Mt 7.21ss.; 18.23ss.), e o Filho julga em nome 
do Pai (Mt 25.3lss.).

(b) Pai e Soberano. O termo “pai” inclui senhorio, entretanto, Jesus fortalece esse 
aspecto ao combinar paternidade com o reino. Deus é raramente chamado de basileús 
nos Evangelhos, porém não se pode questionar seu senhorio. O governo real de Deus 
é o governo paternal da graça. Jesus põe fim a qualquer restrição legalística de termos, 
tais como Senhor, Rei e Juiz. O único nome “Pai” absorve e implica outros como ex
pressão de uma simplicidade confiante que supera tanto o medo dos nomes divinos 
quanto sua acumulação.

11. patèr em João.
1. Uso. Em João, patêr é usado umas 115 vezes. O uso absoluto predomina. Encon

tramos “vosso pai” somente uma vez (20.17), mas nunca encontramos “nosso pai” ou 
“pai nos céus”.

2. Conceito. João não liga a ideia de geração ao termo “pai”. O Pai ocupa precedên
cia (14.28) na dádiva autorizada (6.32). O Filho o conhece, obedece, reconhece e honra
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numa harmonia de amor (10.30). A relação do Filho com o Pai implica patriarcado. Ele 
está na casa do Pai, possui o que o Pai possui e pode ser ouvido pelo Pai (8.35; 16.15). 
Ele prepara um lugar para seus discípulos como membros da família de seu Pai (14.2).

3. Revelação. Em João, a mensagem da paternidade divina está relacionada à revela
ção. Deus não é primariamente o Pai de todos, mas o Pai do Filho que o revela, e este 
Filho é o Filho num sentido único. Em Jo 1.14, 18 o Pai é o Doador de revelação e o 
Filho é o Revelador (cf. 4.21, 24). O Filho age sob a comissão do Pai (5.43). O Pai dá 
testemunho dele na Escritura (5.37ss.) e o dá como o pão celestial (6.32). Unicamente 
pelo fato de sempre ter estado com o Pai é que o Filho pode revelá-lo (1.1,18). Assim, o 
envio é a chave. O Pai envia o Filho para fazer seu trabalho, e é assim, sendo consagra
do e enviado, que ele é manifestado como o Filho (10.36). “Pai” é em si uma palavra de 
revelação (17.6,11,26,28). É sobre o Pai que Jesus fala (16.25). Isso não é mero concei
to verbal que esteja separado da obra salvadora do Filho. A obra do Filho é o conteúdo 
do testemunho referente ao Pai (6.41ss.). Conhecer ou ver o Filho é conhecer ou ver o 
Pai (14.7ss.). Decidir a favor ou contra o Filho é decidir a favor ou contra o Pai (8.42). 
Se a revelação é a declaração do Pai, a palavra e a obra de Jesus preenchem o termo 
com conteúdo específico e novo.

4. A harmonia entre o Pai e o Filho. A  união do Pai com o Filho é o centro da men
sagem de João. Isso significa que o Pai ama o Filho (3.35). Esse amor não é um amor 
místico, mas está ligado à obra comissionada do Filho. Esse amor tem uma base pré- 
-temporal e implica um conhecer e ver mútuo. É um “estar em”, mas envolve ação, por
quanto o Filho diz e faz o que o Pai deseja (5.19; 7.17-18). As obras do Filho são as 
obras do Pai (10.32, 37-38). A palavra é a palavra do Pai (14.24). Tanto as obras quanto 
a palavra dão testemunho do Enviador e do Enviado (10.25). Uma comunhão de doa
ção produz o ato de revelação e chega ao cumprimento na autodoação do Filho, por
quanto ele toma o cálice que o Pai lhe deu para beber (18.11), numa união do amor do 
Pai (10.17) e da obediência do Filho (10.18). Somente quando a obra salvadora estiver 
completa é que Jesus fará de seu Pai, no sentido verdadeiro, o Pai também dos discípu
los (20.17), pois ele é o único caminho ao Pai (14.6). A obra do Paráclito realiza o novo 
relacionamento como um dom permanente (14.18ss.), e os discípulos são trazidos a um 
conhecimento (10.14-15), um amor (15.9-10), uma união (14.20) e uma missão(17.18) 
paralelos.

5. O conflito pela verdade do Pai. Em Jo 2.16 Jesus acusa os judeus de profanarem 
a casa do Pai, porém a verdadeira discussão trata da própria relação de Jesus com o 
Pai (5; 6; 8). Os oponentes tratam Jesus como um mero homem e, assim, exigem uma 
validação especial de sua missão (6.42). Eles apelam a Deus como Pai deles (8.41), mas 
deixam de reconhecer o Pai e o Filho (8.45ss.). Suas atitudes e ações mostram que, espi
ritualmente, o pai deles é o diabo (8.42). A batalha pela verdade da paternidade é repe
tida na obra “convencedora” do Paráclito (16.8ss„ especialmente v. 10).

6. O Pai e a oração. Ao intensificar-se o sofrimento, Jesus mais e mais se entrega à 
oração ao Pai (11.41-42; 12.27ss.). A singular forma missionária da oração em 11.41-42 
declara o alvo de sua vida. A oração de 12.27ss. expressa conflito, porém busca a glori
ficação de Deus no cumprimento da missão. A dádiva do Pai e a glorificação do Pai são 
os temas dominantes no cap. 17. Os discípulos têm acesso direto ao Pai ao apelarem 
ao Filho e concordarem com ele (14.13; 16.23). O absoluto patêr é o alvo da oração na
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adoração no Espírito (4.21ss.). A oração dos discípulos é o fruto da obra da salvação 
completada do Filho.

III. Pai nos outros escritos apostólicos.
1. O pai terreno. As instruções dadas aos pais em Cl 3.18ss.; Ef 5.22ss. combinam 

elementos do AT e judeu-helenísticos, mas dão a eles profundidade adicional com re
ferência ao Senhor. O novo relacionamento de fé é o ponto determinante. O poder pa
ternal não deve ser abusado, mas a obediência agrada ao Senhor, e a educação deve 
ser dada no Senhor. Em Hb 12.4ss. a disciplina é correta, mas apenas como evidência 
de preocupação amorosa. Num casamento misto, Paulo dá o voto decisivo ao parceiro 
crente, porquanto o outro parceiro e os filhos são consagrados pelo fato superior da fé. 
lTm 5.1-2 prescreve respeito pelos mais velhos como se fossem pais.

2. Homens como pais em Paulo.
a. Abraão. Em Rm 4.1 Abraão é pai como pessoa crente, e isso significa que todos 

os crentes são seus filhos. O que conta não é o relacionamento sanguíneo, mas uma ge
nealogia de fé. Ele é pai de Israel apenas se Israel crê como ele o fez.

b. O apóstolo. Em seu relacionamento com as igrejas, Paulo pensa em termos pa
ternais. Ele se refere ao nascimento em ICo 4.15. Timóteo e Tito são discípulos ou fi
lhos (ICo 4.17; Tt 1.4; cf. Marcos em lPe 5.13). O pai difere de outros professores (ICo
4.15), embora ele seja pai apenas em Cristo. A questão não é o título, mas uma relação 
vivificante. Tanto o pai quanto o filho servem ao único evangelho (cf. Fp 2.22). Ações 
paternais são descritas em lTs 2.1 lss. Se houver algum modelo, é o modelo rabínico, 
não o modelo do professor de sabedoria nem o do mistagogo.

3. Deus como Pai.
a. A invocação “Aba”. G1 4.6; Rm 8.15; lPe 1.17 e o uso da Oração do Senhor con

firmam a importância de se invocar Deus como Pai. A invocação “Aba” não é apenas 
litúrgica; é uma obra do Espírito de adoção. As doxologias de Paulo mostram que uma 
atitude permanente está envolvida. A invocação implica a segurança da filiação e da he
rança. Ela marca o fim do legalismo e do servilismo.

b. O uso de patêr.
(a) theós patêr. Essa frase ocorre em bênçãos, saudações e cumprimentos finais, p. 

ex., G1 1.3; Rm 1.7; Fp 1.2; Ef 1.2; 6.23. Mas nunca ocorre em Paulo sem menção do 
tyrios. A omissão do artigo acentua seu efeito, e a leitura das epístolas promove seu uso 
litúrgico em 2Pe 1.17 (cf. Inácio Magnésios 3.1).

(b) theós hopatêr. Essa grandiosa frase confessional ocorre em ICo 8.6.
(c) ho theós kaí patêr. Essa é uma fórmula de doxologia e de ação de graças em 

ITessalonicenses e Gálatas. Ela representa a atitude das orações em lTs 1.2-3 e é mol
dada pela petição implícita em 3.11. O kaí é preferido quando segue um genitivo, ou 
seja, “Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. Aqui patêr toú kyríou define theós, em
bora, provavelmente, apenas “Pai” se relacione a Cristo. Declarações nesse sentido con
têm louvor no estilo de oração (2Co 1.3; Ef 1.3; lPe 1.3). Força solene é acrescentada 
em 2Co 11.31. ho theós kaí patêr também ocorre em declarações confessionais em ICo 
15.24; Ef 4.5-6, e numa admoestação em Ef 5.20. Frases distintivas são “Pai das mise
ricórdias” em 2Co 1.3 e “Pai da glória” em Ef 1.17. A última frase está em aposição ao 
incomum “Deus de nosso Senhor Jesus Cristo”.

(d) ho patêr. Em Paulo, o absoluto ocorre somente em Colossenses e Efésios, que
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adotam, para fins polêmicos, termos gnósticos. Cl 1.12-13 o liga a hohuiós. Ef 2.18 
mostra similaridade a João, que também parece estar em conflito com o gnosticismo.

(e) patêr, theós, huiós, kyrios. Na maioria das vezes, Paulo usa theós, mas lhe dá 
conteúdo distintivo. Ele usa patêr em orações e o liga a theós. theós denota o poder e 
a glória de Deus como Criador, patêr denota sua graça e misericórdia como Redentor. 
Em 2Co 1.3 “Pai das misericórdias” interpreta theós como “Deus do conforto”, enquan
to em Ef 1.17 patêr é definido em termos de theós como Pai da glória. Paulo reserva 
kyrios para Jesus e liga huiós a theós e não a patêr, ligando patêr a kyrios. Deus, como 
o Pai de Jesus, é também o Pai dos crentes. Declarações acerca do kyrios são mais co
muns do que aquelas a respeito de huiós porque Paulo proclama o que é dado pelo Pai 
e pelo Senhor.

c. Conteúdo do conceito de Pai.
(a) Paternidade como senhorio. O que é dito acerca do Pai se relaciona à doxologia, 

à oração e à confissão. A paternidade significa soberania. Sua vontade controla a obra 
de salvação (G1 1.4). Devemos todas as coisas ao seu poder (Ef 5.20). Seu dom é um 
chamado à santificação (2Co 6.14ss.). Na parusia, ficaremos diante dele como Juiz (lTs
3.13). Quando redimidos, somos trazidos ao seu reino (Cl 1.12-13). No fim, o reino 
será dele (ICo 15.24ss.) O fato de o Pai ser também Soberano está revelado no fato de 
que ele é Pai do kyrios, que também é Soberano e Juiz. O uso de Pai para Deus é con
trolado pela revelação em Cristo. O diteísmo não está implícito, mas é o Senhor quem 
torna possível a verdadeira crença no Pai.

(b) O dom da graça através do Pai. O Pai dispensa cháris, agápê, éleos, parâklêsis, 
eirênê (2Ts 2.16-17; 2Co 1.3; lPe 1.3). Essa é uma parte contínua da redenção. As bên
çãos são cumprimento do conselho de salvação (Ef 1.3). A invocação “Aba” diz respeito 
ao Pai como Doador da salvação. O Espírito nos faz filhos (Rm 8.14) e nos dá acesso ao 
Pai (Ef 2.18). Amados em Deus o Pai (Jd 1), os crentes estão “em” Deus o Pai pela fé.

d. Influências gregas.
(a) A resposta à crença no Pai de todos. Em ICo 8.4ss. a confissão do Pai se opõe 

ao politeísmo. tá pánta aqui é colocada no contexto bíblico da criação. Deus é o autor 
da criação e, por intermédio de Cristo, criação e redenção estão unidas. Paulo usa ex
pressões gregas, mas dá a elas um novo sentido. Em Ef 2.18ss. os santos, pelo Espírito, 
possuem direitos na família de Deus. O Pai de todos nós é sobre todos, por meio de 
todos e em todos. Aqui, frases do AT e estoicas estão misturadas, mas as frases estoicas 
recebem novo conteúdo com sua referência à nova unidade do povo redimido. Uma 
unidade dinâmica é posta em destaque pela crença no Pai.

(b) Exceções. lPe 1.3 conecta “gerar” ao Pai. O ponto aqui é que ele realizou a rege
neração. Tg 1.18 também conecta regeneração ao Pai, mas novamente com uma refe
rência soteriológica. “Pai das luzes” no v. 17 pode ter em vista as estrelas (cf. Filo), mas 
a frase é incidental. Hebreus usa patêr de forma escassa, mas chama Deus de o “Pai 
dos espíritos” em 12.9 no que parece um uso cosmológico mais geral do que um uso 
soteriológico.

patrõos.
1. Essa palavra significa “o que pertence ao pai ou é herdado do pai”.
2. Na LXX e em Josefo, ela tem o sentido especial de “o que deriva dos pais”. Assim, 

ela pode ser usada em combinação com tradição ou com Deus.



patrõos 170 pertencente ao pai

3. Josefo prefere pátrios nesse sentido, p. ex„ para costumes, tradição, a terra, a lin
guagem, a constituição e especialmente a lei.

4. No NT, Paulo diz em At 22.3 que foi educado na lei dos pais, enquanto em 24.14 
ele diz que adora o Deus de nossos pais, e em 28.17 ele diz aos judeus em Roma que 
nada fez contra os costumes dos pais.

patriá.

A. Fora do NT.
1. Significado. Essa palavra, denotando derivação do pai, é usada para a casa da fa

mília, a tribo, a raça, a nação ou, mais especificamente, para a árvore genealógica.
2. A LXX. A  LXX usa o termo frequentemente para “família dos pais”, “o clã” e, no 

plural, “nações” (Salmos e Jeremias). Ele ocorre na frase “casa dos pais” e “cabeças da 
casa dos pais” (usado também para as divisões levíticas em lC r 24.4).

B. ONT.
1. Para “casa do pai”, patriá ocorre em Lc 2.4, onde está adicionada a “casa” para 

mostrar que a referência é à descendência. Em At 3.25, “nações” é o sentido. Esse versí
culo mostra a influência litúrgica de Salmos com seu uso missionário para o termo (cf. 
SI 96.7).

2. Em Ef 3.14-15, cada família é dita tomar nome do Pai. O Pai não possui patriaí 
no sentido estrito, mas o próprio termo patriaí mostra que elas têm sua origem em 
Deus e se orientam na direção dele. Se o grupo familiar da igreja é incluído, Israel e 
as nações também estão em vista. A patriá celestial se refere, provavelmente, a dos an
jos e não à comunidade aperfeiçoada, pois Efésios em toda parte conecta o céu com a 
terra (cf. 1.10; 3.10). O texto não diz diretamente que Deus é o protótipo refletido nas 
patriaí. O relacionamento entre o Criador e a criatura está por trás, embora somente 
em combinação com a redenção. As patriaí são criadas por aquele que é o Pai de Jesus 
Cristo. Deus não é o Pai primai de todas as coisas no sentido grego, mas o Pai revelado 
em Cristo que está relacionado com as patriaí como tal.

apátõr.

A. Fora do NT.
1. Humanos. Quando usado para os humanos, apátõr pode significar “órfão”, “aban

donado”, “bastardo”, “de casamento desigual”, “deserdado” ou “de origem não nobre ou 
desconhecida”. No judaísmo, pagãos convertidos são chamados “sem pai”, e o judaísmo 
também aplica o sentido de “sem nome” a Ester, que é uma órfã em Et 2.7.

2. Divindades. De divindades tais como Atena, Hefesto e Afrodite diz-se não terem 
pai ou mãe. Deus não possui pai em obras órficas, gnósticas e místicas. O ponto é que 
ele não tem origem, não foi criado.

3. Alegorização de Filo. Filo usa somente amêtõr. Assim, Sara é o princípio sem 
mãe. Essa ideia repousa num trocadilho alegórico e não implica deificação, da mes
ma forma em que o sumo sacerdote é dito ser o divino lógos, tendo Deus como pai e 
sophía como mãe.
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B. O N T. A única ocorrência da palavra no NT se encontra em Hb 7.3. O texto fala 
de Melquisedeque como não tendo pai, mãe, nem genealogia. O ponto é que ele não 
está incluído na sequência do sacerdócio levítico. Como a promessa precede a lei em 
Paulo, assim esse sacerdócio precede o sacerdócio levítico em Hebreus. Semelhante
mente, tal como a promessa se refere a Cristo, assim também o sacerdócio de Melquise
deque se refere ao sacerdócio superior de Cristo.

patrikós.
1. Essa palavra tem o sentido de “paterno” ou “paternal” com várias referências, p. 

ex., à monarquia, à ordem, ao afeto, etc. É usada na LXX com “casa”, e tópatrikón de
nota “patrimônio”. O judaísmo helenista prefere patrõos a patrikós ao falar das leis ou 
costumes dos pais.

2. Há uma tendência de se usar o termo para o próprio pai em particular. Os gnós- 
ticos o aplicam ao regenerado, e Clemente de Alexandria o usa para a relação do Logos 
com o Pai (Stromata 7.2.5.6).

3. Ocasionalmente, a referência pode ser aos pais, como talvez em lC r 7.4 LXX e 
mais claramente em Lv 25.41 LXX.

4. Em G11.14patrikós denota a herança religiosa da casa do pai (cf. At 23.6; Fp 3.5;
2Tm 1.3; At 22.3; 26.5). [G. Schrenk, V, 974-1.022]

pachynõ [engordar, tornar insensível],põróo [endurecer], (pêróõ [mutilar]), 
põrõsis [insensibilidade], (põrõsis [dureza]), sWèrds[duro], sklêrótês [dureza], 
sklõrotráchõlos [obstinado], sklõrynõ [endurecer]

Esse grupo de diferentes raízes significa o “endurecimento” dos incrédulos, dos ini
migos de Israel, dos judeus contra os cristãos e, finalmente, dos cristãos. O termo “en
durecer” pode ter um sentido literal, mas é mais comumente usado na Escritura num 
sentido transferido. A prática de Lutero de apresentar vários termos sob um equiva
lente comum, prática esta não seguida por outras traduções, é justificada até onde a 
referência material for a mesma. A LXX, por vezes, tende a suavizar o hebraico ao co
locar maior ênfase na responsabilidade humana, mas isso acentua a medida da culpa e 
miséria humanas. Interconectados no complexo todo estão as idéias de endurecimento 
e julgamento por Deus, de um lado, e de autoendurecimento, do outro. O endureci
mento é sempre específico dentro da história do povo eleito, o que pode também ser 
uma história de rejeição, mas é sempre uma história de fidelidade divina. Se o medo de 
expressar um pouco a mais ou um pouco a menos produz um caleidoscópio de cores 
mais berrantes e mais suaves, a cor básica é a bela cor da glória divina.

pachynõ.
1. Derivando de pachys (“grosso”), essa palavra significa “engrossar” (em termos 

médicos, “inchar”).
2. Em linguagem figurada, significa “tornar impenetrável”, “insensível”, como em Mt

13.15 e At 28.27 (ambos citando Is 6.10).
3. Em Is 6.10, o profeta é orientado a “engordar” o coração do povo, porém a LXX 

suaviza isso ao simplesmente descrever o “engordar” ou “endurecer” como um fato.
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põróõ (pêróõ), põrõsis (pêrõsis).
1. Esse grupo de palavras é usado na linguagem médica para “endurecer” ou “en

grossar” o osso, p. ex., em fraturas. Consequentemente, ele pode também denotar 
“cura”. Num sentido transferido, pode significar “tornar insensível”.

2. A LXX o usa somente em Jó 17.7 (para o escurecimento dos olhos) e Pv 10.20.
3. O verbo ocorre cinco vezes no NT, normalmente tendo em vista o coração. É o 

endurecimento dos judeus em Jo 12.40; Rm 11.7; 2Co 3.14 e dos discípulos em Mc 
6.52; 8.17. O substantivo verbal ocorre três vezes com referência aos judeus ou aos gen
tios em Mc 3.5; Ef 4.18; Rm 11.25. Deus é o autor em Jo 12.40, mas o endurecimento de 
Deus é também um autoendurecimento, de modo que a responsabilidade pessoal per
manece e um chamado pode ser feito ao arrependimento (Ez 18.31). Pecado e incredu
lidade são a punição de pecado e incredulidade, porém a renovação realizada por Deus 
é ainda uma possibilidade (Is 6.1 lss.). Em Rm 9-11 Paulo percebe um endurecimento 
parcial de Israel, porém os crentes gentios podem se gloriar unicamente da graça divina 
que inclui a esperança de uma conversão do endurecido Israel (11.33ss.) pela decisão 
humana e pelo soberano ato divino (11.23, 17ss.). Ligado ao endurecimento divino está 
o autoendurecimento de 2Co 3.14, do qual mesmo os discípulos não estão isentos (Mc 
6.52) em sua má compreensão dos ditos de Jesus.

4. Em grande parte das referências acima, encontramos a variante pêróõ: “mu
tilar”, “ferir” e, daí, “cegar”. O verbo é encontrado em Mc 6.17; Jo 12.40; Rm 11.7, e 
pêrõsis em Mc 3.5. Traduções antigas usam pêróõ ou pêrõsis em outros lugares tam
bém. Porém põr- é atestado de forma melhor, e pêr-, sendo mais comum, parece tê-lo 
substituído.

sklêrós.
1. Essa palavra significa “seco”, “árido”, “duro”, “tosco” (cf. “esqueleto”).
2. Ela ocorre no NT para discursos “duros” em Jo 6.60; Jd 15, vento “contrário” em 

Tg 3.4 e um homem “austero” em Mt 25.24. A frase “é duro para ti” ocorre em At 26.14 
(cf. 9.4).

3. Algumas passagens no NT refletem o uso da LXX (cf. Tg 3.4 e Is 27.8; Mt 25.24 e 
Is 19.4). Há paralelos similares nos pais apostólicos.

sklêrótês.
1. Esse substantivo verbal, que é raro no grego clássico, ocorre quatro vezes na LXX 

(Dt 9.27; 2Sm 22.6; Is 4.6; 28.27), e é usado no sentido fisiológico e psicológico por Filo. 
O único caso no NT se encontra em Rm 2.5, onde indica o coração duro e impenitente 
do judeu que se tem por justo. Em Hermas Mandatos 5.2.6, lemos que o Espírito não 
habitará com um espírito mau e com a obstinação.

sklêrotráchêlos. Essa palavra, que significa “obstinado”, é desenvolvida pela LXX. 
Ela ocorre no NT somente no discurso de Estêvão em At 7.51. lClem. 53.3 a usa (citan
do Dt 9.13).

sklêrynõ.
1. Essa palavra, que significa “endurecer”, é primeiramente um termo médico.
2. O NT a usa figuradamente em At 19.9; Rm 9.18; Hb 3.8,13,15; 4.7. Está ligada à
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incredulidade em At 19.9, Deus pune por intermédio dela Rm 9.18, porém os cristãos 
são admoestados de evitá-la em Hb 3.8, etc.

3. Rm 9.18; Hb 3.8, etc., tem em vista incidentes tais como os de Êx 4.21; 15.23. Na 
LXX, os soberanos gentios são endurecidos, porém Israel e seus reis também o são. A 
LXX também usa o termo sem qualquer ênfase no endurecimento (cf. a mão pesada de 
Israel em Jz 4.24, a coisa dura de 2Rs 2.10, o jugo pesado de 2Cr 10.4 e a relva murcha 
de SI 90.6).

4. Os pais apostólicos seguem o uso bíblico em seu emprego de endurecimento em
lClem. 51.3.5 (cf. Barn. 9.5). [K. L. e Μ. A. Sc h m id t , V, 1.022-31]

-> sklêrokardía [kardía]

peíthõ [convencer, persuadir],pepoíthêsis [confiança, convicção], peithós [persua- 
sivo\,peiíhõ  [persuasiva],peismonê [persuasão},peitharchéõ [obedecer], apeithès 
[desobediente], apeithéõ [desobedecer], apeítheia [desobediência]

peíthõ.
1. O ativo (à parte do perfeito).
a. Os sentidos usuais gregos de peíthõ são “convencer”, “persuadir”, “seduzir”, “cor

romper”. O presente expressa intenção; o aoristo, sucesso.
b. Na LXX, peíthõ é raro e não há qualquer original exato, pépoitha, porém, que ex

pressa confiança, é mais comum. A LXX usa peíthein em, p. ex„ ISm 24.7 e Jr 29.8 e, 
mais frequentemente, em Macabeus e Tobias.

c. No NT, “convencer” é o sentido mais natural em At 18.4; 28.23, e “persuadir” em 
Mt 27.20; At 14.19 (com uma sugestão de “seduzir”). Em At 12.20; Mt 14, “subornar” é 
o provável sentido, embora “pacificar” seja possível em Mt 28.14. O significado é incer
to em 2Co 5.11, onde “ganhar” é possível, mas “persuadir” é mais provável no contexto. 
Em Gl. 1.10 o sentido depende de se as duas perguntas são paralelas ou não. Se forem, 
Deus é a resposta, pois é o favor de Deus que Paulo busca. Se não forem, ele está in
quirindo aqueles a quem busca persuadir com sua pregação, e a resposta é “homens”. 
Nesse caso, o paralelo é material; Paulo agrada a Deus por seus esforços para persuadir 
homens. Em ljo  3.19 o texto é incerto, e pode-se perguntar se “nisto” se refere ao que 
veio antes ou ao que vem em seguida. A ideia, indubitavelmente, é a da segurança, e a 
razão é dada provavelmente nos v. 20-21, ou seja, que tenhamos confiança em Deus 
quer nosso coração nos condene ou não.

2. peíthomai.
a. Essa palavra tem sentidos tais como “confiar”, “estar convencido”, “crer”, “seguir” e 

até mesmo “obedecer”.
b. Na LXX, ela é rara em livros com um original hebraico. Em Et 4.4 a LXX a intro

duz para sugerir que Mordecai não se deixará persuadir a interromper sua lamentação, 
e em Pv 26.25 ela introduz a ideia de engano. As idéias de convicção e fé estão presen
tes em 2Mac 9.27; 4Mac 5.16, e a ideia de obediência em 3Mac 1.11.

c. “Estar convencido” é o sentido em Hb 13.18; Lc 20.6; Rm 8.38 (cf. At 5.40). “Estar 
convencido” faz bom sentido em At 21.14; 23.21; e “obedecer”, em Hb 13.17; Tg 3.3; 
Rm 2.8; Gl 5.7. Somente nos últimos dois versículos, o termo assume importância teo
lógica com sua ênfase no “obedecer à verdade”. Em tais conexões, “não crer” é o oposto
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(cf. At 28.24). Quando o assunto é seguir falsos messias, o sentido de “ser seduzido” 
está presente.

3. pépoitha.
a. Esse termo traz o sentido de “confiança”, “dependência” ou “convicção”.
b. Um equivalente hebraico é bth, que expressa convicção, esperança, confiança, se

gurança e paz; pépoitha é usado tanto para este quanto para termos associados (umas 
142 vezes no total). Confiança em Deus é uma característica básica do AT; há também 
advertências contra depositar confiança em poderes terrenos.

c. No NT, os fortes confiam em sua armadura; e os ricos, em sua riqueza (Lc 11.22; 
Mc 10.24), mas Paulo confia na fidelidade da igreja (2Co 2.3; G1 5.10) e na obediência 
de Filemom (Fm 21), enquanto os irmãos fortalecem sua confiança no aprisionamento 
de Paulo (Fp 1.14). A confiança cristã é a da fé. Ela está “no Senhor” (G1 5.10; Fp 2.24). 
É confiança em Deus (Fp 1.6; cf. Hb 2.13; Mt 27.43). Entretanto, no NT, confiança em 
Deus, na maior parte, assume a forma de fé e se relaciona à salvação escatológica e não 
a situações presentes (como em Salmos) Está relacionada à obediência e envolve a re
jeição da falsa confiança (Fp 3.3-4), a qual Paulo frequentemente chama de “gloriar-se”. 
Gloriar-se em Cristo é o oposto de confiança na carne. Os pais apostólicos usam o ter
mo principalmente em citações ou alusões ao AT (lClem. 57.7; 58.1; Hermas Mandatos 
9.6; Similitudes 9.18.5).

pepoíthêsis. Essa palavra significa “confiança” ou “convicção”. Em 2Co 1.15 Paulo 
está confiante que os coríntios agora têm alguma compreensão. Em 2Co 8.22 sua con
fiança se baseia na prontidão da igreja no tocante à coleta. Uma autoconfiança radical 
está em discussão em Fp 3.4; seu oposto é confiança em Deus (2Co 3.4; cf. 10.2). Ef
3.12 destaca o elemento de confiança contido na fé, parrhèsia (“ousadia”) sendo um si
nônimo. Os pais apostólicos usam o termo para a confiança dos santos do AT (lClem. 
31.3; 45.8) ou dos cristãos (2Clem. 6.9); seu oposto é a vã confiança de crentes arrogan
tes (Hermas Similitudes 9.22.3).

peithós, peithõ. Essas palavras ocorrem unicamente em duas leituras diferentes de 
ICo 2.4. A primeira (um adjetivo) poderia ser traduzida como “palavras persuasivas 
de sabedoria”; a segunda (um substantivo), como “a persuasiva arte de sabedoria”. De 
qualquer forma, o sentido é que a pregação de Paulo não deriva seu poder da habilida
de retórica.

peismonê. Essa rara palavra, não encontrada em escritos anteriores ao NT, ocorre 
somente em G1 5.8, onde pode significar “persuasão” ou pode retomar o peíthesthai 
do v. 7 e significar “obediência”. Inácio Romanos 3.3 diz que o cristianismo não é uma 
questão de persuasão, e Justino Apologia 53.1 diz que as profecias são próprias para o 
convencimento.

peitharchéõ. Esse verbo significa “obedecer”. “Dar atenção a” (At 27.21) é o sentido 
mais fraco, e encontramos “obedecer” aos governantes em Tt 3.1 e “obedecer a Deus 
(antes que aos homens)” em At 5.29.

apeithês. Essa palavra significa “indigno de confiança”, depois, “desobediente”. A 
missão do Batista em Lc 1.17 é converter o coração dos “desobedientes”. Falsos mestres
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são “desobedientes” em Tt 1.16, crentes foram antes “desobedientes” em Tt 3.3 e Paulo 
não foi “desobediente” à visão em At 26.19 (cf. também Rm 1.30; 2Tm 3.2).

apeithéõ. Essa palavra significa “ser desobediente” e é um termo significante na 
LXX para desobediência a Deus. No NT, é usada para a geração do deserto em Hb 3.18, 
para a do dilúvio em lPe 3.20, para todos os pecadores em Rm 2.8 e para os gentios em 
Hb 11.31; Rm 11.30. “crer” é o oposto em At 14.1-2, e incredulidade é paralela. Encon
tramos um uso absoluto em At 14.2. Rm 15.31; lPe 2.7. Frases importantes são: deso
bedecer à palavra (lPe 2.8), ao Evangelho (4.17) e ao Filho (Jo 3.36).

apeítheia. Essa palavra significa “desobediência”. É usada para o pecado em Rm
11.32. É a desobediência da geração do deserto em Hb 4.6,11, dos judeus em Rm 11.30 
e de todos os pecadores em Rm 11.32. Os pecadores são “filhos da desobediência” em 
Ef 2.2; 5.6. apeítheia é o terceiro dos vícios personificados como virgens vestidas de 
preto em Hermas Similitudes 9.15.3. [R. Bu l t m a n n , VI, 1-11]

peináõ [ter fome, desejar avidamente], (limos [fome, escassez])

A. O mundo greco-helenístico.
1. Uso.
a. peináõ significa “ter fome” ou “desejar avidamente alguma coisa”.
b. Comparada com o substantivo hê peína, ho e hê limos expressa um alto grau de 

carência e, figuradamente, significa privação antes que desejo.
2. Atitude para com a fome. O culto da fertilidade tem como objetivo assegurar a 

alimentação (cf. Israel e Baal). Más colheitas são vistas como causadas pela ira divina. 
Os soberanos também devem prover comida e recebem honras divinas por fazê-lo. 
Num Estado bem administrado, nenhuma pessoa honesta deveria passar fome. A filo
sofia exige que os bens sejam partilhados e defende a moderação na alimentação e no 
vestuário. O estoicismo procura tratar como questão indiferente a necessidade externa; 
se necessário for, pode-se escapar dela pelo suicídio. O ideal posterior no neoplatonis- 
mo é a total abstinência com vista à união com o divino (cf. gnosticismo cristão). Nas 
religiões de mistérios, os antigos deuses têm a nova função de suprir os famintos para 
uma vida duradoura. Filo adota o ideal de moderação e a prioridade de nutrir a alma, 
mas encontra na fome um mal insuportável e elogia o fato de que, devido à queda, de
vemos superá-la pelo trabalho.

B. O AT e o judaísmo.
I. Uso. O AT normalmente se refere à fome, não como a necessidade de comida, 

mas como falta ou privação dos frutos do trabalho. A LXX sempre tem limos como 
substantivo (na maioria das vezes para rã‘ãb), mas regularmente usa o verbo peimán 
para rã‘ãb. peinán está sob a sombra de limós, mas os dois não são coextensivos em seu 
significado.

I. limós.
a. Isto significa “aguda falta de comida”, ou seja, escassez, graças ao fracasso na co

lheita, à seca, à guerra, etc. O AT a vê como visitação divina (Dt ll.lOss.; 2Sm 21.1, 
etc.), e a libertação é buscada em Deus (lRs 8.37).
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b. limós também significa “fome”. Aqui, novamente é um julgamento divino (Dt 
32.23; Ez 5.16), tanto histórico como escatológico. Com a espada e a peste, é um sinal 
do fim, quer como julgamento iminente (Mt 24.7) ou presente (Ap 6.5-6).

c. Apenas raramente o AT usa limós para prolongada subnutrição (Is 5.13; Dt 
28.48). Ele prefere peinán para isso.

2. peinán. Esse termo é usado para os efeitos da escassez (Gn 41.55), a exaustão 
numa campanha ou jornada (Jz 8.4-5; Dt 25.18) ou uma fome prolongada.

II. A  interpretação da fome para o AT. A fome é proclamada como um julgamento 
Is 5.13; Dt 28.47-48. Ligada a ela está a fome de ouvir a palavra de Deus (Am 8.11). A 
fome presente é um meio de instrução (Dt 29.5). Ela ensina o povo a receber as neces
sidades da vida na forma da promessa divina de salvação (Is 55.1-2). É Deus quem sa
tisfaz aqueles que definham (Jr 31.25). Os oprimidos são, por vezes, chamados de os fa
mintos (cf. ISm 2.5; SI 107.36ss.). Deus atenderá suas necessidades, mas também trará 
fome sobre o soberbo e poderoso (Is 65.13). A fome assim se torna um sinal da espera 
em Deus, mas também é uma figura de condenação.

III. Judaísmo. Os pseudepígrafos oferecem uma promessa para a pobreza, quer 
como teste, punição ou critério de posição diante de Deus. Entretanto, os rabinos a 
veem como um infortúnio. A pobreza aumenta muito sob Herodes, o Grande, e grupos 
religiosos garantem subsistência para seus membros pela ajuda mútua. Após 70 d.C., o 
forte crescimento da benevolência privada e pública garante, pelo menos, que haja co
mida suficiente para as pessoas.

C. peinán no NT.
1. Os Evangelhos Sinóticos.
a. Chamando os famintos de bem-aventurados. Os famintos são chamados de bem- 

-aventurados em Mt 5.6; Lc 6.21. A referência primária é àqueles que carecem com tris
teza das necessidades da vida e se voltam para Deus em sua aflição. Eles não são pedin
tes, mas crentes que buscam ajuda em Jesus. Mateus vê nisso uma fome por justiça, ou 
seja, uma disposição para que a vontade de Deus seja feita. Lucas contrasta a fome que 
significa salvação com a fome da rejeição. O rico e Lázaro são ilustrações (Lc 16.19ss.). 
Lázaro não está faminto pelas posses do homem rico, mas procura somente o que seja 
suficiente e, por fim, chega à salvação. Se a saciedade do rico autossuficiente não se 
transformar em carência que busca ajuda somente em Deus, ela finalmente será uma 
fome para a qual não haverá mais promessa. Somente aqueles que vivem pela graça de 
Deus têm o que é essencial à verdadeira vida (Lc 15.21ss.; cf. 1.53).

b. Jesus e a fome. O próprio Jesus passa fome por causa do seu trabalho. Em Mt
4.1-2 ele mantém a fé que Israel aprenda por meio de sua experiência no deserto. Mt
4.4 (Dt 8.3) nos aponta para aquilo que vem de Deus. Jesus deixa seus discípulos colhe
rem espigas em dia de sábado quando eles estão com fome (Mt 12.1ss.), não porque os 
famintos possuem o direito de se ajudarem, mas porque, tendo se exposto à fome por 
causa dele, eles podem receber aquilo que ele tem direito de lhes conceder. Tudo está à 
disposição daqueles que estão à disposição de Deus (cf. ICo 3.22-23). A fome que está 
por trás do serviço a Deus ou da esperança em Deus é saciada por Jesus. É por isso que 
ele alimenta as multidões famintas. Ao trazer o reino, ele dá tudo o que é necessário 
para a vida e, assim, coloca o pão terreno em sua verdadeira perspectiva (Mt 6.33).

c. Ensino. Quando Jesus, que está com fome, não acha fruto na figueira em Mt
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21.18-19, o tema da parábola encenada é que ele está faminto pelo fruto de justiça em 
Israel e proclama julgamento sobre aqueles em quem ele não o encontra. Entretanto, 
em Mt 25.34ss., ele promete bênçãos àqueles que alimentam seus irmãos famintos, pois 
a misericórdia demonstrada a eles é misericórdia para com o próprio Jesus, que sofreu 
fome por nossa causa. É em virtude de sua associação com ele que os próprios famintos 
podem ser chamados de bem-aventurados como co-herdeiros do reino (Mt 5.6).

2. As epístolas paulinas. Em ICo 4.6ss. Paulo, ironicamente, contrasta a suposta 
abundância de visão dos coríntios com suas próprias privações, enquanto ele aguarda a 
consumação da fé. Sua fome e sede são um indício de seu ministério (2Co 11.27). Elas 
não podem separá-lo de Cristo (Rm 8.35). Suas carências expressam seu morrer com 
Cristo e são assim uma garantia de participação na ressurreição (2Co 4.7ss.). Ele não é 
estoicamente indiferente à necessidade ou à fartura, mas pode afirmar ambas à luz da 
morte e ressurreição de Cristo (Fp 4.1 lss.).

3. Os escritos joaninos. Em Jo 6.35 Jesus cumpre para os crentes a promessa da era 
da salvação (Is 49.10). Nenhum pão terreno (Jo 6.27ss.) pode atender à necessidade re
corrente por comida no sentido mais profundo. Somente o Filho, que tem vida em si 
mesmo, pode fazê-lo ao apontar a necessidade para seu verdadeiro alvo. O desejo in
cluído no desejo por comida é removido e satisfeito pela fé nele. Nenhum dualismo 
está envolvido, mas o núcleo espiritual da promessa é manifestado e sua importância 
compreensiva é apresentada. Assim, Ap 7.16-17 promete um futuro em que a fome 
cessará. A promessa é experimentada aqui unicamente na áspera disparidade de ICo 
4.6ss. Ela será conhecida em sua totalidade física apenas no novo mundo de Ap 21.4ss.

[L. Goppelt, VI, 12-22]

peíra [teste, tentativa], peiráõ [provar, testar, tentar], peirázõ [provar, testar], 
peirasmós [teste, tentação], apeírastos [inexperiente, sem tentação], ekpeirázõ 
[provar, pôr em teste]

A. Os termos no grego secular.
1. peiráõ no ativo significa “provar ou tentar”, “testar” ou “experimentar”. No mais 

comum médio ou passivo significa “pôr alguém à prova”, “testar algo” ou “conhecer por 
experiência”. Um raro uso religioso é “pôr à prova a divindade mediante o teste de ver
dade de um oráculo”.

2. peirázõ, uma palavra incomum, também significa “provar” ou “testar”.
3. ekpeirázõ não ocorre no grego secular, mas encontramos o médio ekpeiráõ para 

“testar” ou “sondar alguém”.
4. peíra significa “teste”, “prova” ou “experiência”.
5. peirasmós é rara no grego secular. Nós a encontramos aplicada a experimentos 

médicos.
6. apeírastos não ocorre no grego secular, mas apeíratos ocorre para “o que é não 

testado, desconhecido”.

B. O AT e o judaísmo. Na LXX, encontramos os sentidos ordinários (cf. ISm 
17.39), mas um uso religioso se desenvolve sobre uma base hebraica, parcialmente em 
relação ao teste divino, parcialmente em relação à tentação para transgredir os manda
mentos de Deus e, parcialmente, em relação à ação humana de testar Deus.
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1. Tentação humana.
a. O melhor exemplo do teste divino está em Gn 22.1ss., onde Abraão passa no teste. 

Em Êx 20.20, a lei é um teste do povo, e Dt 8.2 vê a experiência no deserto como um 
teste. Em Jz 2.22 Deus testa a obediência do povo ao não expulsar os pagãos que ainda 
permaneciam na terra. Aqui Deus usa a história para testar a fé e a obediência do povo.

b. A história da queda descreve a tentação humana que vem, não de Deus, mas do 
adversário, que estimula Adão e Eva a decidirem a favor ou contra Deus. Satanás tam
bém aparece em Jó 1. A tentação é aqui permitida por Deus como um teste. Jó passa no 
teste porque, mesmo num sofrimento incompreensível, ele está disposto a confiar em 
Deus e a entregar-se a ele.

c. Há muitas referências a testes nos escritos de Sabedoria (cf. Sir 2.1; 33.1), mas 
aqui o teste é proeminentemente educativo. Toda a vida do justo é um teste, e para pas
sá-lo a pessoa deve se espelhar em Abraão, etc.

d. Em Dn 12.10, a última tribulação será um teste final e santificador.
e. Os rabinos consideram Abraão um exemplo. Deus testa todos nós, e devido aos 

maus impulsos, o teste sempre significa perigo.
f. Filo enfatiza o aspecto educativo a tal ponto que o teste em si passa a não ser tão 

importante assim.
g. Nos escritos dos essênios e de Qumran, os crentes estão numa situação de confli

to em que a tentação para passar do lado da luz para o das trevas exerce uma pressão 
constante.

2. Testando Deus.
a. O AT oferece muitos exemplos de ações humanas testando Deus. Em Êx 17.2 

Moisés pergunta a razão pela qual o povo queixoso esteja testando Deus. Nm 14.22 
contém o julgamento de Deus sobre aqueles que o põem à prova. Testar Deus é falhar 
em aceitar seu poder ou sua vontade salvífica. Significa desafiá-lo através de dúvida e 
incredulidade. O verdadeiro amor a Deus exclui a ação de testar Deus (Dt 6.16-17). A 
forte tradição de que não se deve testar Deus explica o argumento de Acaz em Is 7.12, 
embora nesse caso a proibição não se aplique, pois Deus oferece um sinal.

b. Sb 1.2 mostra que a fé não testa Deus. Testar Deus significa não crer nele, mas 
questionar seu poder e amor..

C. ONT.
I. Uso secular dos termos. O substantivo peíra significa “tentativa” em Hb 11.29 e 

“experiência” em 11.36. O verbo peirázõ significa “examinar” em 2Co 13.5; Ap 2.2 e 
“tentar” em At 9.26, etc. Em Mc 8.11 os fariseus “testam” Jesus, e em Jo 6.6 o próprio 
Jesus “testa” Filipe ao interrogá-lo sobre como eles haveríam de alimentar a multidão.

II. Uso teológico dos termos.
1. Tentação humana.
a. Em ICo 10.13, Paulo notifica aos coríntios que até o presente eles têm enfrentado 

tentações humanas ordinárias, mas acrescenta o conforto de que Deus concederá a for
ça para suportarem qualquer coisa que lhes possa sobrevir. A advertência é, provavel
mente, de natureza geral contra uma excessiva autoconfiança em Corinto. Ao ajudarem 
outros que caíram, os crentes devem ser humildes, para que eles também não caiam 
(G16.1).

b. Tiago em 1.13 nos adverte para que não atribuamos a Deus a autoria da tentação.
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Como Deus não pode ser tentado, assim ele não tentará outros a pecar e, de modo al
gum, pode ser responsabilizado pelo pecado. São os nossos próprios desejos que nos 
tentam a pecar. Entretanto, em Tg 1.2-3, os sofrimentos por causa do evangelho são um 
teste de fé (cf. 1 Pedro). Tiago não sugere que o próprio Deus envia sofrimentos para 
educar os crentes, porém os sofrimentos devem ser aceitos porque eles provam a fé e 
produzem firmeza. Tg 1.12 retoma Mt 5.4, 10ss., mas vai além ao prometer a coroa da 
vida àqueles que suportam a provação e passam no teste. lPe 4.12 se refere mais espe
cificamente ao teste da perseguição, porém argumenta que isso deve ser encarado com 
alegria porque significa participação no sofrimento de Cristo. No v. 17, o sofrimento é 
associado ao julgamento, que começa na casa de Deus.

c. Em Mc 13, Jesus afirma que o último tempo trará o teste da perseguição como 
também o teste das falsas reivindicações messiânicas. Ap 3.10 promete libertação na 
hora final de provação. Em 2.10 a igreja de Esmirna será testada pelo diábolos e, assim, 
é exortada a ser fiel até a morte. Como 2Pe 2.9 declara, o Senhor pode livrar os piedo
sos da provação.

d. Na Oração do Senhor (Mt 6.13; Lc 11.4), o que se discute não é um teste (como 
em SI 139.23), mas a tentação por poderes malignos, tanto nas grandes tribulações es- 
catológicas como em toda aflição (cf. Lc 8.13, onde aqueles que não possuem raízes se 
desviam na hora da tentação). Em Mc 14.38 Jesus ordena aos discípulos que vigiem a 
fim de não caírem em tentação. Ele tem em vista aqui a fraqueza da carne (cf. lPe 5.8). 
A vigilância envolve oração à luz da nossa vulnerabilidade diante da tentação.

e. O NT raramente tem a personificação ho peirázõn. Exceto em Mc 4.1ss., nós a 
encontramos somente em lTs 3.5. O indicado é Satanás, pois peirdzein é seu trabalho 
(ICo 7.5). “Tentação” ou “provação” são os sentidos mais adequados do que “tentador” 
em G14.14. lTm 6.9 traz uma advertência aos ricos para que não caiam em peirasmós; 
Satanás pode estar em vista, mas não há qualquer referência expressa.

2. Tentando Deus. Em ICo 10.9 Paulo usa uma ilustração do AT para apoiar sua ad
vertência aos crentes para que não “ponham Deus à prova” nem o “desafiem”. Hb 3.8-9 
cita o SI 95 com o mesmo propósito. Em At 5.9 Pedro acusa Ananias e Safira por terem 
tentado o Espírito com sua falsidade, pois o Espírito vê todas as coisas. Em 15.10 Pedro 
chama a atenção da assembléia para não tentar Deus mediante a imposição da lei aos 
gentios crentes, pois por meio de uma visão Deus mostrou que a liberdade deles da lei 
está de acordo com Sua vontade.

III. As tentações de Jesus.
1. Hebreus enfatiza que a vida de Jesus foi uma vida de tentação (2.18; 4.15). Ele di

fere de nós unicamente pelo fato de não pecar. A tentação no Getsêmani (5.7ss.) é para 
a desobediência. A oposição é uma tentação para desistir em 2.18. Talvez os ataques e 
questionamentos de, p. ex„ Mc 8.11; 12.15, estejam em vista. Mas a principal tentação é 
evitar o sofrimento. Em razão de Jesus ter resistido vitoriosamente à tentação, ele pode 
ajudar seu povo em suas tentações.

2. Logo após seu batismo e antes de começar seu ministério público, Jesus tem um 
encontro com o peirázõn, que tenta desviá-lo de sua missão. Quer as tentações venham 
no início ou no final dos 40 dias, ou durante esse período, não faz diferença (cf. Mt 4.2- 
3; Mc 1.13). Jesus está consciente de sua tarefa e resiste aos esforços de torná-lo deso
bediente a ela. A primeira tentação é que use seu poder para propósitos inconsistentes
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com sua missão, e ele a resiste ao referir-se a Deus que lhe deu seu poder. A segunda 
tentação é que tente Deus buscando sua ajuda por razões egoísticas e com um falso 
apelo à Escritura; ele rejeita isso porque significaria pôr Deus à prova. A terceira tenta
ção é uma tentação aberta para obter domínio mundial pelo seguimento de Satanás em 
lugar de Deus. Como nos dois primeiros casos, Jesus permanece firme, citando a Escri
tura para confirmar sua lealdade exclusiva a Deus, recusando-se a fazer mau uso de sua 
filiação divina e autoridade messiânica. A única outra tentação nos Sinóticos ocorre no 
Getsêmani, se bem que há uma sugestão de continuação da tentação em Lc 4.13, e cf
22.28 se “problemas” não for o caso aqui, como é mais provável. Os questionamentos 
dos oponentes são um teste e não perguntas de prova (Mc 12.13ss., etc.). As palavras de 
Pedro sejam, talvez, uma tentação em Mc 8.33, visto que envolvem desvio da obediên
cia à missão divina de Jesus. Hb 5.7 mostra que a oração no Getsêmani é considerada 
uma oração em meio à tentação (embora peirasmós não seja usada em conexão com 
ela). Essa hora é também uma hora de tentação para os discípulos. O próprio Jesus ra
tifica a decisão básica que fez em Mt 4.1ss. João somente sugere a tentação na vida de 
Jesus (cf. 12.27; 14.30); porém a exclamação de 19.30 sugere vitória sobre a oposição.

[H. Se e s e m a n n , VI, 23-361
peismonê -> peíthõ; pémpõ -»  apostéllo

pénês [pobre, necessitado],penichrós [pobre, necessitado]

pénês.

A. Grego secular. Essa palavra, relacionada a pónos (“trabalho árduo”), denota 
uma pessoa que deve trabalhar para se sustentar. Tais pessoas podem ser relativamente 
bem de vida, podem até possuir escravos, e não serem oprimidas nem estarem em des
vantagem. A antiga nobreza grega encontra felicidade na riqueza, mas a filosofia busca 
valor na virtude independentemente das condições econômicas. Na verdade, os cíni
cos mostram desdém para com a riqueza extrema. Para os estoicos, penía e ploútos são 
questões indiferentes. Plutarco não vê na penía nenhum motivo para se envergonhar, e 
busca unicamente a autossuficiência com um conhecimento do verdadeiro bem.

B. O AT, a LXX e Filo. A LXX usa pénês para termos hebraicos que denotam o que 
é fraco em termos econômicos, p. ex., trabalhadores diaristas sem qualquer patrimônio 
próprio. Visto que os termos hebraicos se fundem entre si, e ptõchós tanto como pénês 
é usado para eles, a diferença entre pénês e ptõchós tende a ser obscurecida na LXX. A 
lei protege aquele que é socialmente fraco, os profetas lutam contra a sua opressão (Êx 
23.6; Am 2.6, etc.) e Deus é seu protetor (Jr 20.13, etc.). Mais tarde, “pobre” e “humilde” 
são termos usados para os justos (SI 40.17; 70.5, etc.). O Rei Salvador, por fim, exalta
rá os humildes (SI 72.4, 12-13). A sabedoria proverbial considera a pobreza como um 
mal, porém o sábio também não busca a riqueza (Pv 10.15; 30.8). Maltratar o pobre é 
desprezar o Criador (22.16). As riquezas em si não têm valor (Ec 6.8). Sabedoria e hu
mildade tornam o pobre superior àqueles que estão acima deles socialmente (4.13-14; 
5.7). Filo usa pénês, mesmo quando a LXX usa ptõchós. Os judeus são pénètes após a 
perseguição sob Flaco tirar-lhes seu capital de giro.
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C. O NT. No NT, p é n ê s  ocorre somente em 2Co 9.9 (citando SI 112.9). Dar aos ne
cessitados é uma das boas obras pelas quais Deus provê aos crentes.

penichrós. Essa palavra significa “muito pobre”, “necessitado”, “miserável”. Os úni
cos casos na LXX estão em Êx 22.24 e Pv 29.7. Lc 22.2 usa o termo para a viúva pobre 
{p tõchê  em Mc 12.42). [F. Hauck, VI, 37-40]

—► ptõchós

pénthos [tristeza, aflição],penthéo [afligir, entristecer]

A. Uso grego, p en th éõ  significa “lamentar”, “angustiar-se”, e pén th o s  significa “tris
teza” ou “aflição”, bem como “evento ou fato doloroso”; é comumente usado para a la
mentação pelos mortos. Os estoicos consideram pén th o s  como uma p á th ê  a ser evitada. 
Seu despropósito é um tema comum na filosofia popular.

B. A LXX e o judaísmo. A LXX comumente usa p en th éõ  e p én th os  para derivados 
da raiz ’bl. O que se indica é a tristeza ou a lamentação e, especialmente, o pranto pelos 
mortos, que inclui tristeza individual, mas é também convencional, pén th o s  exerce um 
papel especial a. nas profecias de desastre (Am 5.16; Is 3.26, etc.), b. nas descrições de 
julgamento (J1 1.9-10; Jr 14.2; Lm 2.8) e c. em profecias de salvação quando o pranto 
cessará (Is 61.3; 66.10). A apocalíptica descreve a lamentação de Sião e sua transforma
ção em alegria (4Esdr. 9.38-10.50).

C. Cristianismo primitivo. No NT, também, as palavras significam tristeza expres
sa em lamentação, especialmente pranto pelos mortos (Mt 9.15; Ap 18.7-8). Em ICo
5.2 pén th o s  é tristeza ardente que conduz à ação. Somente dois usos são teologicamente 
significativos.

a. Em Ap 18, a lamentação é parte do julgamento divino sobre a Babilônia. Em Tg
4.9, também, pén th o s  é julgamento de Deus. O autor está elaborando uma ameaça tra
dicional no contexto de admoestação. ICo 5.2 pen th eín  expressa tristeza pela vergonha 
trazida sobre a igreja pelo caso de incesto. A tristeza por pecados pelos quais não tem 
ocorrido arrependimento é também o tema em 2Co 12.21 (cf. lClem. 2.6).

b. A bem-aventurança dos pen th oún tes em Mt 5.4 deve ser compreendida escatolo- 
gicamente. Aqueles que sofrem no presente éon encontrarão conforto no próximo. A 
lamentação aqui não é apenas tristeza pelo pecado; é a lamentação daqueles que veem 
este éon como ele é e não são seduzidos por seus encantos. Seu pen theín  os distingue 
deste éon e não pode deixar de incluir um elemento de tristeza penitente pelo pecado.

[R. Bultmann, VI, 40-43]

pentêkostê [Pentecoste]

A. Uso secular. Encontramos p en têk o stó s  desde o tempo de Platão, e a LXX usa o 
termo em Lv 25.10-11 para o Ano do Jubileu e em 2Rs 15.23 de forma cronológica. 
p en têkostê  ocorre desde o século 4o a.C. como um termo técnico na tributação signifi
cando um encargo de 2% sobre o valor dos bens, p. ex., artigos de exportação e impor
tação.
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B. O AT e o judaísmo.
I. A  Festa das Semanas do AT. De acordo com Êx 34.22, a Festa das Semanas é uma 

festa de colheita para marcar a coleta dos primeiros frutos da seara de trigo. Dt 16.9 diz 
que ela deve começar sete semanas após a foice iniciar a colheita. As dádivas devem 
ser oferecidas a Deus com alegria no local designado. Lv 23.15 provê maiores detalhes 
sobre a datação e os sacrifícios. No dia da festa, todo o trabalho é interrompido, e acon
tece uma alegre celebração. A única referência em outra parte no AT é em 2Cr 8.13, 
obviamente, portanto, esta não é uma das principais festas.

II. 0  Pentecostes judaico.
1. A data. O judaísmo fixa a data como o quinquagésimo dia após a Páscoa, embora 

ainda haja debate sobre quando iniciar a contagem. Antes de 70 d.C., a visão farisaica, 
segundo a qual ele deveria ser comemorado 50 dias após o décimo sexto dia do mês de 
Nisã, parece ter prevalecido. Poderia, assim, cair em qualquer dia da semana. É uma 
festa de apenas um dia, embora, na dispersão, um segundo dia é acrescentado por con
ta das dificuldades em se acertar o calendário.

2. Como festa da colheita. No judaísmo, o Pentecostes é ainda uma festa da colheita. 
O livro de Rute é lido e peregrinos levam ofertas a Jerusalém, onde são recebidos pelos 
sacerdotes e sobem ao templo com cânticos. Dois pães são oferecidos como as primí- 
cias da colheita de trigo. Entretanto, o número dos participantes é bem menor que o da 
Páscoa, da qual o Pentecostes tende a ser um suplemento.

3. Como festa da entrega da Lei no Sinai. Após 70 d.C., quando as primícias não 
mais podiam ser trazidas ao templo, o Pentecostes é ligado mais estreitamente à era de 
Moisés e celebrado como uma festa da entrega da lei. O livro dos Jubileus ancora a festa 
na história dos patriarcas e, assim, dá-lhe acentuada importância. A associação com a 
lei repousa em Êx 19.1, que situa Israel no Sinai no terceiro mês após o êxodo. O relato 
da entrega da lei constitui a leitura no Dia de Pentecoste, e por volta do século 3o d.C. 
é abertamente declarado ser o dia em que a lei foi entregue. Visto não haver qualquer 
evidência de que esta equiparação tenha sido feita nos dias do NT, a ideia de que o Pen
tecostes cristão seria uma festa da nova revelação de Deus não possui fundamento.

C. ONT.
1. Em ICo 16.8, Paulo diz que ele permanecerá em Éfeso até o Pentecostes. Prova

velmente, ele tem em mente a festa judaica, como em At 20.16, onde afirma desejar 
estar em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, possivelmente para participar, com os 
judeus cristãos, da celebração judaica.

2. Lucas apresenta a história do Pentecostes cristão ligando-o à história da salvação 
na frase em At 2.1: “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes” (cf. Lc 9.51). A promessa de 
Jesus em At 1.8 é agora cumprida. O relato que segue enfatiza a. o dom do Espírito, 
cujo derramamento traz consigo a capacidade para louvar (v. 11) e proclamar (v. 14ss.) 
e b. o nascimento público da igreja como uma comunidade vital (cf. 2.42ss.). O falar 
em línguas (v. lss., 13) oferece clara evidência da descida do Espírito e também serve 
como um protótipo da missão mundial. A ocorrência no Dia de Pentecostes significa 
que o calendário judaico pode ser ajustado à conexão de promessa e cumprimento na 
história da salvação.

D. A igreja primitiva. Na igreja primitiva, pentekostê é usado para os 50 dias de re
gozijo que começa com a Páscoa. Visto que a Páscoa é sempre observada num domin-
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go, as sete semanas também terminam num domingo. Durante esse período, não há je
juns, orações são oferecidas em pé, os catecúmenos são batizados e os pensamentos são 
dirigidos às últimas coisas, de tal forma que pentèkostè pode ser considerado como um 
sinal do reino celestial, ao qual Cristo já subiu como primícias da colheita. Mais tarde, 
o último dia do período assume uma importância independente, e pentèkostè vem a ser 
usado para ele como o dia em que se comemora o derramamento do Espírito.

[E. Lohse, VI, 44-53]

perí [ao redor de, acerca de, por, etc.]

A. Com o genitivo.
1. A partir do sentido espacial de “ao redor de” se desenvolve o sentido de “acerca 

de”.
a. Com verbos (a) de fala, escrita, etc., (b) de questionamento, reclamação, etc.,

(c) de emoção e (d) de cuidado, perí significa “acerca de”, “no interesse de” ou “por”.
b. Em vaga dependência de verbos ou substantivos, o significado é “por” ou “em re

lação a”.
c. No início de uma frase, perí denota o assunto da discussão: “No tocante a”.
d. Na frase tá perí tinos, a referência é a “o que é concernente a alguém” (cf. Mc 5.27; 

At 18.25).
2. Como a distinção entre perí e hypér tende a desvanecer, perí com o genitivo pode 

também significar “em favor de”, “por”. No NT, esse é um uso comum na intercessão. 
Em Lc 4.38 as pessoas suplicam a Jesus pela sogra de Pedro; em Lc 22.32 Jesus ora pelos 
seus discípulos; em At 12.5 a igreja ora por Pedro; em Cl 1.3 Paulo ora pela igreja; e em
4.3 ele pede que ela ore por ele. Lemos também do empenho por outros em Cl 2.1 ou 
da morte de Cristo por nós em lTs 5.10.

3. A locução perí hamartías é muito significante no NT; ela significa “por [a remis
são de] pecados”. Na LXX, essa locução corresponde à ideia de “oferta pelo pecado”. Ela 
ocorre em relação ao ministério vicário do Servo do Senhor em Is 53.10. Um sentido 
sacrifical está obviamente presente no NT em Hb 10.6 (citando SI 40.6), e cf. 5.3; 10.18, 
26; 13.11. Há também pelo menos uma sugestão de oferta pelo pecado em Rm 8.3 e lPe
3.18.

B. Com o acusativo.
1. De lugar, encontramos a. o sentido geral de “ao redor de” (Lc 13.8; Mt 3.4; Mc 

9.42) e b. “ao redor de pessoas”; cf. os discípulos em Mc 4.10 e os companheiros de 
Paulo em At 13.13 (hoi perí com o acusativo autón ou Paúlon).

2. De tempo, para dar um tempo aproximado, encontramos perí para “por volta de” 
(Mt 20.3).

3. O sentido espacial permite os sentidos transferidos de a. estar ocupado “com” (Lc
10.40; At 19.25) e b. de forma mais geral “com relação a” (lTm 6.21); cf. tá perí eme 
(“minha situação”) em Fp 2.23. [E. H. R ie s e n f e l d , VI, 53-56]

periérchomai —» érchomai; perizõnnymi -> hóplon-, períkátharma —> katharós;
períkeimai -» keímai; perikephalaía-> hóplon·, perilámpõ —> lámpõ, perílypos
lypê; periménõ —» ménõ
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perioúsios [escolhido, especial]

perioúsios [escolhido, especial]
1. Essa palavra significa “mais do que o suficiente”. Nos papiros, encontramos 

ho perioúsios (“o escolhido”) para o homem casado.
2. A LXX usa a palavra cinco vezes. Em Êx 19.5; Dt 26.18, o laós perioúsios é a 

“possessão especial” de Deus; como tal ele tem o dever de se desviar da idolatria e guar
dar os mandamentos (Dt 14.2).

3. O único caso no NT está em Tt 2.4. A obra redentora de Cristo criou para Deus
um povo que é uma possessão valiosa ou um tesouro especial. A base é a obra escatoló- 
gica de Cristo, a orientação é para a manifestação final, e a implicação é uma vida que 
já concretiza a promessa e a ordem divina. [H. P r e is k e r , VI, 57-58]

peripatéõ —»patéõ; peripíptõ —> píptõ; peripoiéomai —» poiéõ; peripoíêsis -»  poiéo

perisseúõ [ser superabundante], hyperperisseúõ [superabundar], perissós [supera- 
bundante], hyperekperissoú [muito além da medida], hyperekperissõs [muito além 
da medida],perisseia [abundância],perísseuma [sobra]

perisseúõ, hyperperisseúõ.

A. Fora do NT.
1. Intransitivamente, essa palavra significa “estar presente de forma superabundante 

ou em excesso”, expressando censura: “ser supérfluo”, e de pessoas “ser superior ou su
perabundante”. Transitivamente o sentido é “tornar muito rico”, “prover de forma supe
rabundante”.

2. Na LXX, o verbo é usado pessoalmente para “ter mais do que o suficiente”, “tomar 
a precedência” ou “aumentar” (família ou prole).

3. Sem usar perisseúõ, o AT sugere que a era da salvação será uma era de supera- 
bundância (Am 9.13; Is 65.17ss.). Os rabinos baseiam sua esperança em Lv 26.4-5. Es
critos judaicos posteriores retomam a ideia com descrições de grande fertilidade na fa
mília, nos bens, nas colheitas, etc., e de um grande derramamento de dons e bênçãos 
espirituais, p. ex., alegria, sabedoria e o Espírito. A perda sofrida pela queda será por ela 
compensada.

B. ONT.
1. Os Evangelhos Sinóticos e Atos. Um sentido secular ocorre em Mc 12.44. A abun

dância de servos contratados em Lc 15.17 aponta para a generosidade da graça divina. 
Mt 13.12 é, talvez, um provérbio que contenha o mesmo pensamento. A alimentação 
messiânica da multidão cumpre e transcende a alimentação mosaica com o maná (Mt 
14.20; Lc 9.17; Jo 6.12-13). A justiça requerida para o reino deve ultrapassar a justi
ça dos atuais mestres de piedade (Mt 5.20). O rápido crescimento da comunidade (At 
2.41; 4.4; 6.7; 9.31) dá testemunho da obra de Cristo e do Espírito.

2. Paulo. Paulo usa o verbo e o intensivo hyperperisseúõ em contextos escatológicos 
(Rm 5.20; Ef 3.20; lTs 3.10). A nova era da salvação é uma era de bênção abundante
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do dom da graça e do Espírito. Se o pecado aumentou pela lei, a graça superabundou 
ainda mais (Rm 5.20). A nova glória é também superabundante (2Co 3.9). Deus faz que 
sua graça flua ricamente sobre os apóstolos (Ef 1.8). A graça faz aumentar as ações de 
graças, que transbordam para a glória de Deus (2Co 4.15). Os sofrimentos abundam, 
mas também o conforto (loc. cit.). A verdade de Deus é aumentada pela manifestação 
da infidelidade humana e assim abunda para a glória de Deus (Rm 3.7) Os fortes em 
Corinto não ganham qualquer vantagem ao comerem carne sacrificada a ídolos (ICo
8.8), pois coisas externas não têm valor no reino (Rm 14.17). A profunda pobreza supe- 
rabunda em generosidade (2Co 8.2). Deus tem derramado ricamente sua graça sobre as 
igrejas, e estas suberabundam em toda boa obra (2Co 9.8). A coleta traz muitas ações 
de graças a Deus (9.12). A abundância material não é mais importante para Paulo do 
que a carência material (Fp 4.12); o presente de Filipos é para ele mais do que uma 
abundância (4.18). A abundância espiritual nas igrejas é a séria preocupação missioná
ria de Paulo (Rm 15.13; ICo 14.12; 15.58; Fp 1.9; lTs 3.12; 4.1).

períssós, hyperekperissoú, hyperekperissõs.
1. perissós, usado com coisas, significa “extraordinário”, “incomum”, “notável”, 

“transbordante”, em tom de censura “supérfluo”, “excedente”, e com pessoas “incomum”, 
“notável”. O advérbio perissõs significa “além da medida”.

2. Na LXX, perissós significa “restante” (Êx 10.5), “inútil” (lRs 14.19), “extraordiná
rio”, “excelente” (Dn 5.12 Θ). O advérbio significa simplesmente “muito” em, p. ex., Dn
8.9 Θ; SI 31.23.

3. O adjetivo é usado apenas seis vezes no NT. Em Jo 10.10 denota a superabundân- 
cia da vida que Cristo traz. Entretanto, em Mt 5.37 refere-se a afirmações adicionais 
desnecessárias. Os discípulos devem fazer mais do que os outros em Mt 5.47. Paulo 
pergunta que vantagem tem o judeu em Rm 3.1. É supérfluo para Paulo escrever sobre 
a oferta em 2Co 9.1. Em Mc 6.51 ek perissoú expressa surpresa frente às obras de Cris
to. O advérbio é usado de forma similar em 10.26, e a veemência dos inimigos se ex
pressa por meio dela em Mt 27.23; Mc 15.14; At 26.11.0  comparativo perissóteros, um 
substituto popular para pleíõn no grego do AT, ocorre 16 vezes no NT. João excede os 
profetas em Mt 11.9, o amor é mais importante que o sacrifício em Mc 12.23, a justiça 
fingida atrai juízo mais severo em Mc 12.40, Paulo deseja poupar o pecador de exces
siva tristeza em 2Co 2.7, Deus procura mostrar a imutabilidade de seu propósito mais 
plenamente em Hb 6.17, Paulo excede seus contemporâneos em G1 1.14, excede outros 
apóstolos em ICo 15.1 e seus oponentes (no sofrimento) em 2Co 11.23, ele se compor
ta com especial santidade e sinceridade para com os coríntios (2Co 1.12), tem um amor 
especial por eles (2.4) e tem um desejo especial de rever os tessalonicenses (lTs 2.17).

perisseía. Essa palavra, denotando “excesso”, é usada para a plenitude superabun
dante da era da salvação em graça (Rm 5.17) e alegria (2Co 8.2). Paulo espera um avan
ço missionário ilimitado quando a fé dos coríntios aumentar (2Co 10.15). Em Tg 1.21 o 
tema é “acúmulo” de maldade e não “o resto” de maldade.

perísseuma. Essa palavra, significando “abundância”, ocorre no NT em Mt 12.34; Lc
6.45 para aquilo que, abundando no coração, se manifesta em palavras. Em 2Co 8. Ο 
Ι 4 os bens excedentes dos coríntios suprirão a carência da igreja de Jerusalém, e o ex-
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cedente espiritual desta suprirão a carência daquela. A referência em Mc 8.8 é aos frag
mentos excedentes, que testificam a superabundância da provisão.

[F. Hauck, VI, 58-63]

peristerá [pomba], trygon [rola]

A. A pomba no mundo antigo. Essa palavra, de etimologia disputada, denota 
principalmente o “pombo caseiro”, mas pode também ser um termo geral. O treina
mento de pombos caseiros é comum na antiguidade, provavelmente por razões reli
giosas, pois a pomba é considerada um animal dos deuses (especialmente femininos), 
quer como mensageiro, atributo ou encarnação divinos (cf. a deusa pomba). A pomba 
é também um pássaro da alma (cf. grutas de pombas e o uso de pombais como monu
mentos). Como um símbolo da conduta humana na poesia e nos provérbios, a pom
ba, usualmente, representa a castidade, a fidelidade, a afeição, a gentileza, a sinceridade, 
mas ela pode também ser ligada à loquacidade e à reclamação. Por vezes, a pomba apa
rece como um pássaro de azar e morte.

B. A pomba no AT e no judaismo. A pomba aparece na história do dilúvio em Gn 
8.8, 12. Exposição posterior relaciona a referência em Ct 2.12 ao Espírito Santo. Filo 
vê na pomba um símbolo do lógos, da noús ou da sophía. O AT não dá espaço para a 
ideia de que a pomba seja um pássaro divino, mas há, talvez, uma sugestão de uma li
gação com a alma no SI 84.2-3. Pombas são os únicos pássaros oferecidos em sacrifício 
(Lv 1.14). A pomba denota desamparo em Jr 48.28, e hesitação em Os 7.11. Ela conhece 
suas estações em Jr 8.7, e Israel retornará como uma revoada de pombas em Os 11.11. 
Deus protegerá sua pomba em SI 74.19, e “minha pomba” é uma expressão de carinho 
em Ct 2.14; 5.2.

C. A pom ba no NT.
1. No batismo de Jesus, o Espírito se manifesta ao pousar sobre Jesus como uma 

pomba. Isso confirma a descida de modo poderosamente simbólico (cf. a ligação com a 
voz celestial, como no judaísmo).

2. Maria oferece pombas como sacrifício, mostrando assim que Jesus pertence aos 
pobres e humildes (Lc 2.24). Vendedores de pombas são mencionados na purificação 
do templo; eles são vendedores privados ou oficiais.

3. A pomba simboliza a simplicidade em Mt 10.16. Os discípulos devem enfrentar a 
oposição com a sabedoria das serpentes, entretanto, eles ainda continuam sob a norma 
da simplicidade de olhos e da pureza de coração.

D. A pomba na igreja primitiva.
1. Uma combinação de referências e antigas noções dão à pomba um rico poder 

simbólico na igreja primitiva. A pomba é um sinal tanto do Espírito como do próprio 
Cristo (o Logos). A oferta de rolas simboliza a morte de Cristo. Alguns heréticos assu
mem que a descida da pomba no batismo de Cristo mostra que somente então ocorre 
uma união de Jesus com o Cristo.

2. Tertuliano contrasta a pomba com a serpente a fim de mostrar a diferença entre o
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verdadeiro cristão e os hereges (Against the Valentinians 3). Ele traça um paralelo entre 
a natureza das pombas e sua moradia e a natureza e moradia da igreja. A pomba é tam
bém para ele um símbolo do Espírito Santo.

3. Clemente de Alexandria e Orígenes chamam os crentes de pombas. Em Mart. Pol.
16.1 a pomba que voa do mártir simboliza o Espírito e é também o pássaro da alma.

4. A literatura e a arte cristãs primitivas descrevem a pomba da paz, da qual a pom
ba de Noé é um tipo, visto que ela sinaliza o fim da ira divina.

5. Entre os maniqueus, a pomba branca simboliza o amor de Deus, e os crentes são
também pombas brancas, mas o Filho do Homem não é um homem mais real do que 
seria real a pomba no batismo. [H. Greeven, VI, 63-72]

peritémnõ [circuncidar], perito/»£ [circuncisão], aperítmêtos [incircunciso]

A. Uso não bíblico.
1. Atestado desde os dias de Homero, peritémnõ significa “cortar em volta”, “fazer 

incisões”, “circundar com vistas a despojar” (p. ex., gado ou terras), e então, como um 
termo técnico ritual, “circuncidar”.

2. O substantivo peritomê significa “circuncisão”.
3. O adjetivo aperítmêtos significa “não mutilado” ou “incircunciso”.

B. O AT.
1. Uso.
a. O AT usa o verbo exclusivamente para “circuncidar” num sentido literal.
b. Semelhantemente, o substantivo peritomê significa “circuncisão”.
c. O adjetivo aperítmêtos significa “incircunciso”, normalmente num sentido literal 

para os gentios, mas figuradamente em Jr 9.25.
d. A LXX se refere mais frequentemente à circuncisão ou à incircuncisão do que o 

hebraico.
e. O uso em Filo e em Josefo é o mesmo que o da LXX.
2. Origem, significado e distribuição do rito.
a. Realizado principalmente em machos, a circuncisão serve como um sacrifício de 

redenção e como um sinal pactuai. A importância do primeiro pode ser vista no AT em 
Lv 19.23-24, porém o segundo predomina. A circuncisão no nascimento é a forma mais 
comum, porém a circuncisão pode também ser um rito na puberdade ou um rito de 
casamento.

b. As tribos árabes bem como Israel praticam a circuncisão (Gn 7.23ss.).
3. A tradição do AT.
a. Há uma amostra de tradição antiga em Êx 4.24ss., onde a circuncisão é um rito de 

redenção. Js 5.2, 8-9 também se apoia em tradição antiga. Aqui a circuncisão está asso
ciada à “remoção” da vergonha do Egito sobre Israel, ou seja, o escárnio do Egito para 
com os não circuncidados.

b. Em Gn 17.1ss., a circuncisão é um sinal pactuai. Ela se aplica a todos os descen
dentes de Abraão, mas o pacto é especialmente com Israel.

c. Jeremias apresenta um uso figurado quando fala da circuncisão de coração (4.4) 
ou dos ouvidos (6.10). Para o povo, a circuncisão é pouco mais que mágica sacramen-



peritémno 188 circuncidar

tal. Ela pode ser justificada somente quando se refere à pessoa interior e ao relaciona
mento essencial com Deus.

C. Judaísmo.
1. O período romano helenístico.
a. Sob Antíoco IV, tentativas são feitas para proibir a circuncisão. Ela assim se torna 

um símbolo nacional, quer de resistência ou de vitória. João Hircano I (c. 128 a.C.) im
põe o judaizar e a circuncisão em massa. Sem a circuncisão, as interações íntimas com 
os judeus são impossíveis. Mesmo a família de Herodes prefere renunciar a um casa
mento político vantajoso a ter um sobrinho incircunciso.

b. O mundo helenístico acha a cerimônia indecorosa e perversa. Adriano chega a 
compará-la à castração. Filo a defende como higienicamente necessária e apropriada a 
um povo sacerdotal. Ela combate a sensualidade e resiste à ideia de que o poder da pro- 
criação confira semelhança divina. Filo não menciona a importância pactuai.

c. O Manual de Disciplina 5.5 se refere à circuncisão do desejo e da obstinação. O 
rito é pressuposto, porém ele é menos importante como tal do que a sua compreensão 
figurada.

2. Após a destruição do templo.
a. Após 70 d.C., o rabinismo farisaico triunfa. Ele enfatiza o aspecto literal e bane a 

interpretação figurada da teologia oficial.
b. Sob Adriano, a equiparação da circuncisão à castração torna-a tão punível como 

um homicídio. É possível que isso tenha despertado a revolta de Bar-Kochba; após um 
breve período de coação, ela foi amenizada por Antonino em 138 d.C.

c. Os tanaítas elaboram as regras detalhadas para o rito no século 2o.
d. A importância teológica da circuncisão é que ela é uma precondição, um sinal 

e um selo da participação no pacto com Abraão, e também um sinal de confissão. Ela 
traz em si as bênçãos pactuais da divina proteção nesta era e da alegria divina na era 
messiânica.

D. Cristianismo primitivo.
1. Uso.
a. O verbo é um termo cultuai no NT, usado literalmente em Lc 1.59; Jo 7.22; At 7.8, 

e figuradamente em Cl 2.11 com referência ao batismo.
b. O substantivo peritomê é usado em vários sentidos para “circuncisão”, p. ex., o rito 

em Jo 7.22-23, os circuncisos em Rm 3.30, os cristãos circuncisos em At 11.2; G12.12 e 
os cristãos como o verdadeiro Israel em Fp 3.3.

c. O adjetivo aperítmêtos não é usado literalmente no NT (mas cf. Barn. 9.5); ele 
possui um significado figurado em At 7.51.

2. O problema no período apostólico.
a. A circuncisão não é um problema na tradição sinótica. Jesus e seus discípulos são 

todos circuncidados e, embora o Batista desafie implicitamente a circuncisão em Mt
3.9, Jesus nunca faz caso dela.

b. Em Jo 7.22-23, Jesus argumenta partindo do menor (circuncisão no sábado) para 
o maior (cura total no sábado). A passagem mostra bom conhecimento das discus
sões rabínicas, e nela Jesus aceita a tradição a fim de fazê-la voltar-se contra os seus 
oponentes.
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c. Paulo, em Rm 2.28-29, contesta a visão de que, sozinha, a circuncisão física pos
sa trazer salvação neste mundo e no próximo. Ele segue, assim, a linha de Jeremias e 
dos essênios, mas sem aceitar a circuncisão literal como uma precondição essencial. 
Para ele, a única circuncisão verdadeira é aquela do coração que é obra do Espírito e 
que é idêntica à redenção de Cristo (daí Cl 2.11-12). Segue-se, então, que o sinal físico 
não é importante; o que vale é estar em Cristo. Os crentes são a verdadeira circuncisão 
(Fp 3.3), de tal forma que os cristãos gentios não precisam receber a circuncisão; nem 
os cristãos judeus, remover suas marcas (ICo 7.18-19). Cristãos judeus de Jerusalém 
disputam essa visão em Antioquia, mas Paulo fica firme (cf. G12.3). O concilio de At 15 
se recusa a tornar a circuncisão uma condição de comunhão, mas não proíbe os cris
tãos judeus a continuarem a prática antiga.

d. Condutas diferentes são assumidas na igreja primitiva. Em Barn. 9.1ss. a única 
peritomê válida é a do coração, porém os cristãos judeus, embora excomungados pela 
sinagoga, permanecem leais à sua posição em relação à circuncisão física.

-> akrobystía [R. Meyer, VI, 72-84]

peiphronéõ -> kataphronéõ

perípsêma [refugo, meio de expiação]

A. Significado fora do NT.
I. Derivação e desenvolvimento. Essa palavra, procedendo de peripsdõ, “esfregar ou 

raspar”, significa “o que é raspado”, ou seja, de refugo ou sujeira, “o que limpa”, p. ex., to
alha de banho, e “o que expia ou limpa em termos religiosos”, p. ex., o bode expiatório.

II. Como sacrifício expiatório entre os gregos. O sentido “meio de expiação” parece 
proceder da atribuição de desastres a alguma impureza religiosa que deve ser colocada 
sobre um representante do povo. Associado a isso está o conceito de ira de uma divin
dade que tem de ser aplacada mediante uma oferenda humana. Aqueles que são postos 
para morrer a fim de trazer purificação ou cura são pharmakoí. Eles são normalmen
te jovens e podem ser pessoas proeminentes, mas podem também ser indigentes ou 
criminosos, ou seja, a escória da sociedade (cf. a conexão com o significado “refugo” 
ou “lixo”). As vítimas precisam ser voluntárias, e o modo de morte, p. ex., afogamento 
ou apedrejamento fora da cidade, tem por objetivo garantir a remoção da impureza. A 
perípsésma personifica a libertação (cf. At 13.47; ICo 1.30) e, como uma expiação que 
salva da impureza, o termo está estreitamente ligado a palavras que significam purifica
ção e redenção.

III. O uso helenístico e o uso judaico helenístico.
1. Usado somente duas vezes na tradução do AT, perísèma é primeiramente um ter

mo mais fraco para expiação, quando dinheiro é dado em substituição por uma vida 
ameaçada.

2. Um segundo uso é para um sujeito indigno, seja numa situação de abuso ou de 
auto-humilhação.

B. O NT. Em ICo 4.13 perípsêma é quase sinônimo de perikathármata. O termo 
tem o duplo sentido de “sujeira”, “lixo”, “refugo”, etc. (como um termo de desprezo ou
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auto-humilhação), e de “bode expiatório”, “oferta expiatória”, com uma forte sugestão 
de escárnio. Paulo aceita o desprezo que é lançado sobre os apóstolos pelo mundo, mas 
o reinterpreta, pois suas vidas, aparentemente sem valor, são para o bem geral. O con
texto mostra que por trás do termo está a ideia da escória da sociedade que vicariamen- 
te sofre a morte em favor de todos os outros. Aqueles que são ultrajados e difamados 
são um meio de bênção e expiação. Esse pensamento aproxima Paulo da cruz (cf. G1 
6.17; 2Co 4.10-11; ICo 15.31; Fp 2.17; Cl 1.24), pois realmente o (suposto) malfeitor é 
Cristo, que sofre morte vicária, e o apóstolo, que é o mensageiro deste ato expiatório, 
carrega a marca de seu Senhor crucificado.

C. O pais apostólicos. O uso paulino influencia o uso de Inácio quanto à sua 
abordagem ao martírio (Ephesians 8.1; 18.1). Ele vai para a morte por outros, não em 
substituição à obra vicária de Cristo, mas para isentá-los da perseguição numa oferta 
a Deus (Romans 2.2). O sentido é mais diluído e não possui implicações teológicas em 
Barn. 4.9; 6.5, onde o termo é um pouco mais forte do que “vosso humilde servo”. Esse 
uso continua através da Idade Média. [G. Stahlin, VI, 84-93]

perpereúomai [vangloriar-se]

De origem contestada, perpereúomai está relacionado à arrogância na fala e asso
ciado a conceitos tais como loquacidade, bazófia, arrogância, etc. O termo sugere uma 
forma literária ou retórica de jactar-se. Em ICo 13.4 ele possui nuanças variadas tais 
como arrogância, pretensão e conversa fiada inútil. A antiguidade em geral se opõe a 
tal jactância, mas Paulo baseia sua rejeição no amor que possibilita a vida escatológica 
manifestada na fé e na esperança. Visto que Deus abriu essa possibilidade em Cristo, a 
ação de amor é apresentada em termos pessoais. Nós não descartamos perpereúesthai 
pela prática, etc., como no estoicismo; é o próprio amor que o descarta em nós quando 
tomamos esse caminho mais excelente. [H. Braun, VI, 93-95]

pétra [rocha]

A. Grego secular e o AT.
1. No grego secular pétra denota uma grande “rocha”, mas também um “rochedo” 

ou “cadeia de montanhas rochosas”. No sentido figurado, sugere firmeza, imobilidade e 
dureza, pétros é mais frequentemente usado para rochas menores, pedras ou seixo.

2. Na LXX, pétra significa “rocha”, “rochedo” e ocorre como nome de lugar (Jz 1.36), 
como um nome para Deus (2Sm 22.2) e como uma figura para um caráter inflexível (Is
50.7) ou uma mente endurecida (Jr 5.3).

B. Significado simbólico. No imaginário mítico do Oriente Próximo, a terra sur
ge do mar como uma rocha ou templo. Para o judaísmo, a rocha é o santo dos santos, 
que é o centro da terra, a pedra que detém o dilúvio primitivo, e o portão do paraíso. 
Is 28 faz uso do conceito. O velho templo não pode mais deter o dilúvio assírio, mas 
Deus edificará um novo templo. Um eco do mesmo conceito pode ser percebido em 
Mt 16.18.
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C. ONT.
1. O sentido literal. O sepulcro fora cavado numa rocha em Mc 15.46. As pessoas 

buscam abrigo em fendas da rocha em Ap 6.15-16. O terremoto fende as rochas em Mt
27.51. Algumas sementes caem num substrato rochoso em Lc 8.6. A casa edificada so
bre a rocha, não sobre a areia, sobreviverá ao vento e à inundação em Mt 7.24ss.

2. A rocha que segue. Subjacente à declaração em ICo 10.4 está o milagre do AT 
referente à água jorrando da rocha (Êx 17; Nm 20). Dá-se importância típica a isso na 
exposição rabínica. Surge, então, a lenda de uma fonte que teria estado com o povo no 
deserto. Paulo confere a isso um caráter messiânico (cf. Jo 7.37-38). Cristo é a realidade 
espiritual, não uma rocha material, mas o mesmo Cristo age na história tanto no antigo 
pacto como no novo para sustentar seu povo. O “seguir” denota sua fidelidade tanto no 
passado quanto no presente.

3. Rm 9.33 elP e 2.7-8.
a. Rm 9.33. Por Israel ter rejeitado a salvação pela fé, Cristo se tornou para ele uma 

rocha de ofensa. Paulo aqui combina Is 28.16 e 8.14 em versões mais próximas ao he
braico que à LXX. Paradoxalmente, a rocha de ofensa substitui a pedra angular básica 
e provada. Esta se torna uma coisa terrível e invencível diante da incredulidade. Entre
tanto, ela ainda traz o gracioso convite e a promessa de Is 28.16 com sua esperança para 
Israel.

b. lPe 2.7-8. O autor de lPedro também usa Is 8.14, mas combina esse texto com 
SI 118.22. A jubilosa palavra do SI 118.22 na colocação da pedra angular sobre o portal 
assume um terrível aspecto sob a influência de Is 8.14, em contraste aqui a Is 28.16, que 
é dirigido especificamente aos crentes (v. 6-7).

4. M t 16.18. O trocadilho no texto grego assume uma identidade entre pétra e 
Pétros que é assegurada somente pelo aramaico. Em outras partes do NT, o cristão in
dividual é sempre líthos e não pétra (cf. lPe 2.5). No sentido estrito, somente o próprio 
Cristo é pétra. Pedro é pétra somente por estar incluído na revelação em Cristo. Se ele 
próprio for pétra, ele o é na forma como Cristo o tomou pelas mãos e lhe deu um lugar 
no apostolado ímpar, que é a fundação histórica da igreja. Como Abraão é para os rabi
nos a rocha sobre qual Deus edifica o mundo, assim Pedro é a rocha sobre a qual Cristo 
edifica a comunidade do novo pacto.

D. Os pais apostólicos e os apologistas. Em Barn. 11.5 Deus é a rocha, e em 11.3
Deus ou Cristo é a rocha que dá água. Em Hermas Similitudes 9.2ss„ Cristo é a rocha 
na qual a igreja é edificada de pedras (crentes). A rocha na qual Policarpo edifica é 
Cristo (Inácio Polycarp 1.1). Justino faz a mesma comparação (Diálogo 113.6; 114.4). 
As facas de pedra de Js 5.2-3 tipificam os ditos de Cristo (Diálogo 24.2). O mito do 
nascimento de Mitra a partir de uma rocha é uma imitação pagã de Dn 2.34 (Diálogo 
70.1). [O. Cullmann, VI, 95-99]

Pétros [Pedro], Kêphás [Cefas]

A. Questões filológicas. Exceto em Jo 1.42, onde é usado para elucidar o aram. 
kêphás, Pétros é usado no NT somente como nome para Simão Pedro. O Cefas de G1
2.11 é obviamente o discípulo Simão Pedro, a despeito de várias tentativas de colocá-lo
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entre os 70. Simeão, encontrado no NT somente em At 15.14, é um nome comum entre 
os judeus, mas o NT, na maioria das vezes, adota o nome grego familiar Simão, que 
ele também tem desde o início, em acréscimo a Simeão. Kêphás, o aramaico do qual 
Pétros é a tradução grega, não é atestado como nome próprio. Ele é, na maior parte, 
usado no NT por Paulo (G1 1.18; 2.9, 11, 14, etc.), que dá ao aramaico uma termina
ção grega em -s. Pétros, como uma forma masculina, é preferida quando uma tradução 
grega é usada (Jo 1.42). Pétros se estabelece no NT, onde encontramos Simão, Pedro 
ou Simão Pedro. A tradução apoia a opinião de que Kèphás não seja um nome próprio, 
visto que, usualmente, não se traduzem nomes próprios.

B. A pessoa e o lugar do discípulo.
1. Nota biográfica. Simão, filho de Jonas, provavelmente vem de Betsaida (Jo 1.44). 

É um pescador que não foi educado segundo os padrões rabínicos e gregos (At 4.13). 
Trabalha em parceria com os filhos de Zebedeu (Lc 5.10). Mais tarde vive em Cafar- 
naum, onde Jesus o visita. É casado (Mc 1.29ss.; ICo 9.5), porém os relatos dos martí
rios de sua esposa e filhos são lendários. Parece ter pertencido ao círculo dos seguido
res de João Batista (Jo 1.35ss.).

2. Posição. Como um discípulo, Pedro pertence ao grupo íntimo de Jesus (Mc 9.2). 
Ele também se destaca como um líder (Lc 5.1ss.). Caracterizado por excesso de zelo, 
tenta andar até Jesus sobre o lago (Mt 14.28). Age como porta-voz em várias ocasiões 
(Mt 18.21; Mc 8.29ss.). Estranhos vêm a ele (Mt 17.24), e ele vai preparar a Páscoa (Lc
22.8) e está presente no jardim (Mc 14.37). Seu nome encabeça as listas (Mc 3.16, etc.), 
e ele é, por vezes, destacado (Mc 1.36; 16.7). Todos os escritores dos Sinóticos concor
dam nisso, e João reconhece a posição especial de Pedro, embora mostre um interesse 
especial pelo discípulo amado (cf. 13.24ss.; 18.16; 20.1ss.; 21).

3. Dádiva do nome. Dois problemas surgem em relação ao nome Pedro: o motivo 
de Jesus sempre usar Simão, e a ocasião em que o nome Pedro foi dado (cf. Mt 16.18; 
Mc 3.16; Jo 1.42). O nome é um apelido ao estilo rabínico, e talvez tenha sido dado 
mais cedo e, então, explicado em Mt 16.18. Ele não pode se referir unicamente ao cará
ter de Pedro, mas se relaciona à sua missão representativa como discípulo e apóstolo de 
Jesus.

C. Pedro como rocha sobre a qual a igreja é edificada.
1. A comissão apostólica à parte de M t 16.l7ss. Embora Pedro não lidere os discípu

los durante o ministério terreno de Jesus, ele assume a liderança em Jerusalém segundo 
o chamado do Senhor encarnado e a comissão do Senhor ressurreto (Jo 21.15ss.; ICo 
15.5; Lc 24.34). Pedro é uma das primeiras testemunhas do Senhor ressurreto em ICo
15.5, e uma comissão específica lhe é dada em Jo 21. Seu chamado anterior é assim 
confirmado pela comissão pós-ressurreição, pela qual ele assume a primeira liderança 
na igreja.

2. O dito de M t 16.17ss.
a. O cenário. Embora o dito ocorra somente em Mateus, a história ocorre também 

em Marcos e Lucas. A de Marcos é, provavelmente, a versão original. Numa incisiva e 
vivida apresentação, Marcos mostra como Jesus introduz a pergunta, recebe a resposta 
de Pedro, exige silêncio, prediz seu sofrimento e repreende os protestos de Pedro. Ma
teus prepara o terreno em 14.33, mas alguns eruditos pensam que o dito de 16.17ss.
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quebra a sequência e pode ter sido inserido de outro contexto (cf. Lc 22.31-32 ou Jo 
21.15SS.).

b. Autenticidade. A autenticidade tem sido calorosamente debatida. O caráter lin
guístico é semítico. O trocadilho soa melhor em aramaico, que tem kêphâ’ ambas as 
vezes. Devem-se notar também as locuções bar-Jonas e “carne e sangue”, o ritmo es- 
trófico e o uso de rocha para fundação. A objeção usual é que Jesus não falaria sobre 
estabelecer uma igreja, mas é preciso lembrar que ekklêsía ocorre frequentemente na 
LXX e que a tarefa messiânica é a de estabelecer o povo de Deus, que é frequentemente 
representado como uma casa. Se for argumentado que esse edifício é escatológico, a 
mensagem de Jesus não contrasta o presente com o futuro, pois o reino iminente está 
presente no próprio Jesus (Mt 12.28), e em sua volta ele começa a estabelecer o povo de 
Deus com o chamamento dos 12, a quem então envia às ovelhas perdidas de Israel. Pas
tor, ovelhas e rebanho são todos termos associados à comunidade. A ideia de edificar o 
templo (Mc 14.57-58; Jo 2.19) é também relevante aqui; o templo não feito com mãos é 
a comunidade da fé. Jesus começa a edificar sua igreja em seu próprio ministério, rom
pe os portões do inferno com sua morte e dá a seu povo a tarefa de seguir a obra vito
riosa que ele assim inicia. A Pedro, a rocha, ele dá as chaves do reino como mediador 
da ressurreição. Atar e desatar se referem primariamente à remissão de pecados, em
bora a formulação de preceitos possa também estar incluída. O próprio Jesus cumpre 
a função primária de perdoar pecados, e agora transmite o mesmo ofício a Pedro, a ser 
partilhada, é claro, com os outros discípulos (Mt 18.18).

c. Significado. Com “a rocha” Jesus não se refere à fé de Pedro; o paralelismo exclui 
essa opção. Pedro e rocha estão aqui claramente associados. Jesus edificará sua igre
ja sobre a única rocha, Pedro. Pedro deverá fazer uma obra singular, limitada ao seu 
próprio tempo de vida, sobre a qual toda a edificação futura será possível. A oração 
sacerdotal oferece um indício do significado quando afirma que futuras gerações crerão 
através da palavra dos apóstolos (Jo 17.20). Os apóstolos são o fundamento (Ef 1.20; Ap
21.14) porque dão testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Entre os apóstolos, 
Pedro é a primeira e principal testemunha ocular.

D. A liderança de Pedro e a primeira atividade missionária.
1. Liderança. Pedro assume a liderança na comunidade primitiva na eleição de um 

décimo segundo apóstolo (At 1.15), no sermão de Pentecostes (2.14), na cura do coxo
(3.1), na defesa do evangelho (4.8), no exercício da disciplina (5.1ss.), no acompanha
mento em Samaria (8.14ss.) e na obra missionária a Lida, etc. (9-10). Paulo se refere 
ao seu papel de liderança em G1 1.18, embora Tiago esteja, nessa ocasião, associado a 
Pedro nela.

2. Atividade missionária. Após seu aprisionamento e libertação (At 12.17), Pedro 
deixa Jerusalém, onde Tiago assume a liderança (cf. At 15; G1 2.9) e, aparentemente, se 
entrega à obra missionária. No concilio em At 15, sua obra permanece mais estreita
mente ligada a Jerusalém do que a Paulo. Paulo fala dele em alta estima, mesmo quan
do tem que censurá-lo (G1 2.1 lss.). Seus vínculos com Jerusalém provavelmente o colo
cam numa situação delicada, o que explica sua hesitação em Antioquia. lClem. 5 talvez 
aluda a isso quando fala das provas que tem de suportar por causa da inveja.

3. Teologia. Parte do problema de Pedro é que ele está muito próximo a Paulo em 
termos teológicos. Ele aprendeu de Jesus que o evangelho é para todos os povos. Por
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sua morte, Cristo fez expiação por todos os que creem. Em suas primeiras pregações, 
ele identifica Jesus como o Servo do Senhor (At 3.13, 26; 4.27, 30), cujo sofrimento vi- 
cário é visto como necessário à luz de sua ressurreição (cf. 1 Pedro).

E. Atividade missionária posterior e morte. Pouco é registrado sobre a obra mis
sionária de Pedro. Ele está ligado a três principais centros, Antioquia, Corinto e Roma. 
As reivindicações de que tenha fundado as igrejas em Antioquia e Corinto não encon
tram apoio, mas certamente ele trabalha em Antioquia e uma estadia em Corinto é 
possível em vista de ICo 1.12. No que diz respeito a Roma, um ministério ali pode ser 
inferido de lPe 5.1; 2Pe 1.14, mas dificilmente pode ser anterior à carta de Paulo aos 
Romanos, embora Rm 15.20-21 talvez ligue a fundação da igreja de Roma a cristãos ju
deus, e isso tornaria possível pelo menos uma visita de Pedro à igreja dali. A saudação 
em lPe 5.14, com sua referência à Babilônia, sugere uma origem romana para esta epís
tola, e se as testemunhas de Ap 11.3ss. forem Pedro e Paulo, essa passagem apoia um 
martírio romano. lClem. 5 certamente dá substância a um martírio romano, pois as 
circunstâncias se aplicam somente em Roma (cf. também Inácio Romans 4.3). No final 
do século 2o, escritores como Irineu e Tertuliano dão forma mais precisa à tradição de 
uma estadia e um martírio romanos, embora seja somente no século 4o que encontra
mos referência ao seu exercício de uma função episcopal em Roma. Escavações recen
tes ainda não tornaram possível uma identificação de seu túmulo.

[O. Cullmann, VI, 100-112]

pêge [fonte, nascente]

A. Fora do NT.
1. Essa palavra significa “fonte de água”, ou seja, uma fonte natural. Em linguagem 

figurada, denota então “lágrimas”, e ela encontra também um uso mais geral para “ori
gem”.

2. pêgê ocorre umas 100 vezes na LXX para vários termos hebraicos, alguns dos 
quais são também traduzidos por krênê, que significa “poço” (cf. também phréar). As 
fontes de água mencionadas no AT são, normalmente, fontes artificiais ou poços. A ari
dez do país significa que há necessidade de se cavar por água e também de se conservá- 
-la em cisternas. Muitas fontes são mencionadas, seja com ou sem nomes, e sua impor
tância pode ser vista pelos julgamentos de Os 13ss., pelas promessas de Is 35.7; 41.18, 
etc., e pela imagem escatológica de J1 3.18 (cf. também o uso de pêgê em Jr 8.23; Ct
4.12, 15; Pv 5.16; 10.11). Com o próprio Deus está a pêge zõès (“a fonte da vida”) no SI
36.9, e Deus reclama porque seu povo o deixou, ele, a fonte de águas vivas, em Jr 2.13 
(cf. 17.13).

3. Filo usa pêgê umas 150 vezes, na maior parte num sentido transferido para “ori
gem” ou “causa”. Quando ele se refere a fontes de verdade, ele alegoriza. O divino lógos 
surge da fonte da sabedoria, e a graça de Deus flui de perenes fontes de vida, embora 
somente para aqueles que têm sede de sabedoria.

4. Josefo, essencialmente, segue em seu uso de fontes do AT o original com referên
cia a pêgê, algumas vezes usando-a como sinônimo de phréar, algumas vezes distin
guindo as duas (cf. Antiguidades 1.246 e 8.154).
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B. ONT.
1. A única menção de um poço específico no NT é em Jo 4.6ss. (pêgê no v. 6 e 

phréar no v. 11). Este é um poço verdadeiro, não uma fonte. Tg 3.11 usa pègè ao tentar 
mostrar o quão antinatural é que da mesma boca saia tanto bênção quanto maldição. 
Em Ap 8.10 a grande estrela cai sobre as fontes, tornando os rios impotáveis mesmo em 
suas fontes. Em Ap 16.4 as fontes e os rios se transformaram em sangue. Em Ap 14.7 
Deus é o Criador das fontes de águas como também dos mares.

2. O uso em Mc 5.29 é figurado: o fluxo de sangue é estancado como uma fonte. Um
uso similar ocorre em 2Pe 2.17, que compara falsos mestres a fontes secas (cf. Jd 12). 
Em Jo 4.14, Jesus compara a água que ele dá com aquela que procede do poço de Jacó. 
Além de saciar eternamente a sede, essa água se fará uma fonte a jorrar para a vida 
eterna. A ideia não é que o recipiente controle a água, mas que é trazido à vida eterna 
pela comunhão com o Cristo que conosco vem habitar. A expressão “fonte de [água da] 
vida” não é usada aqui, mas ocorre em Ap 21.6 (cf. 7.17; 22.1, 17), onde denota a con
sumação que Cristo dará no último dia. [W. Michaelis, VI, 112-17]

pêlos [barro, lama]

pêlos, que denota uma mistura de umidade e pó, tem sentidos tais como “pântano”, 
“sujeira”, “argila”, “barro”. A LXX usa o termo para “lamaçal” em SI 69.14 e para “barro” 
em Jr 18.6. O uso é o mesmo em Filo e em Josefo. Em Rm 9.21, adotando uma imagem 
comum no AT, Paulo enfatiza a soberania de Deus ao comparar Deus ao oleiro; e nós, 
ao barro. Em Jo 9.6, 11, 14-15 pèlós se refere ao barro que Jesus faz com saliva e usa 
para curar o homem cego. Não temos aqui uma fórmula mágica, nem, provavelmente, 
uma descrição médica, mas pode haver um desejo de diferenciar Jesus de Esculápio, 
que aconselha o uso de um remédio semelhante. A importância mais profunda do inci
dente permanece. [K. H. Rengstorf, VI, 118-19]

pèra [saco]

1. pèra é o saco aberto transportado junto ao quadril esquerdo por uma correia so
bre o ombro direito e usado por camponeses, pastores, mendigos e filósofos ambulan
tes.

2. A palavra ocorre na LXX somente em Judite. Judite faz que sua serva leve um 
odre de vinho, um jarro de óleo e uma pêra com comida em seu caminho para o acam
pamento assírio.

3. Josefo introduz pêra em lugar de kádion de ISm 17.40, 49, e os rabinos têm um 
termo similar para a bolsa na qual carregam as provisões para as viagens.

4. No NT, Mt 10.10 proíbe os discípulos de levar uma pèra, Lc 10.4 proíbe tanto bol
sa quanto pèra, e Lc 22.35-36 reverte a ordem. A pèra aqui não é o saco do mendigo, 
mas uma bolsa para provisões. Jesus está ensinando os discípulos a se apoiarem com
pletamente na provisão de Deus. Eles não ficam desapontados com isso (Lc 22.35), mas 
Lc 22.36 reflete uma situação mudada.
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5. Nos pais apostólicos, o único uso está em Hermas ( Visões 5.1; Similitudes 6.2.5) 
para a bolsa do pastor. Taciano, entre os apologistas, tem pèra para o saco carregado 
pelos filósofos ambulantes (Discurso aos gregos 25.1). [W. Michaelis, VI, 119-21]

—» ballántion

pikrós [amargo],pikría [amargura], pikraínõ [amargar],parapikraínõ [amargar], 
parapikrasmós [rebelião]

pikrós, pikría, pikraínõ.
1. pikrós significa originalmente “aguçado”, “pontudo” (p. ex., flechas), então “pene

trante” (p. ex., odor), depois “doloroso” (para os sentimentos) e “amargo” (para o pala
dar). O sentido de amargura autoriza sentidos transferidos, tais como “desagradável”, 
“inesperado”, “doloroso”, “severo”, “cruel”, “austero”, “amargurado”, pikría tem o sentido 
de “severidade” ou “amargura”, pikraínõ significa “provocar”, e o depoente pikraínomai 
significa “ficar irado, amargo”.

2. A LXX usa pikrós literalmente para “amargo” (Êx 15.23) e figuradamente para 
“amargurada” (Rt 1.20) ou “cruel” (Hc 1.6). Em Gn 27.34 pikrós torna a voz de Esaú 
mais “estridente” do que “cheia de tristeza”. A morte é amarga em ISm 15.32, e o des
tino é doloroso em 2Mac 6.7. O advérbio pikrõs está ligado ao choro em Is 22.4, mas 
sugere lágrimas “descontroladas” antes que “amarguradas”. O verbo pikraínõ é usado 
somente figuradamente (cf. Jó 27.2). O substantivo ocorre umas 30 vezes. É um nome 
de lugar em Nm 33.9-10, aparece em combinação com veneno em Dt 29.19; 32.32, e 
denota tristeza em Sir 7.11, amargura em SI 10.7 e a ira transitória de Deus em Is 28.21, 
28.

3. Filo usa pikrós literalmente com referência à água ou fonte amarga, mas está fa
miliarizado também com o sentido transferido. A escravidão é amarga em Da vida 
de Moisés 1.247, e pikría encabeça uma lista de vícios em Da embriaguez 223. Josefo 
chama o Mar Vermelho de amargo em A guerra judaica 4.476, mas outras coisas tais 
como a morte e o cativeiro também são amargas (Antiguidades 6. 155; 11.263), e ele 
tem pikrõs para forte agitação, repreensões agudas, inquirição rigorosa, etc. (cf. Anti
guidades 3.13; Vida de Moisés 339; A guerra judaica 2.41).

4. O NT usa pikrós literalmente em Tg 3.11 para água da fonte que é amarga ou 
salobra ao paladar. A grande estrela em Ap 8.11 torna amargos (pikraínesthai) os rios e 
a fontes. Em Ap 10.9-10 o vidente acha amarga a mensagem de Deus, ou seja, dolorosa 
de proclamar, pikrós é usado para o choro de Pedro em Mt 26.75; o advérbio expressa 
seu completo desespero após a negação. Em Tg 3.14 a inveja é amarga. Hb 12.15 cita Dt 
29.17 para mostrar o dano que o pecado de um indivíduo pode causar na comunidade. 
A associação presente no AT de veneno e amargura está por trás do dito de Pedro a 
Simão, o mágico, em At 8.23. Rm 3.14 cita SI 10.7, e pikría encabeça uma pequena lista 
de vícios em Ef 4.31 (no sentido de ressentimento). Em Cl 3.19 os maridos são instruí
dos a não serem ásperos ou irados com suas esposas.

5. No Did. 4.10, os senhores não devem falar com seus escravos com o ânimo in
flamado. A palavra é mais comum em Hermas em sentidos tais como “mau humor”,
raiva, etc.
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parapikraínõ, parapikrasmós.
1. Essas palavras não são encontradas antes da LXX, e são tardias e raras. O ver

bo ocorre umas 40 vezes na LXX, em parte para “provocar” mas também, talvez origi
nalmente por um descuido, para “ser recalcitrante”. O substantivo ocorre somente uma 
vez em SI 95.8 para o poço que é traduzido diferentemente em Êx 17.7; Nm 20.24; Dt
32.51. A razão pela qual esse termo foi escolhido não está completamente clara, mas é 
mais provável que pretenda indicar o sentido de “rebelião” mais do que o sentido de 
“amargura”.

2. Hb 3.8, 15 cita SI 95.8, e 3.16 usa então o verbo num contexto que obviamente 
mostra que o sentido é “ser rebelde”, de modo que o substantivo, também, tem o senti
do de “obstinação” ou “rebelião”. Tal como a LXX, o autor sem dúvida captura um eco 
do nome do lugar tanto em parapikrasmós como em peirasmós (3.8).

[W. Michaeus, VI, 122-27]

pímplêmi [encher, satisfazer], empímplêmi [encher completamente, satisfazer], 
plêsmonê [saciedade, satisfação]

pímplêmi, empímplemi.

A. Fora do NT.
1. Esses dois termos ocorrem em Homero, mas não são comuns. A forma simples 

significa “encher” ou “satisfazer” e ocorre em vários contextos (p. ex., os olhos com lá
grimas ou a alma com vícios). A forma composta significa “encher completamente” (p. 
ex., um vaso). Outros usos são para a satisfação de desejos ou para o cumprimento do 
destino com a morte.

2. A LXX prefere o composto à forma simples. Em mais de 100 casos, a forma sim
ples significa “encher”, “satisfazer” ou, no sentido temporal, “esgotar-se”, “acabar”. O 
composto traduz vários termos hebraicos e tem muitas nuanças, p. ex., “ser cheio”, “ser 
satisfeito”. O sentido pode ser tanto literal quanto figurado, e há alguma ambivalência 
quando a referência é à glória de Deus enchendo a casa, pois declarações nesse sentido 
enfatizam tanto a vinda graciosa de Deus como a santidade de Deus, a qual ninguém 
pode suportar. Cumprimento temporal é denotado somente em Is 65.20. Em SI 103.5 
Deus traz satisfação material, mas a satisfação tem um aspecto espiritual em SI 63.5. Sa
tisfação sexual é referida (figuradamente) em Ez 16.28-29. Deus satisfaz com sua graça 
em SI 90.14. A morte é insaciável em Hc 2.5.

B. ONT.
1. a. A forma simples é usada no sentido espacial para “encher” em Lc 5.7; Mt 

22.10;27.48.
b. Ela denota reação às palavras e obras de Jesus em Lc 4.28; 6.11; 5.26.
Respostas similares à pregação dos apóstolos são denotadas em At 3.10; 5.17; 13.45;

19.29. Enchimento pelo Espírito ocorre somente em Lucas: primeiramente nas histórias 
sobre a infância (Lc 1.15, 41, 67), e então em Atos com referência ao enchimento dos 
cristãos pelo Espírito (At 4.8, 31; 13.9). O enchimento do Espírito traz o dom de lín
guas em At 2.4. Em At 9.17, ele denota a conversão, o recebimento do poder profético
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ou a dotação de dons apostólicos. O uso em Atos combina dotação cristã geral com 
dons especiais do Espírito para pregação, etc.

c. Nas histórias sobre a infância, plésthénai denota o encerramento de períodos, o 
turno do sacerdote em Lc 1.23, o período da circuncisão em 2.21, a gravidez em 1.57; 
2.6.

d. Profecias do AT se cumprem em Lc 21.22.
2. Enquanto a forma simples sempre significa “encher”, “cumprir”, o composto no 

NT significa sempre “satisfazer”, a maior parte no passivo. Satisfação física está em 
questão em Jo 6.12. Deus satisfaz o coração em At 14.17. Lc 1.53 (baseado em SI 107.9) 
diz respeito ao reino messiânico quando a carência será removida. Lc 6.25 se refere 
àqueles que estão satisfeitos com coisas materiais e que estão assim excluídos do reino. 
Em Rm 15.24, Paulo deseja “estar satisfeito com”, ou seja, “desfrutar” a fé e comunhão 
da igreja romana.

plêsmonê.

A. Uso fora da Bíblia grega.
1. Uso geral, plêsmonê denota primeiramente “plenitude” no sentido de satisfação 

física ou espiritual, mas também “repleção”, “saciedade” e “falta de moderação”. Um se
gundo uso é para “aquilo que enche”, p. ex., comida pesada, e um sentido derivado é o 
de um “grande número”, “profusão”.

2. Uso filosófico. Na filosofia, o termo denota, na maioria das vezes, “satisfação” sem 
qualquer elemento necessário de censura. Em Filo, ele exerce um papel num ataque a 
uma superestimativa das necessidades físicas. Por essa razão, ele normalmente significa 
“glutonaria”; assim os Therapeutae evitam-no como inimigo do corpo e da alma {Da 
vida contemplativa 37).

B. O AT grego. Usado 28 vezes na LXX, plêsmonê normalmente tem aqui o sentido 
de “satisfação” (p. ex., pela alimentação em Êx 16.3, 8, com as dádivas de Deus em Dt
33.23). Entretanto, pode também denotar a “saciedade” que leva ao pecado (Os 13.6; Is
65.15). Outro uso é para “aquilo que satisfaz” (Is 30.23) e para “plenitude” ou “profu
são” (Jr 14.22).

C. ONT.
1. Em Cl 2.23, os pais normalmente equiparam sárx à sõma e assim tomam 

plêsmonê como significando a satisfação de desejos naturais (não pecaminosos). Os fal
sos mestres não respeitam o corpo e assim o privam. Uma ideia mais ascética assumi
da por alguns pais é a de que satisfazer o corpo é devastá-lo, ou que sárx representa a 
mente carnal, de forma que aquilo que é dito satisfazer é aquilo ensinado pelo cuidado 
físico.

2. Interpretações modernas tendem a entendê-lo no sentido de que o prós denota 
um efeito, que sárx deve ser entendido num sentido nocivo, e que plêsmonê é também 
negativo. Surge uma dificuldade por causa da frouxa estrutura sintática; uma possí
vel solução é que ouk en timê tini seria uma declaração independente, e que lógon . . . 
sõmatos seria uma cláusula subsidiária.

3. O contexto de Cl 2.23 mostra que a piedade combatida ostenta uma glória cós- 
mico-terrena como distinta da vida que está oculta com Cristo em Deus. Preceitos que
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proíbem o uso de dons terrenos dão a estes uma importância indevida e atendem à sa
tisfação de um desejo egoísta vestido em traje de religião. Esses preceitos exibem sabe
doria a promoverem a piedade, a humildade e a restrição, mas carecem de real validade 
e servem ao comportamento piedoso interesseiro. [G. Delling, VI, 128-34]

pino  [beber],póma [bebida],pósis [bebida],potón [bebível],pdtos [(festa de) bebi
da], potêrion [cálice], katapínõ [consumir], potízõ [dar de beber]

pino.

A. O contexto do AT.
1. A esfera secular. Bebidas para saciar a sede são mais necessárias que comida e, 

como inebriantes, afetam a vida pessoal de forma mais profunda. Água, leite e vinho 
são as principais bebidas na Palestina. Deus se manifesta como Senhor da vida ao dar e 
reter comida e bebida (cf. os milagres no deserto).

2. Os cultos.
a. Abstinência. O jejum inclui abstinência de bebida (Êx 34.28). A abstinência de 

bebidas inebriantes é uma forma especial; cf. o voto de nazireu (Nm 6.2ss.; Jz 13.13- 
14). As bebidas são impuras somente quando maculadas pelo contacto (Lv 11.34). Os 
mistérios incluem a abstenção de bebidas no jejum, p. ex., quando da preparação para a 
iniciação. Os neopitagóricos se abstêm de vinho por razões ascéticas.

b. Um meio de salvação. Como parte da refeição pactuai, o beber realiza a comu
nhão com Deus. No mundo pagão, as refeições cultuais supostamente levam à união 
com os deuses. As bebidas são também entendidas como algo que confere potência, 
para mediar imortalidade e para induzir ao êxtase. Nos mistérios, o comer e beber es
tão associados aos ritos de dedicação e têm poder sacramental. No gnosticismo, o be
ber é uma contraparte dualística ao verdadeiro beber, ou seja, a apropriação, efetuada 
pela alma, do verdadeiro dom de doação de vida. Filo confere a isso um caráter moral. 
A bebida terrena serve para corromper o corpo, porém a alma celestial busca a bebida 
da imortalidade que é a virtude (De leis especiais 1.304).

II. O sentido transferido.
1. Geral. Em relação ao chão ou às plantas, pínõ significa “embeber” ou “absorver”. 

“Beber sangue” é uma expressão para matar. “Saciar o desejo” e “aceitar” o que é impos
to são outras formas de uso.

2. O AT. Teologicamente importantes no AT são as idéias de a. beber o cálice do 
julgamento de Deus, em que o beber representa o fato de que aqueles afetados pelo jul
gamento o trazem sobre si por seus atos desnorteantes, e b. receber a salvação que é 
livremente oferecida pela graça divina (Is 55.1).

3. Judaísmo. No judaísmo, pínõ representa receber aquilo que promete vida (cf. Pv
9.5). Os rabinos alegorizam o beber da água como recebimento do Espírito ou estudo 
da lei (cf. a expressão “bebendo a água de um erudito”). Em Odes de Salomão, o conhe
cimento é um rio transbordante que supre o sedento (ll.óss.).

B. O NT.
1. Comer e beber como expressões de dependência do mundo. Em 40 dos 70 casos no
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ΝΤ, pínein está associado ao comer. Comer e beber são funções vitais, mas, como tais, 
podem ser ocasiões de pecado. Assim, aqueles que se contentam em comer e beber não 
compreendem os sinais do reino (Mt 24.38; cf. Lc 14.18ss.; 16.19ss.). Comer e beber se 
tornam alvos do esforço humano (Mt 6.32-33) e objetos de ansiedade (Mt 6.31). Segu
rança e satisfação são buscadas neles (Mt 6.25). A aproximação da morte simplesmente 
confirma essa atitude (ICo 15.32). O dualismo leva a ela por outro caminho (ICo 6.13- 
14). Ela é uma expressão básica de paganismo (ICo 10.7), mas é também uma tentação 
para os crentes (Mt 24.49). A fronteira entre saciar a sede e a embriaguez é claramente 
demarcada somente pela refeição comunitária (ICo 11.21).

2. Comer e beber como expressões de liberdade de Jesus e seus discípulos. Ao comer e 
beber com grata alegria, Jesus e seus discípulos demonstram sua liberdade da depen
dência do mundo e também de falsos protestos contra ela. João Batista não come nem 
bebe (Mt 11.18), e Paulo deixa de comer e beber por um período (At 9.9), mas Jesus 
e seus discípulos comem e bebem (Mt 11.19; Lc 5.33), pois o jejum não é apropriado 
para aquele que traz o domínio de Deus, e aqueles que são de Deus são senhores livres 
de todas as coisas (Mc 2.28; ICo 3.21ss.; lTm 4.4; Tt 1.15). Se buscarmos o reino de 
Deus, Deus acrescenta o que é necessário (Mt 6.31ss.). Comer e beber são para a glória 
de Deus (ICo 10.31ss.). Entretanto, os fortes na fé devem se conter no caso de causar 
ofensa a irmãos mais fracos (Rm 14.21), especialmente quando libações pagãs estão em 
questão (ICo 10.21-22).

3. Comer e beber na história da salvação. Para Jesus e seus discípulos, comer e beber 
são sinais da era futura da salvação. A comunhão à mesa com Jesus significa participa
ção no reino que está presente nele e assegura um lugar no banquete consumador (cf. 
Mc 2.18-19; 14.22ss.). Na última ceia, Jesus passa o cálice aos discípulos; ele representa 
sua morte vicária em favor deles. Ao distribuir pão e vinho, Jesus promete que a comu
nhão à mesa de seu ministério terreno continuará, com base em sua obra salvadora, até 
ser consumada no banquete celestial. Somente quando o Senhor ressurreto comer e be
ber com os discípulos por um período limitado, há renovação da comunhão à mesa dos 
dias da encarnação (Lc 24.30-31; Jo 21.13). A refeição sagrada, de At 2.42 em diante, é 
inteligível somente com base na Páscoa e no Pentecostes. Ela pertence à era da igreja, 
quando o Senhor está presente, operando em seu povo através do Espírito. Como Paulo 
o explica, o comer e o beber são comparáveis ao maná e à água da era de Moisés (ICo 
10.3-4), ou à carne sacrifical e às libações das refeições cultuais (ICo 10.18ss.), embora 
não exista qualquer ideia de operação sacramental automática (ICo 10.5ss.). O que está 
envolvido é o encontro com o Senhor que se ofereceu por nós. Entretanto, somente se 
houver participação com fé é que a função física tem implicação de salvação e não de 
julgamento (ICo 11.27ss.). Em João 6.26ss. comer e beber constituem uma recepção 
espiritual de Cristo em sua oferta de si mesmo. Em 6.51ss. constituem uma recepção 
mediada pela participação nos elementos. As declarações refletem o vocabulário do 
gnosticismo e dos mistérios, mas a referência é ao Cristo encarnado, crucificado e exal
tado que concedeu o Espírito (6.33, 51, 60ss.). Comer e beber, então, são um encontro 
com Cristo e são para a salvação se expressarem total abertura de fé em Cristo e sua 
obra salvadora.

4. Uso figurado.
a. Beber do cálice da ira e do sofrimento. Aqueles que passam pelo julgamento de
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Deus bebem do cálice de vinho ou da ira tanto no sentido de serem desnorteados (Ap
18.3) ou no de sofrerem tormento eterno (14.10). Beber do cálice do sofrimento signi
fica aceitá-lo (Mc 10.38-39; Mt 26.42; fo 18.11). Isso se tornou uma expressão conven
cional no NT.

b. Beber da água da vida. Paralela ao comer do pão da vida (Jo 6.33), essa expressão 
(Jo 4.13-14; 7.37) significa receber Jesus com fé. Um caráter gnóstico é aqui dado a um 
conceito do AT; beber é saciar a sede por vida. Numa antítese ao beber natural, este 
beber expressa certos aspectos indispensáveis da fé. A fé recebe aquilo que dá vida, ou 
seja, o próprio Jesus e resulta num fluir correspondente (Jo 7.38).

póma, pósis, potón, pótos.
1. Uso. póma significa “bebida”, “bebida fermentada”, pósis significa o “ato de beber” 

ou “o que se bebe”, potón significa “o que é bebível” e pótos significa “rodada de bebida”.
2. Uso material no NT
a. Questões legal-rituais e ascético-dualistas. Em Hb 9.1Ό os regulamentos do AT 

consistem apenas de ordenanças carnais para esta vida. Por essa razão, o novo pacto 
descarta as regras de comida e bebida. Todos os modos de alimentação são puros para 
aqueles de coração puro (lTm  4.4). Ninguém deve julgar por causa de comida e bebida 
(Cl 2.16). O reino de Deus não é comida nem bebida (Rm 14.17), contudo, por essa 
mesma razão, o forte na fé deve respeitar os problemas do fraco. O poder de Deus une 
o coração a Deus e efetua uma nova criação. Expressando o aspecto corporal, comida e 
bebida não são questões indiferentes (ICo 15.32), porém, estando livres da servidão à 
forma deste mundo, devem ser praticadas em obediência (Rm 14.21; ICo 10.31ss.).

b. A Ceia do Senhor. Israel recebeu comida e bebida espirituais no deserto (ICo 
10.3ss.). Isso constitui um tipo dos fins dos tempos (10.11). Tal como a água e o maná, 
a comida e a bebida eucarísticas são o dom e o veículo da obra salvadora em Cristo e 
oferecem a possibilidade de vida em fé e obediência. Elas não conferem a imortalidade 
de forma mágica, mas exigem fé e obediência. Em Jo 6 a comida e a bebida verdadeiras 
são postas em antítese à comida que pode apenas manter a vida física (6.31-32). Isso 
não é dualismo gnóstico, mas representa a oposição bíblica ao viver de forma mate
rialista. A comida e bebida aqui não são o pão e o vinho da eucaristia, mas o próprio 
Cristo em sua ação salvadora, ou seja, em sua carne e sangue. Somente depois do pe
ríodo do NT é que começamos a encontrar um movimento em direção da mágica ou 
dos mistérios (Justino Apologia 1.66).

potêrion.
1. Uso. Essa palavra, rara no grego não bíblico, significa “recipiente para se beber”. 

Num lar palestino, é o jarro (usualmente um vaso de barro) que fica cheio sobre a 
mesa. Somente uma vez em SI 116.13 o potêrion é um recipiente usado no serviço no 
templo, embora a palavra ocorra em listas de utensílios do templo no grego não bíblico.

2. Uso literal. O NT se refere ao copo para uso diário em Mc 9.41; 7.4. Em Lc 11.39- 
40; Mt 23.25-26, os fariseus vão além da lei ao tentarem manter o exterior do copo livre 
de impurezas, porém isso é hipocrisia, pois o copo está limpo somente se seu conteúdo 
não procede de ganância e avareza. A exigência de pureza de coração é graficamente as
sociada à exigência de que o copo esteja limpo (Lc 11.39). Dessa forma, uma ilustração 
do dia a dia destaca a necessidade de conversão interna.
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3. Uso figurado.
a. Cálice da ira. Essa metáfora, encontrada em Apocalipse, provém do AT. Deus 

dá um cálice àqueles que estão sob julgamento (SI 75.8; Is 51.17). Esse cálice os deixa 
atordoados de modo a cambalearem e caírem. É um cálice de espanto (Ez 23.33) ou de 
atordoamento (Is 51.17). O cálice nas mãos de Deus significa seu controle do destino. 
Como cálice da ira, denota seu domínio judicial (SI 75.7-8). O judaísmo posterior ado
ta a mesma comparação. Os cálices da Páscoa são cálices de punição para as nações, 
mas de consolação para Israel. Apocalipse faz seu próprio uso da imagem do AT. Em
17.4, a Babilônia segura um cálice de ouro cheio de suas abominações (cf. Jr 51.17). 
Seu conteúdo é o vinho da ira de sua fornicação (14.8). A Babilônia, sob o controle de 
Deus, tem poder para subjugar as nações pela força e propaganda (Ap 13), mas o poder 
escatológico da ira de Deus pode ser visto nesse poder. Ele dá ao anticristo aqueles que 
não se encontram no livro da vida (13.8) e, no devido curso, eles são os agentes da ira 
de Deus para esmagar a própria Babilônia (17.15ss.). Deus dá à Babilônia o cálice do 
vinho da fúria de sua ira, e no último julgamento todos que aceitaram seu domínio 
também beberão o vinho da ira de Deus, ou seja, a condenação final (14.10). O vinho 
descreve a ira ativa de Deus, e o cálice descreve o poder de seu furioso julgamento, 
seja em seu exercício temporário mediante poderes históricos ou em sua manifestação 
definitiva.

b. Cálice do sofrimento. Quando os filhos de Zebedeu solicitam um lugar especial 
no governo real de Cristo, a resposta de Jesus, referindo-os ao seu próprio cálice, é uma 
intimação ao martírio, mas a questão que ele lhes coloca diz respeito à sua prontidão de 
aceitá-lo. No Getsêmani, ele mesmo ora para que o cálice lhe seja tirado, porém, após 
lutar em oração, chega à prontidão que é expressa em Jo 18.11. O cálice não é o destino 
cruel, mas o julgamento divino, de forma que o recuo de Jesus em relação a ele não é 
medo da morte, mas o horror do Santo ao incorrer no julgamento de Deus contra o 
pecado humano (Mc 14.33ss.; Mt 26.37ss.; Lc 22.44ss.). Com base nos ditos de Jesus so
bre o cálice, este é um símbolo do martírio em Mart. Pol. 14.2. O cálice do sofrimento é 
aqui decisivamente definido pelo fato de o próprio Jesus ter dele bebido.

4. A Ceia.
a. O dito escatológico em Lc 22.17-18. Em Lc 22.17-18 o dito de Mc 14.25 é ligado a 

um cálice. Em Marcos, a expressão “fruto da videira” mostra que ela está originalmente 
ligada à bênção de um cálice, pois essa expressão ocorre nas ações de graça judaicas, 
quando o vinho é bebido, p. ex., na Páscoa. Em Lucas, o dito se relaciona ao primeiro 
cálice da Páscoa. É uma declaração de que esta é a última refeição de Jesus com seus 
discípulos antes da refeição da consumação. O próprio Jesus não bebe, mas dá o cálice 
aos discípulos, que dele bebem, ou enchem com ele seus próprios cálices, numa união 
de comunhão à mesa que antecipa a refeição da consumação.

b. O dito interpretativo. Visto que a ordem e o ritual seguido na última ceia corres
pondem à prática judaica, não há qualquer dúvida de que o cálice e o dito procedem 
do próprio Jesus e são transmitidos pela igreja palestina. O dito interpretativo em Mc 
14.23; ICo 11.25; Lc 22.20 se refere aos conteúdos, mas sempre se usa cálice e não vi
nho (vermelho) como termo. O cálice lembra àqueles a quem é servido o cálice na mão 
de Deus. Aquele que o oferece é o Mediador da obra de Deus de julgamento e salvação. 
Os que o recebem são aqueles em quem Deus está operando pela graça que salva por
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intermédio de julgamento. O próprio cálice é o cálice da bênção da Páscoa, mas, mate
rialmente, por trás dele, se encontra uma referência ao cálice de Deus.

c. Cálice do Senhor e cálice de demônios (ICo 10). Em ICo lO.lóss., Paulo se re
fere ao cálice da bênção, mas a expressão “que abençoamos” torna especial a referência 
ao fato de que nele e com ele recebemos do Senhor. Esse cálice significa participação 
no sangue de Cristo, ou seja, entrega àquele que por nós morreu. É o cálice do Senhor 
porquanto nos liga ao seu poder eficaz. Portanto, os crentes não podem beber deste 
cálice e do cálice de demônios (10.21). A razão disso não é porque a eucaristia dife
re das refeições cultuais do paganismo (Justino Apologia 1.66), mas porque sacrifícios 
não oferecidos a Deus são dedicados a demônios. Aqueles que bebem o que é publica 
ou privadamente (ICo 8.10; 10.27ss.) derramado a entidades pagãs caem vítimas do 
domínio dos demônios. Assim, eles pertencem a outro domínio que não é o de Cristo. 
Porque ninguém pode servir a dois senhores (Mt 6.24) não se pode beber do cálice do 
Senhor e do cálice de demônios.

katapínõ. Literalmente, essa palavra significa “engolir”, “tragar” (usada tanto para 
pessoas como para, p. ex., a terra). Figuradamente, significa “assimilar”, “subjugar” ou 
“consumir”, “esgotar”. A LXX frequentemente usa o termo para destruição, seja pela ter
ra (Êx 15.12), pelas profundezas (SI 69.15), pelo inimigo (Os 8.8), por pecadores (SI
35.25) ou por Deus (Jó 8.18). No absoluto, denota a extinção da sabedoria humana (SI
107.27). Filo se refere ao tolo cuja alma é tragada pelo corpo ou a Balaão sendo engoli
do pelo rio da insensatez (De gigantes 13; Da imutabilidade de Deus 181). O NT segue 
o AT de vários modos, combinando sentidos literais e figurados para sugerir destruição 
hostil por forças sobre-humanas. Assim, encontramos a subjugação pelas trevas ou pelo 
diabo em lPe 5.8, pelo remorso desesperado em 2Co 7.9-10 ou pela obra de Deus de 
julgamento, no caso daquilo que lhe é hostil em Hb 11.29; Ap 12.6; 2Co 5.4; ICo 15.54. 
Os egípcios são engolidos pelo mar em Hb 11.29, a terra engole o rio em Ap 12.6, a 
morte é engolida pela vida em 2Co 5.4, e a morte é tragada pela vitória em ICo 15.54. 
Somente no dito proverbial em Mt 23.24 é que o uso difere. Aqui, uma comparação 
mostra a insensatez do caminho no qual os fariseus lutam contra a transgressão das 
mínimas leis, porém facilmente aceitam a não observância dos grandes mandamentos.

potízõ. Essa palavra significa “fazer ou dar de beber”. No AT, o potízein de Deus 
aponta para sua glória permanente como Criador (SI 104.11, 13) e também para sua 
obra de salvação e ira (SI 78.15; 60.3). O NT renova a antiga exigência de que o sedento 
deve ser dessedentado, mas numa base cristológica (Mc 9.41; Mt 25.35; Rm 12.20). Vá
rios motivos são vistos para terem dado de beber a Jesus na cruz (Mc 15.36; Jo 19.29). 
Em ICo 3.2, 6ss. a instrução básica da comunidade é como dar de beber a crianças ou 
aguar uma planta. Em Ap 14.8 a Babilônia faz as nações beberem do vinho de sua for- 
nicação. Beber de um só Espírito em ICo 12.13 traz uma referência eucarística.

[L. Goppelt, VI, 135-60]

pipráskõ [vender]

No grego secular, pipráskõ significa literalmente “vender”, “vender por uma peita” ou
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“arrendar”, e figuradamente “traído”, esgotado”, “desviado” ou “arruinado”. O NT tam
bém usa pipráskõ literalmente para “vender” (Mt 13.46; 18.25; At 2.45, etc.), e o sentido 
figurado aparece em Rm 7.14 para descrever a condição desesperada da pessoa “vendi
da sob o pecado”. [H. Preisker, VI, 160]

pípto [cair], ptóma [queda], ptósis [queda], ekpípto [decair], katapípto [desmoro
nar], parapíptõ [extraviar-se], paráptõma [uma falta], peripíptõ [encontrar]

píptõ.

A. Fora do NT.
1. O sentido básico de píptõ é “cair (abaixo)”, “precipitar-se”. A partir deste, desen

volveu sentidos tais como “lançar-se abaixo”, “tombar (em batalha)”, “perecer”, “estar 
perdido”, “desmoronar”, “falecer”. A culpa moral não está em questão, mas um sentido 
jurídico se desenvolve nos papiros: “cair debaixo de”, ou seja, “ser considerado sob”.

2. píptõ ocorre mais de 400 vezes na LXX e tem a mesma variação de sentido que 
também apresenta fora da Bíblia, exceto por não encontrarmos o sentido jurídico. Uma 
sugestão de perda de salvação é encontrada somente em Pv 11.28 e em Sirácida, embo
ra a perda sofrida como punição seja mais provavelmente um infortúnio.

3. Filo usa píptõ para o pecado da noús ou psychè, mas não no sentido de “pecar”. 
Josefo usa o termo literalmente para a ruína de edificações, a queda de animais ao chão, 
o cair da neve, o prostrar-se perante um governante e o tombar em batalha.

B. ONT.
I. Uso literal.
1. Geral
a. Comum no NT, píptõ quase sempre tem um sentido literal. Em primeiro lugar, 

denota quedas involuntárias, p. ex., a ruína de paredes (Hb 11.30), casas (Mt 7.25) ou 
cidades (Ap 16.19); cf. a queda de Babilônia (Ap 14.8; 18.2) como um sinal do julga
mento divino.

b. Outro uso é para a queda de uma pedra (Lc 20.18), a queda de rochedos ou de 
montes (Lc 23.30; Ap 6.16) ou a queda de migalhas (Mt 15.27) ou de sementes (Mt 
13.4ss.).

c. Um sentido ulterior é para a queda de estrelas (Mt 24.29).
d. Pássaros caem em Mt 10.29, enquanto pessoas também podem cair involuntaria

mente (At 20.9; Mt 15.14), e elas desmoronam quando fulminadas repentinamente pela 
morte (At 5.5, 10). Nos limites de um uso figurado, píptõ significa “cair” no sentido de 
“morrer”, “ser morto” (Lc 21.24).

2. píptõ e proskynéõ. Na maior parte dos casos, a queda é intencional, seja em reve
rência a um senhor (Mt 18.26) ou, com proskynéõ, em conexão com o culto da deidade 
(Mt 4.9; At 10.25; ICo 14.25; Ap 4.10), ou sozinho, diante de fesus, para enfatizar uma 
petição, para expressar gratidão ou para mostrar respeito (Mc 5.22; Lc 17.16; Jo 11.32). 
O próprio Jesus adota essa postura na oração (Mt 26.39).

II. Uso figurado.
1. Geral. At 1.26 adota a ideia comum da sorte que recai sobre alguém; a ideia sur-
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giu porque a sorte era originalmente agitada para fora de um recipiente. Quando se diz 
que as trevas ou o temor caíram sobre alguém (At 13.11; Ap 11.11), o termo sugere um 
acontecimento repentino e irresistível. O significado em Lc 16.17 é “tornar-se nulo”.

2. Cair como tornar-se culpado. Embora píptõ no NT não signifique “cair” no sen
tido de cometer um pecado específico, o NT aprofunda seu uso em relação ao pecado. 
Assim, em Lc 20.18, cair sobre a pedra envolve rejeição da pessoa e da reivindicação de 
Cristo; em Rm 11.11 cair significa ser abandonado por Deus na culpa; e em Rm 11.22 
cair é equivalente a culpa, píptõ pode também ser usado para a perda da fé e separação 
da graça (ICo 10.12). Em questão aqui está uma apostasia de Deus ou de Cristo que 
significa desqualificação (ICo 9.27). Em Rm 14.4 estar em pé e cair dizem respeito ao 
fato de que cada um deve responder ao Senhor como Juiz. O uso é absoluto em Hb 
4.11; um pecado específico não está em vista, mas, sim, a apostasia. Em Ap 2.5 o tema 
é deixar o primeiro amor. Em ICo 13.8 o amor não cai no sentido de que não passa, a 
menos que a ideia seja que ele não possa ser derrotado, ou decerto que ele nunca resis
tirá à reivindicação de Deus (cf. v. 4ss.).

ptõma. Essa palavra significa “queda”, “descida”, “colapso”, “ruína”, “cadáver”, “derro
ta” e, nos papiros, “derrubado pelo vento”. É usada na LXX para o desmoronamento de 
um muro, a capotada de um carro, o tombar em batalha, uma destruição e uma carcaça 
(Jz 14.8). Filo a usa para “queda”, “tombo”, “cadáver”. O único significado no NT é “cor
po morto” -  de um animal em Mt 24.28, de humanos em Mt 14.12 (o Batista); Ap 11.8- 
9 (as duas testemunhas); algumas versões de Mc 15.45 (Jesus).

ptõsis. Essa palavra, que significa “queda”, é mais comum na LXX do que ptõma, em 
sentidos tais como a queda de uma árvore (Ez 31.13), tombar em batalha (Na 3.3) e 
destruição como um julgamento. Josefo a usa para a queda do alto de um telhado An
tiguidades 17.71. No NT, o “desabamento” de uma casa é o tema em Mt 7.27, enquanto 
“ruína” é o sentido em Lc 2.34, ou seja, o destino daqueles para quem Cristo é uma 
ofensa.

ekpíptõ. Essa palavra significa “cair fora de” ou “cair ao chão desde”, “fazer uma in
cursão”, “partir”, “apartar-se ou desviar”, “ser lançado à terra”, “ser expelido”, “ser omiti
do”, “estender” e “deixar escorregar”. Em grande parte, é literal na LXX para vários ter
mos hebraicos; assim, denota um machado que se solta do cabo, um cutelo que escapa 
da mão, uma estrela que cai do céu, árvores ou chifres que caem, flores que murcham 
e, figuradamente, ordens que são dadas ou pessoas que esperam em sonhos saindo de 
mãos vazias. Josefo a usa para “ser expulso” e também “escapar”. A variação de sentido 
é muito grande nos dez casos em que ocorre no NT. Para o uso literal, veja lPe 1.24 e 
Tg 1.11 (baseado em Is 40.7), bem como At 12.7 (as cadeias caindo). O sentido pode 
ser literal em At 27.32, contudo, posto que o barco já está na água, a ideia é provavel
mente a de deixá-lo ir à deriva, não a de deixá-lo cair. O sentido de “perder” ocorre em 
2Pe 3.17 (com algum sentido de descair). “Perder” é também o sentido em G1 5.4. “Ser 
em vão” é o tema em Rm 9.6: a promessa de Deus a Israel não falhou.

katapíptõ. Essa palavra significa literalmente “vir abaixo” (edificações, etc.), mas 
também significa “cair em” (deslealdade, etc.), e como particípio perfeito significa “hu
milde”. Um uso interessante na LXX é para “sucumbir” (à opressão, 3Mac 2.20). Jose-
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fo a usa numa expressão que denota “desanimar” (Antiguidades 2.336). Somente Lucas 
tem a palavra no sentido literal; cf. “cair” (At 26.14), “cair morto” (28.6). A semente em 
Lc 8.6 cai sobre a rocha.

parapíptõ, paráptõma.

A. O grupo fora do NT.
1. O verbo tem sentidos tais como “cair ao lado (ou à parte)”, “tropeçar em algo”, “ser 

levado à parte ou adiante”, “ser enganado”. O substantivo significa “lapso” ou “erro”.
2. Na LXX, o verbo significa “ser em vão” em Et 6.10, “errar” em Sb 6.9 e “ganhar” 

em Sb 12.2; Ez 14.13; 15.8; 18.24. O substantivo geralmente indica uma “falta” na LXX, 
na maior parte pecados individuais diante de Deus. O grupo exerce pequeno papel em 
Filo, e Josefo usa somente o verbo no sentido geral “sobrevir” (Antiguidades 13.362).

B. O grupo no NT.
1. O verbo ocorre somente em Hb 6.6, onde significa “cometer uma falta” e não 

“apostatar”, mas sem qualquer referência específica (cf. 10.26).
2. O substantivo ocorre em Mt 6.14-15; Mc 11.25. Faltas contra outrem estão em 

questão em Mt 6.14, e contra Deus no v. 15. A repetição salienta a severidade de faltas 
contra outras pessoas. O uso geral em Mc 11.25 não especifica contra quem ofendemos; 
ofensas contra outros são também ofensas contra Deus. Paulo frequentemente usa o 
substantivo. Ele o emprega para o pecado de Adão em Rm 5.15, 17 e para a totalidade 
do pecado em Rm 5.20 (em distinção de parábasis como transgressão de mandamen
tos). Um uso similar ocorre em G16.1, e em Rm 11.11-12 a paráptõma de Israel consis
te de sua rejeição do evangelho.

C. O grupo nos pais apostólicos. O uso nos pais apostólicos segue o do NT (cf. 
lClem. 51.1; Barn. 19.4).

peripíptõ. Essa palavra significa “encontrar algo por acaso”, “ser inocentemente en
volvido em algo”, “ser derrubado”; o substantivo é usado para um “percalço” ou “aci
dente”. Filo usa o verbo para “cair em” e também para “cair culposamente”. Em Josefo, 
encontramos os sentidos “encontrar”, “surpreender”, “ser envolvido em (perigo, infor
túnio, etc.)”, “cair nas mãos”, “cair sobre a espada de alguém”. Em Lc 10.30 o significado 
não é tanto “surpreendeu os assaltantes inesperadamente” ,mas “caiu nas mãos deles 
inesperadamente” Em At 27.41 a ideia é a de ser trazido a algum lugar por acaso ou 
inesperadamente. Passar por provações inesperadamente é também o significado em 
Tg 1.2. Nos pais apostólicos, a sujeição aos tormentos é tema em lClem. 51.2, e o subs
tantivo significa “infortúnios” em 1.1. [W. M ichaelis, VI, 161-73]

pisteúõ [crer, confiar], pístis [fé, confiança], pistós [fiel, crédulo], pistóõ [fazer al
guém confiar], ápistos [infiel, descrente], apistéõ [descrer, ser infiel], apistía [infi
delidade, incredulidade], oligópistos [de pequena fé], oligopistía [pequenez de fé]

A. Uso grego.
I. Clássico.
1. pistós, que é atestada em primeiro lugar, significa a. “crédulo” (também com uma 

nuança de “obediente”) e b. “fidedigno”, ou seja, fiel, confiável.
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2. ápistos significa a. “desconfiado” e b. “indigno de confiança”, “não confiável”.
3. pístis tem o sentido de a. “fé”, “certeza”, “confiança”, e b. “fidedignidade”, e c. “ga

rantia” ou “segurança” no sentido de um penhor ou um juramento com as duas nuan- 
ças de “probidade” e “prova”.

4. pisteúõ significa “confiar” (também “obedecer”), “crer” (palavras) e, no passivo, 
“gozar de confiança” (cf. o sentido posterior “confiar em”).

5. apisteúõ usualmente significa “ser suspeito” ou “não crer” (palavras).
6. apistía significa “infidelidade”, “falibilidade”, também “desconfiança”.
7. pistóõ significa “fazer alguém um pistós", ou seja, indica uma pessoa presa a um 

compromisso ou contrato e, portanto, confiável. Outro sentido é fazer uma pessoa ser 
alguém que crê.

8. As palavras em pist- não se tornam termos religiosos no grego clássico. A fideli
dade a um acordo é um dever religioso, a lealdade está relacionada à piedade, e alguém 
pode confiar numa divindade, mas pistós não se refere à uma relação básica com Deus. 
Quando muito, incluem somente dependência em divindades e confiança em divinda
des ou em suas declarações.

II. Helenístico.
1. Discussão filosófica. No debate com o ceticismo, a filosofia chega a falar sobre a 

crença nos deuses e sua certeza distintiva, que é dada pela divindade e está relacionada 
à piedade e à crença geral no incorpóreo. A conduta é afetada por tal crença, que inclui 
a crença na imortalidade da alma, na participação do mundo divino e no julgamento 
final.

2. Propaganda religiosa. A propaganda religiosa exige fé nas divindades proclama
das. Os escritos herméticos refletem essa terminologia, como também o fazem as Odes 
de Salomão, os papiros, os textos mágicos e Celso.

3. Uso estoico. No antigo estoicismo, pístis (“confiança”) é adequada para o sábio. 
No estoicismo posterior, pístis significa “fidelidade” como solidez de caráter. Como 
Deus é pistós, assim deveriamos nós ser também. Indicando primeiramente fidelidade 
ao eu, pístis possibilita a fidelidade a outros, pístis é religioso, não como se denotasse 
um relacionamento com a divindade, mas numa realização do relacionamento.

[R. Bultmann, VI, 174-82]

B. O conceito do AT.
I. Observações gerais. No AT prevalece uma visão teocêntrica. Consequentemente, 

a fé é a reação humana à ação primária de Deus. A princípio, a fé é coletiva, e a rique
za de seu uso aparece somente quando indivíduos se separam do vínculo coletivo. Os 
profetas dão um novo impulso criativo ao vocabulário e às descrições da fé. A maior 
expansão ocorre em Salmos. Fé e temor estão intimamente relacionados no AT; em
bora contraditórios, eles se matizam um no outro, e juntos expressam a viva tensão e 
dinâmica polar do relacionamento com Deus no AT. Eles ocorrem mais ou menos de 
maneira uniforme. Entre as raízes relevantes, ’mn (pisteúein) vem somente em quarto 
lugar em termos estatísticos, mas é, talvez, mais importante em termos qualitativos. Em 
cada caso, o uso religioso tem raízes seculares.

II. A raiz ’mn e expressões relacionadas.
1. Qal. No qal, a raiz é usada em relação a mães, amas ou atendentes de crianças, 

sendo que a ela é associada a noção de cuidado e educação.
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2. Nifal. A abrangência é mais ampla neste uso, e as traduções “firme”, “confiável”, 
“seguro” são apenas aproximações. Assim, encontramos as idéias de permanência, efei
to devastador, correspondência aos fatos e especificidade. Nos dois últimos casos, não 
é meramente uma questão de conexão lógica, mas é igualmente uma experiência viva. 
Quando usado para pessoas, p. ex., servos, testemunhas, mensageiros ou profetas, o 
sentido transmitido é veracidade, perceptividade, retenção de memória, entendimento 
e habilidade para retratar. As qualidades variam; o ponto de interseção é o relaciona
mento entre as qualidades requeridas e aquelas realmente presentes. Em termos religio
sos, muitas características de Deus podem ser abrangidas pela raiz. Em Dt 7.9 o Deus 
“fiel” guarda o pacto com aqueles que o amam e obedecem. Em Is 49.7 a fidelidade é 
mostrada na eleição de Israel. Em lRs 8.26; Is 55.3, etc., a palavra de Deus se cumpre 
quer como promessa quer como ameaça. A raiz pode também descrever mandamentos 
ou obras de Deus (SI 19.7; 111.7). A definição substancial depende do aspecto em vista, 
mas sempre está presente a ideia daquilo que faz Deus ser Deus. Quando usada para os 
crentes, o termo expressa a atitude para com Deus que está de acordo com as exigên
cias de Deus. O que está em questão é a totalidade de disposição, não meramente uma 
ação singular.

3. Quando a raiz assume a forma de um adjetivo verbal, somos dirigidos para a 
mesma direção (cf. lRs 1.36; Nm 5.22; Jr 28.6; Ne 8.6; SI 41.13). O conceito compreen
de uma relação dupla: reconhecimento e confirmação da conexão entre reivindicação e 
realidade, e a conexão entre a validade da reivindicação e suas consequências práticas 
para aqueles que a aceitam.

4. Hifil. A LXX traduz o hiphil 45 vezes por pisteúein, cinco vezes por empisteúein, 
uma vez por katapisteúein e outra por peíthesthai. O significado é reconhecimento, 
com todas as consequências tanto para o objeto quanto para o sujeito. Expressam-se 
reconhecimento tanto da relação objetiva do objeto com a realidade quanto da relação 
subjetiva do crente com o objeto. Crer num relato significa tomar conhecimento dele, 
aceitando sua verdade e agindo em conformidade com ele (Gn 45.26; Êx 4.1; lRs 10.7, 
etc.). Confiar em vassalos, amigos, etc., significa reconhecer as exigências inerentes aos 
termos e à validade das exigências para aqueles que confiam (cf. ISm 27.12; Mq 7.5; Pv 
26.25; Jó 4.18). Por trás da palavra que é crida está a pessoa em quem se confia. Quanto 
a Deus, o primeiro sentido é o de dizer Amém a Deus, ou seja, reconhecer a relação 
dele conosco e estabelecer-se nessa relação. Mesmo quando a fé é requerida, a iniciati
va de Deus é, nesse caso, pressuposta. Em conteúdo, a orientação é para o aspecto em 
questão, obediência em referência à ordem, confiança e culto em referência à promessa 
(Dt 9.23; Gn 15.6). No entanto, a totalidade pode também estar em vista. Assim, da 
parte de Deus, seu poder, amor, firmeza, justiça, eleição e exigência poderíam todos 
estar abrangidos, a saber, tudo que o torna Deus, de modo que, num contexto pactu
ai, a descrença é equivalente à apostasia. Do lado humano, a fé envolve conhecimento, 
vontade e sentimento, também com um elemento de temor, numa atitude de dedica
ção extensiva e intensiva que inclui a totalidade da conduta externa e da vida interior. 
Esse tipo de atitude é possível somente na relação com o Deus do AT. Como Isaías a 
vê, com base em sua própria experiência (6.1ss.), essa concepção de fé, relacionada à 
ideia de um remanescente e de uma comunhão de fé, está em oposição a considerações
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políticas (7.1ss.), segurança terrena (28.14ss.) e confiança na força humana (30.15ss.), 
como uma forma de existência daqueles que estão ligados apenas a Deus e nisso encon
tram sua força (30.15), seu estabelecimento (7.9). Tal fé torna impossível tanto a auto
nomia quanto a idolatria; ela também remove todo o temor do poder humano (7.1ss.).

5. ’mn e derivados. A ênfase de Isaías na palavra e no conceito nunca foi perdida. 
Vemos, assim, uma expansão do significado de todas as raízes relevantes para abranger 
o relacionamento com Deus e toda a atitude de uma vida vivida em fé (cf. Hc 2.4; Jr
7.28). Também está expressa a ideia do caráter absoluto e exclusivo da verdadeira reli
gião relacionada ao verdadeiro Deus.

6. A dinâmica religiosa. O pacto, com sua ideia de fidelidade a Deus, parece ter for
necido a dinâmica para esse desenvolvimento. Apesar de haver pouca conexão especí
fica entre fé e o pacto (cf. Ne 10.1), seu forte vínculo com o relacionamento com Deus 
torna isso aparente (Êx 4.8-9; Nm 14.11; Dt 1.32; 2Rs 17.14; SI 78.22).

III. A raiz bth.
1. O estado de segurança. Essa raiz, primeiramente, expressa a ideia de sentir-se 

seguro, seja com uma ênfase objetiva ou subjetiva (Jz 18.7; Is 32.9ss.). Trata-se de um 
estado e não de uma relação. A ideia de confiança surge unicamente mediante o pen
samento de se basear a segurança de uma pessoa sobre alguém ou alguma coisa, p. ex., 
trabalho, poder, justiça, riqueza, carros, impiedade (normalmente com um julgamento 
negativo). Ao longo dessas linhas, o termo pode ser usado sem receio para confiança 
em ídolos (Is 42.17), o que os profetas, evidentemente, condenam fortemente.

2. Segurança. O sentido de segurança gera a ideia mais subjetiva de certeza com 
uma forte assimilação a ’mn. Isso vale particularmente para Deuteronômio, Salmos e 
Provérbios. Num sentido mais fraco, o termo pode denotar a atitude de oração (SI 91.2; 
84.12; 25.2, etc.).

3. Comparação. Comparado com ’mn, esse desenvolvimento envolve uma mudança 
no sentido básico graças ao crescimento da fé monoteística, a influência dos profetas, 
a situação religiosa do exílio, o sentido de dependência única de Deus e o surgimen
to do individualismo religioso. A influência de Isaías é especialmente importante (cf. 
Is 30.15).

IV. A  raiz hsh.
1. Buscando refúgio. Essa raiz passa por um desenvolvimento semelhante. Pressu

põe-se a necessidade de ajuda ou proteção com uma ênfase no ato de buscá-la.
2. Relação com Deus. O sentido original é aparente quando se busca ajuda em Deus, 

porém, no uso litúrgico, toda a relação com Deus pode estar abrangida de forma mais 
fraca.

V. As raízes qwh, yhl, hkh.
1. Significado básico. Essas três raízes para esperar ou aguardar são frequentemente 

equivalentes e experimentam o mesmo desenvolvimento em relação à fé. O sentido bá
sico é o de estar esticado ou estar sob tensão, e expressa o aguardar, o esperar em vão, 
ou o estado de dolorosa expectativa.

2. Uso religioso. Religiosamente, os termos expressam coletivamente a esperança de 
salvação (Jr. 8.15) e individualmente a esperança de ser ouvido (SI 119.81) ou ajudado. 
Esperam-se a palavra e a graça de Deus e até mesmo o próprio Deus, mas na maior 
parte com alguma expectativa concreta (Pv 20.22). A esperança pela manifestação de
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Deus conduz à esperança escatológica posterior de um estabelecimento visível do go
verno divino.

3. Isaias. Em Is 8.17 (cf. 2Rs 6.33), a espera é uma fé que persevera a despeito do 
julgamento e da ira de Deus. Essa espera é uma fé que ainda não vê, mas continua cren
do. A tensão é a de uma aventura de fé em meio a uma situação externa desesperada. 
Não se trata de uma esperança fraca e resignada de um talvez, mas a vigorosa esperan
ça de um todavia que resulta de uma luta até a certeza final. A posição é a mesma de Is 
40.31, que encaminha o povo à sabedoria e ao poder do Deus encoberto (v. 27). Aqui 
a espera em Deus representa uma nova forma de vida e energia que torna possível o 
impossível. Toda a profecia que segue (incluindo o cap. 53) é prova do vitorioso poder 
da energia de uma fé que é o mestre interior das aflições mais sérias da vida porque tem 
suas raízes no mundo transcendente.

4. Referências posteriores. Em especial, Salmos usa raízes de esperança nesse sentido 
mais amplo e mais profundo para todo o relacionamento com Deus (cf. 42.5,11; 43.5; 
130.5-6). O SI 119 mostra como os vários tributários fluem na direção de uma única 
corrente principal de confiança em Deus -  a confiança que caracteriza as orações do 
justo.

VI. Resumo. À luz de todo o desenvolvimento no AT, vê-se que a LXX e o NT estão 
certos em ligar pisteúein primariamente à raiz ’mn, que pode ser quantitativamente se
cundária, mas é qualitativamente tão proeminente que absorve os outros termos, em 
parte por causa de seu caráter formal, em parte por ser a mais próxima da relação única 
entre Deus e Israel, e em parte porque os profetas lhe dão uma profundidade criativa 
que promove um triunfo interior sobre as catástrofes da história e sobre as aflições da 
vida individual. Fé no AT expressa o ser e a vida do povo de Deus num relacionamento 
divino vital que abarca toda essa forma de vida e envolve uma certeza que libera novas 
energias. [A. W eiser, VI, 182-96]

C. Fé no judaísmo.
I. O legado do AT. No AT, fé corresponde ao gr. pisteúein, pois ambos os termos 

envolvem a confiança em pessoas e a crença em palavras (incluindo Deus e sua pala
vra). Contudo, o termo no AT transmite um elemento mais forte de reconhecimento e 
de obediência. Consequentémente, os mandamentos divinos podem ser objetos de fé 
(Dt 9.23), e a crença em Deus significa reconhecê-lo como tal numa unidade de con
fiança, esperança, temor e obediência. Essa fé tem seu fundamento nos atos passados 
de Deus e possui sua própria ligação com o passado na forma de fidelidade. Mas ela 
também está ligada ao futuro como uma certeza de que Deus cumprirá o que prometeu 
e ao presente, como obediência às ordens em demonstração de fidelidade pactuai. No 
AT, fé sempre transmite um relacionamento essencial para o povo, sendo os indivíduos 
os seus sujeitos sempre como membros do povo. Em distinção à fé no NT, essa fé não 
abrange claramente o problema da morte, ainda deixa algum espaço para um apelo à 
piedade, e é assim cumprida na história de modo que não constitui uma atitude radical 
de dessecularização tal como a paz com Deus (Rm 5.1), que é independente da história 
nacional e do destino individual neste mundo.

II. Fé no judaísmo.
1. Temas do AT. Todos os temas da fé do AT aparecem no judaísmo, mas com uma 

tendência nos rabinos de se enfatizar a obediência à lei, enquanto os apócrifos e os
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pseudepígrafos colocam uma ênfase mais acentuada na fidelidade. Com a confiança em 
Deus, crer que coisas são verdadeiras (p. ex., a palavra e as promessas de Deus) é ine
rente à fé. Enquanto fé é usualmente definida através do acréscimo do objeto, o uso 
absoluto pode também ser encontrado. Os justos são os fiéis, e eles são também crentes 
distintos dos ímpios ou pagãos.

2. A diferença em relação ao AT. A principal diferença em relação ao AT é que a fé 
não consiste mais na mesma medida da fidelidade aos atos de Deus na história ou da 
confiança em seus atos futuros. É, de forma mais forte, obediência à lei, sendo o papel 
do presente meramente a mediação da tradição canonizada. Em sua orientação para 
atos divinos, a fé é mais unilateralmente uma crença em milagres ou uma crença geral 
em providência, enquanto a esperança antevê eventos sobrenaturais nos quais a salva
ção é para os justos e o julgamento significa uma retribuição individual baseada em 
cumprimento ou não cumprimento das ordens divinas, de modo que as obras tendem a 
acompanhar a fé, e a própria fé pode até ser vista como um mérito.

III. Conceito de fé  para Filo. Para Filo, fé é primariamente crença no único Deus 
e confiança em sua providência. Sua verdadeira ênfase está num voltar-se do mundo 
transitório para o Deus eterno. Isso é menos uma resposta à palavra, mas antes uma 
disposição da alma. A influência do platonismo e do estoicismo pode ser vista nesses 
pontos. A relação com o povo e sua história é rompida, a fé se volta para o puro ser, que 
é derradeiramente acessível unicamente ao êxtase e, como último recurso, a fé parece 
mais uma relação com o eu do que com Deus.

D. O grupo pístis no NT.
I. Considerações formais.
1. pisteúõ. Formalmente no NT, como no uso grego, pisteúõ denota confiança, 

fé e crença. Encontramos construções similares àquelas no mundo grego. O uso se- 
mítico produz novas contruções, p. ex., com epí mais dativo ou acusativo ou com 
en. Distintivo é o uso de pisteúein com eis, que possui um sentido novo e forte de 
“crer em” e surge no contexto da missão da igreja. Outro sentido bastante comum de 
pisteúein é “confiar ou confiar-se” (cf. Lc 16.11; Jo 2.24; também no passivo).

2. pístis. Como no grego, essa palavra significa “fidelidade” e mais comumente 
“confiança” ou “fé” (religiosa), normalmente no absoluto, mas com eis, prós, epí, en e 
também com um genitivo absoluto.

3. pistós. Essa palavra pode significar “fiel” ou “crente”. O primeiro sentido é comu
mente secular, e nenhum significado religioso especial é vinculado quando a referência 
é ao serviço a Deus (ICo 4.2, etc.). A situação é diferente quando lemos da lealdade de 
fé (Ap 2.10) ou da fiel testemunha (2.13), mas quando a pregação é pistós, a ideia é sim
plesmente que ela é confiável (e cf. o uso em relação a Deus ou a Cristo, ICo 10.13; 2Co 
1.18; 2Tm 2.13). Quando a ideia é “crente”, pistós traz o sentido religioso de “aquele que
_ A »cre .

4. pistóõ. Essa palavra ocorre no NT apenas no passivo em 2Tm 3.14 no sentido de 
“ser assegurado (convencido)” (cf. lClem. 42.3). Entretanto, em lClem. 15.4 o sentido 
é “permanecer fiel a...”

5. ápistos. Esse termo pode significar “infiel” em Lc 12.46, mas o sentido mais pro
vável é “incrédulo” (cf. de forma mais geral Mc 9.19). Em At 26.8 o significado é “indig
no de crédito”.
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6. apistéõ. Esse verbo significa “ser infiel” em Rm 3.3, “não crer” em Lc 24.11 e, de 
forma mais técnica, “recusar-se a crer” em Mc 16.16.

7. apistía. Essa palavra significa “infidelidade” em Rm 3.3; Hb 3.12 (estreitamente 
relacionado à desobediência; cf. Hb 3.19), “incredulidade” em Mc 6.6, “incredulida
de” em palavras em Mc 16.14, e “incredulidade” com respeito à mensagem cristã em 
Rm 11.20.

8. oligópistos. Essa palavra procede do judaísmo e ocorre somente nos autores dos 
Sinóticos (Mt 6.30; 8.26; 14.31; 16.8). oligopistía é uma variante em Mt 17.20.

II. Uso cristão geral.
1. Continuação do AT e da tradição judaica.
a. pisteúõ como “crer”. No NT, este se torna um dos principais grupos para denotar 

o relacionamento com Deus, parcialmente com base no AT e parcialmente em conexão 
com a missão cristã e seu chamado à fé como uma conversão a Deus. O verbo é fre
quentemente usado para crer na palavra de Deus, p. ex., nas Escrituras (Jo 2.22), nos 
profetas (At 26.27), em Moisés (Jo 5.46-47) ou no que Deus diz por intermédio de um 
anjo (Lc 1.20) ou do Batista (Mc 11.31). Semelhantemente, o NT diz que o povo deve 
crer em Jesus e em suas palavras (Jo 3.34; 5.38).

b. pisteúõ como “obedecer”. Hb 11 acentua que crer significa obedecer, como no 
AT. Paulo em Rm 1.8. lTs 1.8 (cf. Rm 15.18. 16.19) mostra também que crer significa 
obedecer. Ele fala a respeito da obediência da fé em Rm 1.5, e cf. 10.3; 2Co 9.13.

c. pisteúõ como “confiar”. Este sentido é proeminente onde a influência do AT é for
te, como em Hb 11, e cf. Mc 5.36; At 3.16; 14.9. Uma ligação com oração surge em Mc
11.22ss.; Tg 1.6. Paulo descreve a fé de Abraão como confiança no poder de Deus para 
operar milagre (Rm 4.17ss.; cf. também 9.33; 10.11).

d. pisteúõ como “ter esperança”. A relação entre fé e esperança é clara em Rm 4.18 
e Hb 11.13. Quando a esperança é dirigida para aquilo que é invisível, ela requer con
fiança. Somente a fé, não a razão, pode perceber a realidade celestial e compreender 
o futuro prometido (Hb 11.1). Quando pístis significa especificamente fé em Cristo, a 
esperança é mencionada separadamente, porém tal esperança contém um elemento de 
fé confiante (lTs 1.3; lCo 13.13; IPe 1.21).

e. Fidelidade. O sentido de “fidelidade” do AT encontra eco em Hb 12.1; 13.7; 2Tm 
4.7; Ap 2.13; Hb 11.17; Tg 1.2-3. Esse também vale para Paulo, quando ele se refere ne
gativamente à apistía (“infidelidade”) de Israel em Rm 3.3. Entretanto, em lCo 16.13, 
pístis é a fé à qual a pessoa deve se manter fiel.

2. Uso especificamente cristão.
a. pístis como aceitação de uma mensagem. Especialmente quando usada com 

eis, pístis é aceitação salvadora da obra de Cristo tal como proclamada no evangelho. 
Isso inclui crer, obedecer, confiar, esperar e ser fiel, mas é primariamente fé em Cristo. 
Para os gentios, significa conversão ao único Deus que trouxe salvação em seu Filho e 
por seu intermédio.

b. O conteúdo da fé. Paulo declara o conteúdo da fé em Rm 10.9. Ela inclui reco
nhecimento do Cristo ressurreto. Fé em Cristo significa fé em sua ressurreição, e sua 
ressurreição implica sua morte prévia pelo pecado (lC o 15.11; cf. Rm 4.24; lTs 4.14; 
Fp 2.6ss.). Querigma e fé sempre andam juntos (cf. At 2.22ss.), e a referência é sempre a 
Cristo e àquilo que ele fez (cf. Jo 20.31; 16.27; 14.10; 8.24; Rm 6.8).
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c. Fé como relação pessoal com Cristo. Crer eis Cristo envolve uma relação pessoal 
similar à relação com Deus no AT, embora o NT tenda a usar construções diferentes 
para crer em Deus e em Cristo. Aceitação do evangelho é aceitação de Cristo como Se
nhor, pois Cristo e a história da salvação não podem ser separados. A fé aceita a exis
tência de Cristo e seu significado para o crente. Ela repousa na mensagem. Mas como 
fé na mensagem, ela é fé na pessoa mediada pela mensagem. O aspecto pessoal aparece 
em Rm 10.9,14; G12.20; Fp 1.29; lPe 1.8.

d. Crer. Fé pode ser a aceitação da mensagem, como em At 20.21, ou permanência 
na crença, como em ICo 2.5. Visto que crer é algo dinâmico, pode ser fraco ou forte 
(Rm 12.3; 14.1), pode crescer (2Co 10.15), pode persistir (Cl 1.23) e pode também ha
ver referências a sua plenitude (At 6.5), prática (lTs 1.3) e unidade (Ef 4.13).

e. A fé. Paulo pode chamar a própria mensagem de pístis. Como tal, pístis é um 
princípio, p. ex., em contraste com a lei (Rm 3.31; cf. 3.27.: a lei da fé). Semelhantemen
te, pístis significa cristianismo, seja como vida de cristão ou como mensagem ou ensino 
cristãos (cf. G1 6.10; 1.23). At 6.7 e Ef 4.5 oferecem usos similares, e cf. lTm 3.9; 4.1,6. 
Doutrina ortodoxa é pístis em Jd 3, 20 e 2Pe 1.1. As expressões em lTm 1.2, 4; 2.7; Tt 
1.1,4; 3.5 têm o mesmo sentido.

f. Desenvolvimento do uso de pisteúõ. O verbo segue basicamente o mesmo padrão 
do substantivo. Ele normalmente significa “receber a mensagem”, mas também pode 
denotar “estar crendo”, e os particípios podem ter a mesma força que pistós, que é equi
valente a “cristão”.

3. Fé cristã e fé  do AT. Fé no NT é o mesmo que fé no AT, porquanto é crença na 
palavra de Deus, mas com a diferença de que a ação de Deus está agora revelada uni
camente na palavra. Os justos do AT creem em Deus com base em atos manifestados, 
mas os crentes do NT creem em Deus no ato da vida, morte e ressurreição de Cristo tal 
como conhecido unicamente pela proclamação do evangelho. A ação de Deus é aqui 
a palavra, porque o próprio Jesus é a palavra de Deus. Fé, então, é confiança no ato 
escatológico de Deus em Cristo e esperança na consumação da obra que Deus assim 
começou. No ínterim, é confiança de que Deus não deixará que os crentes sejam con
fundidos, mas que, por estarem eles mortos com Cristo, igualmente serão guardados 
até serem também ressuscitados com ele. Visto que fé é fidelidade, é fidelidade ao ato 
salvador de Deus em Cristo, ao único nome em que há salvação (At 4.12). A obediência 
da fé é obediência ao caminho da salvação em Cristo, que implica, é claro, desviar-se do 
pecado. Em cada dimensão, significa uma reorientação radical para Deus que governa 
toda a vida. Por essa razão, fé é a religião cristã, e os crentes são cristãos. No entanto, 
a ênfase em Cristo é uma ênfase em Deus, pois fé em Cristo é fé no ato de Deus em 
Cristo. Deus encontra os crentes (unicamente) em Cristo, em quem habita toda a ple
nitude de Deus. Cristo é o ato final de Deus que já envolve sua manifestação futura e 
definitiva.

III. pístis e pisteúõ em Paulo.
1. Paulo e o conceito cristão comum.
a. Aceitação da mensagem. Para Paulo, fé não é primariamente uma disposição, 

mas uma aceitação da mensagem relacionada com uma confissão (Rm 10.9). Fé é uma 
possibilidade histórica (G13.25ss.), não uma possibilidade psicológica. O evento da his
tória da salvação é realizado no batismo; a fé faz que ela seja sua. Como crença no que a
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mensagem proclama, a fé reconhece sua validade pessoal. Ela envolve obediência como 
aceitação do ato divino de graça e julgamento na cruz, que traz compreensão tanto de 
Deus quanto do eu, ou seja, da graça de Deus e do eu sob a graça. Confiança e esperan
ça surgem dentro dessa nova compreensão.

b. Modos de crer. Visto que a fé envolve confissão e obediência, ela é tanto estado 
quanto ato. A pessoa pode tê-la (Rm 14.22), estar nela (2Co 13.5) e permanecer nela 
(ICo 16.13; cf lTs 3.8; Rm 5.2). Contudo, permanecer na fé não é algo estático, porque 
a fé está sob ataque e precisa se estabelecer (cf. Rm 11.20). Há graus de fé (lTs 3.10; 
2Co 10.15). Uma fé fraca (Rm 14.1-2) está ligada a um conhecimento imperfeito sobre 
a conduta correta (cf. 14.2, 23). A ação deve ser por fé (Rm 14.23) segundo a medida 
que cada um possui (12.3). Há uma obra da fé (lTs 1.3); ela opera por amor (G1 5.6). 
Essa obra está em contraste com as obras da lei.

2. O contraste com o judaísmo.
a. Fé e as obras da lei. Para expressar o novo relacionamento com Deus, Paulo une 

de forma estrita a salvação à fé. Salvação significa justiça, mas a justiça é dada pela fé, 
não pelas obras. A fé não precisa ser suplementada por obras, mas é uma dedicação a 
Deus e à sua graça. Essa dedicação, é claro, é um ato da vontade, mas é um ato no qual 
uma pessoa é e não meramente faz. Fé é o modo de vida daqueles que agora vivem em 
Cristo (Gl 2.19-20). Como negação da autodeterminação, fé é o ato supremo e, como 
tal, é o oposto de obras em todos os sentidos. Fé é correlata à graça, que se contrapõe 
a obras que merecem pagamento. Paulo não se opõe ao conteúdo das obras, mas à ma
neira de sua execução. As obras não trazem proveito quando servirem como base para 
a jactância, ou seja, para requerer algo de Deus, como no pensamento pagão e judaico. 
O que Paulo rejeita é a atitude de autoconfiança diante de Deus, ou a tentativa de alcan
çá-la. Fé é a verdadeira obediência possibilitada pelo ato gracioso de Deus em Cristo.

b. Fé escatológica. Como rendição do homem natural, que determina toda a condu
ta, a fé é uma atitude escatológica possibilitada pelo ato escatológico de Deus, ou seja, a 
atitude do novo homem. Estando na fé, tal como estando na graça ou em Cristo, signi
fica ser uma nova criatura (2Co 5.17). A era da graça pôs um fim à era da lei (Rm 6.14). 
O tempo escatológico chegou com a fé (Gl 3.23ss.).

3. O conceito paulino de fé  e o gnosticismo.
a. Orientação para o futuro. Como uma atitude escatológica, a fé por si mesma não 

é ela cumprimento. Os crentes estão em conflito (Fp 3.12ss.). Ela é provisória, como 
todo ser histórico. Ela realiza o ser escatológico na temporalidade. Dirigida ao passado 
para o ato de Deus em Cristo, a fé é também dirigida ao futuro para a consumação (Rm
6.8). O ato passado de Deus controla o futuro; por isso, a esperança se situa ao lado da 
fé (cf. lTs 4.14). A fé permanece (ICo 13.13), mas a vida presente na fé, não incluindo a 
visão, é provisória (2Co 5.7).

b. Fé e temor. Uma vez que a graça não é um poder infuso, mas nos encontra como 
a graça do julgamento e do perdão, ela nunca nos deixa escapar das condições concre
tas da vida. A fé remove o esforço de se tentar ganhar salvação, porém o imperativo 
divino permanece, e o temor é apropriado como o senso de que não permanecemos 
apoiados em nossos próprios pés e de que devemos ser cautelosos para não cairmos 
na frivolidade ou no orgulho (cf. Fp 2.12; Rm 11.20). Com a confiança de 2Co 3.4 e a
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ousadia da esperança de 3.12, Paulo conhece o temor do Senhor em 5.11, ou seja, o 
senso de permanecer diante de Deus (2.17; 4.2).

c. Fé e existência histórica. Existência na fé é existência num “não ainda”, bem como 
num “não mais” (Fp 3.12ss.). A decisão da fé abandonou a autoconfiança, mas deve ser 
sustentada pela renovação, por um constante esquecimento daquilo que ficou para trás. 
Abandonar a autoconfiança significa uma renúncia ao ímpeto de possuir e uma entrega 
à graça; há posse unicamente em Cristo.

IV  pisteúõ em João.
1. Como aceitação da mensagem. O substantivo pístis ocorre unicamente em ljo

5.4, mas o verbo é comum em João, e frequentemente denota aceitação da mensagem, 
quer em orações hóti com eis quer no absoluto.

2. Com eis e o dativo. Em João, crer em Jesus ou em suas palavras é crer nele, pois o 
prodamador e o proclamado são os mesmos porquanto o próprio proclamado nos en
contra e fala conosco. O ato de Deus é palavra, e Jesus é esta palavra-ato (Jo 1.1). Crer 
em Jesus é o mesmo que vir a ele, recebê-lo ou amá-lo (1.12; 5.43; 8.42).

3. Fé e salvação. Fé na palavra que Jesus proclama e que proclama Jesus traz sal
vação (3.18; 5.24). Em João, a palavra para salvação é vida; o mundo está no erro 
(8.44ss.). O mundo creria em Jesus se este falasse sua linguagem e lhe mostrasse um si
nal, porém suas declarações e sinais são evidentes apenas aos crentes (16.25, 29). Se ele 
tivesse falado a verdade à maneira do mundo, isso não mais seria verdade.

4. Fé como renúncia do mundo. O mundo não conhece verdadeira vida nem salva
ção e deve renunciar a si mesmo num voltar-se para aquilo que não é visto (Jo 20.29). 
As pessoas não podem crer quando buscam honra numa tentativa de obter segurança 
(5.44) ou quando somente desejam um pão que lhes assegure a vida material (cap. 6). A 
fé em si não é uma ação mundana; ela tem suas raízes no outro mundo como um pre
sente ou um ato de Deus. A pessoa precisa ser de Deus para ouvir a voz de Deus (8.47). 
Isso caracteriza a fé como um milagre, como um ato de dessecularização. Os crentes 
não são mais do mundo (15.19). O mundo também vê Deus como um objeto de fé, mas 
não pode aceitar a encarnação da Palavra (1.14) com seu conceito radical de dessecu
larização, não como uma elevação humana a outro mundo, mas pelo ato escatológico 
gratuito de Deus, que significa julgamento para o mundo, mas também salvação por 
revelação e fé. O invisível se torna visível de um modo que ofende o mundo (6.42; 7.27; 
5.17ss.; 8.28,58). A dessecularização divina não é uma fuga do mundo, mas uma rever
são dos valores do mundo, ela desvia os crentes das mãos do maligno (17.15), rompe a 
força do mundo como uma entidade histórica na qual cada um tem parte mediante a 
conduta. A revelação desafia este mundo e é assim uma ofensa para ele. Em contraste, 
a fé aceita a divina dessecularização e bane o autônomo poder humano ao apreender a 
revelação da palavra.

5. Fé joanina efépaulina. A unidade interna entre João e Paulo é evidente. Para ne
nhum deles a fé é boa obra. Entretanto, para ambos, a fé é um ato com caráter de obe
diência. Para ambos, significa renúncia do próprio poder ou da justiça conquistada por 
força própria.

6. Fé joanina e gnosticismo. Em João, diferentemente de Paulo, a antítese não é o es
forço judaico por justiça, mas o mundanismo universal que este representa. A antítese 
específica em João é a forma cristã desse mundanismo, ou seja, o gnosticismo. João usa
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termos gnósticos quando fala sobre a retirada do mundo ou a passagem da morte para 
a vida, mas no ambiente do evangelho ele faz que essas expressões se voltem contra 
o gnosticismo. O crente tem vida somente pela fé e não como uma posse. Ver a gló
ria de Cristo difere do êxtase, pois ela vem ao se contemplar o Senhor encarnado. A 
visão direta jaz no futuro (17.24). Os crentes não são retirados do mundo; eles ainda 
estão expostos aos seus ataques (17.15; 15.18ss.). A fé não pode se separar da Palavra; 
ela tem vida unicamente como fé na Palavra, pois apenas nela a revelação de Deus está 
presente.

7. Fé e conhecimento. A fé não nos fixa numa condição dessecularizada. Ela deve 
permanecer na palavra (8.31), a qual, por sua vez, habita nos crentes (15.4ss.). O co
nhecimento da verdade vem com o permanecer (8.32). O conhecimento não é rival da 
fé. Os dois possuem os mesmos objetos. Cada um pode preceder o outro, de modo que 
eles não são justamente estágios iniciais e finais. O conhecimento é o conhecimento da 
fé, diferente do mútuo conhecimento de Pai e Filho. Somente quando a existência ter
rena terminar é que a visão substituirá a fé conhecedora. Então a glória de Cristo será 
vista diretamente e não sob o encobrimento da carne (17.24).

8. Fé e amor. Se os crentes podem vencer o mundo somente pela fé (ljo  5.4), eles 
podem demonstrar dessecularização por sua conduta ao guardarem os mandamentos 
de Jesus na obediência e firmeza de fé (2.3-4; 3.22). O conteúdo dos mandamentos di
vinos corresponde à unidade de fé e amor. A fé vê em Jesus o revelador do amor divino 
(Jo 3.16). O amor é gerado pela acolhida desse amor (15.1 lss.) e pela permanência nele 
(15.1ss.; cf. também ljo  2.5, 9ss.; 3.10-11; 4.7ss.). Os crentes são conhecidos como dis
cípulos de Jesus por seu amor uns pelos outros (Jo 13.35). [R. Bu l t m a n n , VI, 197-228]

planáõ [extraviar-se, desencaminhar], planáomai [ser enganado, desencaminha- 
do], apoplanáõ [enganar], apoplanáomai [ser enganado], pldné [desvio, sedução], 
planos [enganoso],planêtês [errante],plánês [errante]

A. Uso clássico e helenístico do grupo.
I. Uso literal. A ideia por trás do grupo é a de “extraviar-se”. Um afastamento é usu

almente denotado, mas o grupo pode também ser usado para a pulsação do sangue 
através do corpo e para as viagens dos mercadores. Encontramos pessoas errantes nas 
tragédias, p. ex., Io e Édipo. No caso de Io, a falta de um alvo tem um efeito interno 
numa combinação de extravio geográfico e espiritual.

II. Uso transferido.
1. O verbo em declarações epistemológicas e éticas. Num sentido figurado, o grupo 

denota ausência de um objetivo. Razões nem sempre são dadas, mas quando são forne
cidas, frequentemente são de natureza mais epistemológica do que religiosa.

a. planáõ e apoplanáõ pode significar “desencaminhar” ou “enganar”, seja através da 
conduta, da fala ou da escrita. O labirinto desencaminha de forma geográfica, porém a 
obscuridade da realidade ou dos conceitos faz o mesmo em questões teóricas e éticas. 
Um provérbio comum estoico e neoplatônico se refere ao enganador ludibriado.

b. planáomai e apoplanáomai denotam “hesitação” ou “irregularidade” no discurso, 
na ação ou na conduta. A digressão ou declarações inverídicas ou contraditórias podem 
ser debatidas no discurso. Normalmente trata-se de “aberração” em julgamento, com
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dúvida ou hesitação implícitas. Nenhuma censura está envolvida, porém uma intima
ção é emitida para percepção e ação corretas.

2. Erro religioso e metafísico.
a. Personagens em tragédias são, por vezes, levados a erro trágico. Enviados pelos 

deuses, essa aberração conduz a um fim estabelecido (cf. Io e Édipo).
b. Platão se refere à hesitação da alma quando os sentidos físicos a levam para aquilo 

que é transitório. Os sábios são salvos desse embaraço ao se voltarem do mundo dos 
sentidos para o mundo das idéias. A aberração pode assim ser um desvio necessário no 
caminho para o verdadeiro conhecimento.

c. Em Plutarco, a vagueação tem um papel similar na busca de ísis, que os iniciados 
imitam de forma cultuai.

3. Os substantivos e adjetivos.
a. plánê significa “hesitação” e “erro” com a mesma variação de significados do ver

bo. O sentido ativo de “engano” é raro, e erro não precisa implicar culpa (o termo pode 
até denotar uma digressão que promove a verdade), embora a confusão seja a base da 
perversidade em Platão.

b. planêtês significa “instável”.
c. plános como adjetivo tem tanto o sentido passivo de “instável” como o sentido 

ativo de “sedutor”.
d. plános como substantivo tem vários sentidos, p. ex., uma “digressão” poética, 

a “hesitação” que a alma deixa para trás quando renuncia ao sentido de percepção, a 
“confusão” da comédia e, com uma referência pessoal, o “conjurador”.

B. O grupo de palavras na LXX.
I. Uso literal.
a. planáõ significa “confundir”, “desencaminhar”, “fazer cambalear”. Não se deve de

sencaminhar o cego (Dt 27.18). Cambalear por causa do vinho tem significado primei
ramente literal, mas com uma sugestão de hesitação espiritual.

b. planáomai significa “errar” ou “cambalear”, p. ex., em viagens, em fuga ou em 
julgamento. Errar pode acontecer em aflição (Sir 29.18), e cambalear pode resultar do 
vinho (Jó 12.25). No tempo do fim não haverá mais vagueação (Is 35.8). Animais tam
bém se extraviam, p. ex., o boi (Êx 23.4), a ovelha (Dt 22.1) e os filhotes dos corvos 
(Jó 38.41).

c. planêtês é usado para o “errante desassossegado” (cf. o julgamento de Deus sobre 
Israel em Os 9.17).

d. planêtis ocorre para a esposa de Jó em 2.9.
e. Os outros termos são usados somente num sentido transferido.
II. Uso transferido.
a. planáõ raramente denota engano secular. A sedução religiosa, que conduz à ido

latria, é a obra dos falsos profetas e dos governantes infiéis (Dt 13.6; 2Rs 21.9) ou dos 
falsos deuses (Os 8.6; Am 2.4). Israel é o objeto, sinais, etc., são usados (Dt 13.2-3), e 
gratificações podem ser o motivo (Is 3.12). O próprio Deus pode causar o vaguear, p. 
ex., dos gentios em Jó 12.23, dos poderosos em Jó 12.24, dos profetas mentirosos em Ez
14.9 e do povo em Is 63.17.

b. planáomai oferece um uso similar. Assim, Israel se desvia como ovelhas em Is
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53.6. Apesar de haver pouca censura nesse versículo, a aberração é usualmente conde
nada como desvio de Deus ou transgressão da sua vontade (Ez 14.11; SI 119.110). No 
caso dos gentios, esse desvio significa idolatria (Is 46.5, 8). Em geral, a LXX usa todo o 
grupo numa forte rejeição da falsa profecia.

c. apoplanáõ pode denotar engano secular, mas pode também denotar “condu
zir para a idolatria” (2Cr 21.11) ou para a ofensa contra a vontade de Deus (Pv 7.21). 
pldnê como “erro” ou “sedução” é um termo geral para a desobediência ou idolatria 
de Israel (Ez 33.10; Jr 23.17), ou para a dos gentios, ou para pecados individuais (Pv
14.8). planos denota erro religioso, ou seja, idolatria (Jr 23.32) ou o pecado da fraqueza 
(Jó 19.4).

d. Significativo na LXX é o julgamento negativo expresso no grupo, primeiro relati
vo a Israel; e depois, aos gentios. O erro não é em consequência de um dualismo meta
físico, mas pela recusa em ouvir e obedecer a Deus. O julgamento ameaça a aberração 
(Is 46.8); a salvação traz libertação dele (Is 35.8). Somente referências apócrifas ofere
cem traços de dualismo (Sir 11.16 [leitura variante]; Sb 2.21).

C. A literatura mística apocalíptica e helenística.
I. Filo. Filo usa o grupo tanto em seu sentido literal quanto em sentidos variados, 

p. ex., para “imprecisão” na fala, “aberração” da percepção sensória, “hesitação errante” 
da mente, “aberração espiritual” como desvio do caminho reto, orientação para o exte
rior, desprezo pela alegoria ou pelo culto das estrelas. A preocupação principal de Filo 
é relacionada à aberração no conhecimento de Deus, o que é passível de culpa. Defeitos 
morais e idolatria não são tão proeminentes. Percepção sensória é inadequada se o alvo 
é o conhecimento de Deus. A aberração não é tanto a desobediência, mas é a escravi
dão ao mundo sensorial.

II. Uso escatológico áualístico.
1. Sedução por poderes. Enquanto escritos apocalípticos e místicos frequentemente 

usam o grupo à maneira clássica, uma noção especial se encontra no sentido da sedu
ção por forças espirituais, p. ex., anjos, Azazel (bode emissário), Beliar, demônios im
puros, espíritos malignos, o anjo das trevas, Satanás, os planetas, os éons ímpios, etc. A 
sedução envolve transgressão da lei, especialmente na licenciosidade. Alternativamente, 
significa confusão por falta de sabedoria. Confusão desesperada em meio ao caos é um 
aspecto do desvio da alma; este é apresentado como um destino cósmico.

2. O pano de fundo dualístico. A aberração ocorre sobre o pano de fundo e num 
contexto de dualismo metafísico, p. ex., o de luz e trevas, verdade e erro, o mundo dos 
sentidos e o do espírito ou de mente e caos.

3. O uso escatológico.
a. As últimas coisas trazem confusão, ou seja, rumor, terror e idolatria. Enganadores 

abundam. Falsos profetas seduzem por meio de discursos de vitória, promessas de mi
lagres e sinais aparentes. Há somente um fraco eco desse tema nos rabinos.

b. As últimas coisas também dão fim ao erro, ao passo em que os espíritos perversos 
são punidos e os gentios passam a enxergar que a idolatria é transgressão. Novamente, 
os rabinos oferecem apenas traços de tais idéias, que são formalmente paralelas ao con
ceito estoico de restauração e às esperanças herméticas pelo fim da aberração.
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D. O grupo de palavras no NT.
I. Uso literal e quase literal.
1. Combinando de várias maneiras os diferentes usos, o NT emprega planáomai li

teralmente em Hb 11.38, que se refere àqueles que são privados de uma residência per
manente por causa de Deus, demonstrando assim verdadeira fé.

2. Baseando-se na LXX, Mt 18.12 fala sobre o “desgarrar” de uma ovelha (ela está 
"perdida” na descrição de Lucas). A passagem traz uma alusão aos apóstatas. O desviar- 
-se acarreta culpa, mas é encerrado pela missão de Jesus.

3. A mesma metáfora do AT ocorre em lPe 2.25 (cf. Is 53.6). Os cristãos deixaram 
de lado o extravio e retornaram ao Pastor. O estado de extravio é aqui menos deplorá
vel e mais culpável que em Is 53.

II. Uso transferido.
1. O AT e o uso judaico posterior. No NT, as categorias de erro são na maior parte 

religiosas. Assim, em Rm 1.27 a deificação da criatura constitui o erro. A imortalidade 
é denotada em Tt 3.3 e 2Pe 2.18. O apostatar dos crentes está em questão em Hb 3.10 
e Hb 5.2. Em Tg 5.19-20 aquele que se desvia da verdade é um pecador. Em Mc 12.24, 
27 e Mt 22.29, os saduceus erram quando negam a ressurreição por ignorância da Es
critura ou do poder de Deus. Nesse incidente, a antítese entre uma visão espiritual da 
ressurreição e uma visão materialista e o tipo de argumento correspondem à discussão 
e à exegese rabínicas.

2. O uso estoico de mê planásthe. A advertência mê planásthe em ICo 6.9; G1 6.7; 
Tg 1.16; ICo 15.33 tem raízes formais no diatribe estoico. Ela quase serve como uma 
interjeição ou transição. Em ICo 6.9, precede uma lista de vícios; em G1 6.7, introduz 
uma advertência para que não se zombe de Deus; em Tg 1.16, contesta a ideia de que 
boas dádivas podem não proceder de Deus; e em ICo 15.33, adverte contra a contesta
ção da ressurreição ou contra a imoralidade resultante. Ditos populares são aduzidos 
em G16.7 e ICo 15.33.

3. O uso dualístico.
a. Em Ef 4.14, plánê, como o oposto do crescimento na busca da verdade em amor, é 

marcado por astúcia e leviandade. Um dualismo de erro e verdade pode ser visto aqui.
b. Um dualismo similar ocorre em ljoão, onde plánê é o oposto de verdade, sendo 

esta a realidade divina, e planõntes são os falsos mestres, bem como aqueles que imi
tam suas palavras ao negarem o pecado (1.8-9) ou a encarnação (4.2ss.). Basicamente, 
o erro é de natureza prática (4.6). Os falsos mestres são humanos, porém o poder do 
kósmos, o diábolos ou o pneúma tês plánês está por trás deles (4.4; 3.8; 4.6). Tendo o 
Espírito e conhecendo a verdade (2.20ss.), os crentes são prova contra o erro. As forças 
sedutoras têm estatura apocalíptica (2.18), mas assumiram a forma histórica de falsos 
mestres.

4. O uso escatológico.
a. A apocalíptica judaica posterior jaz por trás de Mc 13.5ss. e Mt 24.4ss., onde há 

advertências contra os falsos cristos e os falsos profetas que virão com promessas se
dutoras, oferecerão sinais e desencaminharão a muitos, tentando arrastar mesmo os 
eleitos. Quando comparados a modelos judaicos, encontramos novos elementos nos 
enganadores que apelarão a Cristo (Mc 13.5), que virão em seu nome e não em seus 
próprios nomes (Mc 13.6) e que procurarão afastar membros da comunidade de Cristo.
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b. Usando a mesma base judaica, Apocalipse apresenta os poderes sedutores em 
roupagem ainda mais mítica e os vê tentando seduzir não só os crentes, mas o mundo. 
O sedutor é o dragão, a serpente, o diabo ou Satanás (12.9), que caiu do céu, está acor
rentado temporariamente, é solto e é, então, destruído (12.9; 20.3ss.). A segunda besta 
é também um sedutor, ou seja, um profeta sedutor que acompanha a primeira besta, ou 
anticristo. A Babilônia, também, é um poder sedutor em 18.23. Essas forças perseguem 
a comunidade em vez de seduzi-la; sua sedução está apontada para o mundo e o diri
ge para a fornicação e idolatria (18.3; 13.14-15) por intermédio de falsos milagres (cf.
13.14) e feitiçaria (18.23).

c. A expressão “forte engano” em 2Ts 2.11, que resume os fenômenos listados nos v. 
3-10, une os temas apocalípticos, porém o contexto agora é a protelação da parusia e a 
punição dos incrédulos.

5. O uso racionalizante e moralizante.
a. Em 2Ts 2.11, os sedutores do último tempo são falsos mestres da era presente, e 

apostasia escatológica é apostatar no erro.
b. Em lTm 4.1 e passagens relacionadas, mestres apóstatas que seguem espíritos se

dutores e que são enganadores enganados (2Tm 3.13) conduzem seus seguidores para 
a imoralidade, a hipocrisia, a feitiçaria, a avareza e o espiritualismo gnóstico (lTm 4.2; 
3.13; 6.10; 4.3ss.).

c. Ao descrever os falsos mestres, Apocalipse os compara a Jezabel (2.20), e Judas e 
2Pedro se referem a Balaão (Jd 11; 2Pe 2.15). Eles são “estrelas errantes” em Jd 13; isso 
revela sua qualidade demoníaca.

6. Os apóstolos e Cristo como enganadores. Os apóstolos são considerados engana
dores por seus oponentes (2Co 6.8), mas Paulo firmemente nega que seu apelo proceda 
de erro ou de engano (lTs 2.3). Quando as autoridades se referem ao relato da ressur
reição como o “último engano”, eles deduzem que toda a obra e o ensino de Cristo são 
uma fraude e que ele próprio é um impostor (Mt 27.63; cf. Jo 7.12,47).

7. Resumo. As referências a acusações de que Cristo e os apóstolos são enganadores 
mostra que a igreja não se apropriou do grupo para seu próprio uso exclusivo, p. ex., 
em oposição à ideia rabínica da lei ou ao empenho judaico por justiça legal. A princí
pio, o NT preserva o conteúdo judaico e apocalíptico do grupo e somente gradualmen
te o relaciona ao evento Cristo. Em toda parte, o NT, como a LXX, enfatiza a culpabi
lidade do erro. A obra escatológica de Deus em Cristo supera esse desvio culpável, seja 
na forma do estado pré-cristão, ou na da sedução e erro que ameaçam os crentes.

E. Uso na igreja primitiva.
1. Os pais apostólicos.
a. Combinações de novos materiais. Nos pais apostólicos, ramificações individuais 

de significado tendem a perder sua individualidade, e o uso amplo produz novas com
binações essenciais. Consequentemente, demônios praticam sedução em Justino Diálo
go 7, etc., os judeus se encontram em erro em Barn. 2.9, o erro é o oposto da razão em 
Justino Diálogo 3.3, a oração é feita por aqueles que se extraviam em lClem. 59.4, eles 
são confiados aos cuidados dos presbíteros em Pol. 6.1, a advertência a não errar é uma 
advertência a apegar-se à igreja e ao bispo em Inácio Efésios 5.2, e o extravio da alma é 
uma rejeição do ascetismo em 2Clem. 15.1.

b. Novas combinações linguísticas. Em conjunto com as novas combinações essen-
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ciais, encontramos novos sinônimos para o grupo que o unem com a queda em Diog.
12.3, com ofensas (Mc 4.17) ou com a não permanência (cf. Jo 15.7) em Hermas Man
datos 10.1.5 e com a crença em mitos em 2Clem. 13.3.

2. O período posterior.
a. Nos Atos apócrifos, o grupo é posto num contexto mais consistentemente dualís- 

tico e Jesus é apresentado como libertador do erro. Ele é um companheiro na terra do 
erro e destrói o engano, embora ele próprio seja chamado de enganador.

b. Na Pistis Sofia, Jesus move os poderes na direção contrária de modo que eles são 
enganados ou iludidos e não podem mais exercer sua influência. A sugestão do NT de 
uma ilusão de soberanos (ICo 2.8) é aqui desenvolvida no conceito de um processo 
cosmológico.

c. Atanásio em sua 39a Carta Festiva, ao citar Mt 22.29 e 2Co 11.3, fala a respeito de 
autoenganação, fraude e enganação com referência à verdadeira extensão do cânon, ou 
seja, numa advertência contra a heterodoxia no tocante às fontes de revelação.

-> apatáõ, ginõskõ, hodós [H. Braun, VI, 228-53]

plásso [moldar, formar], plasma [figura, fabricação] ,plastós [formado, fabricado]

plásso, plasma.

A. O mundo grego.
1. O verbo, plássõ e piás somai, originalmente, estão relacionados à arte ou à habili

dade de “modelar”. Raramente são usados para a atividade de seres divinos, embora se 
diga que Hefesto formou Pandora. Prometeu é, mais tarde, aquele que forma pessoas 
humanas e outras criaturas vivas. A principal deidade nada tem a ver com plássein, 
mas ela dá aos seres humanos sua razão ou alma. São os deuses criados que se incum
bem de formar os corpos e, em Aristóteles, é a natureza que realiza o feitio. Em outros 
escritores, plássein é usado para o treinamento do corpo ou mesmo para o seu cuidado.

2. O substantivo. A palavra plásma possui sentidos variados tais como “figura”, “fal
sificação” e “estilo” (literário). Ela é comumente usada para os produtos de artistas ou 
artífices. Nos papiros mágicos, ela é a figura que representa uma pessoa sobre quem 
a mágica deverá ser executada. No período helenístico, ela pode denotar o corpo em 
antítese à psychê.

B. Judaísmo.
I. ALXX.
1. O verbo.
a. No ativo, Deus é o sujeito do verbo 36 vezes. Ele forma os seres humanos e os 

animais (Gn 2.7-8, 19). Os justos confessam que ele os formou (Jó 10.9; SI 139.5). Ele 
formou os olhos (SI 94.9), a respiração (Pv 24.12), o espírito (Zc 12.1) e o coração (SI
33.15). Ele também formou a terra (Is 45.18), todas as coisas (Jr 51.19) e o verão e a pri
mavera (SI 74.17). Ele forma através da eleição, orientação e libertação de Israel, tanto 
coletiva (Is 43.1) como individualmente (Jr 1.5). O uso do verbo mostra sua soberania 
absoluta (Jó 10.8-9; SI 95.5). Ele pode chamar um profeta ou brincar com o leviatã (Jr 
1.5; SI 104.26). Ele traz salvação e inflige punição (Is 45.18; Hc 1.12). Somente ele en
tende (SI 33.15), percebe (94.9) e faz reviver (2Mac 7.23). Somente ele deve ensinar (SI
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119.73). Pontos distintivos são: que essa obra de Deus de formação é tanto histórica 
como natural e que ela se refere ao corpo bem como ao espírito, ou seja, à totalidade do 
ser humano sem qualquer distinção dualística.

b. A LXX nunca fala de forma neutra de um plássein humano . O moldar realizado 
pelo oleiro tanto serve para denotar a soberania de Deus (Is 29.16) quanto é menciona
do em ataques à idolatria (Sb 15.8ss.). Em SI 94.20, plássein denota a ação prejudicial 
do juiz injusto. O médio em lRs 12.33 tem a ver com os rearranjos arbitrários das festas 
por Jeroboão. Deus é o sujeito implícito do passivo em Jó 34.15 e SI 139.16.

2. O substantivo. A LXX usa plasma apenas seis vezes, p. ex., para a figura humana 
em SI 103.14, para os animais como feitura de Deus Jó 40.19 e para a obra do oleiro em 
Is 29.16, em especial o ídolo em Hc 2.18. Enfatizadas são a soberania de Deus sobre 
suas obras em Jó 40.19; Is 29.16 e sua compaixão por elas em SI 103.14.

II. Filo.
1. plássõ. Somente Deus é o sujeito de plássein em Filo. É ele quem forma a espécie 

e a forma humanas, embora Filo faça distinção entre a humanidade terrena e a huma
nidade à semelhança divina e use palavras diferentes para essa modelação por Deus. 
No médio, Filo usa o termo para invenções humanas nas esferas religiosa e legal. Um 
dualismo é pronunciado no uso passivo (cf. a alegorização de Êx 31.2ss.). Como no 
mundo grego, porém não na LXX, o passivo pode também denotar “pretensão” ou “fal
sidade” de palavra ou atitude.

2. plásma. O substantivo tem as mesmas nuanças que o verbo. Na maior parte, de
nota uma “invenção”, p. ex., na combinação com mythos, para a conflagração mundial 
do estoicismo ou para o culto egípcio do touro. Em relação ao seu dualismo, Filo não 
deixa que isso interfira com o seu monoteísmo de modo a atribuir plássein a uma di
vindade inferior, mas o dualismo tem um efeito marcante em sua antropologia.

III. Judaísmo helenístico e rabínico. O judaísmo aceita o fato de que Deus modela 
soberanamente a humanidade. A exegese rabínica faz certo jogo de palavras com os 
dois verbos de Gn 1.27 e 2.7. Ela também discute o papel de Deus em relação aos dois 
impulsos e a questão sobre o solo que Deus usou na criação humana, p. ex., o solo do 
lugar onde mais tarde estaria o altar, ou dos quatro cantos da terra.

C. ONT.
1. Paulo usa a imagem do oleiro da LXX em Rm 9.20 para enfatizar a soberania di

vina. As palavras se referem primeiramente ao oleiro, mas o verdadeiro sujeito é Deus. 
Em Is 45.9-10 a soberania divina traz salvação, mas aqui ela significa tanto misericórdia 
como julgamento sem qualquer possibilidade de apelação.

2. Em lTm 2.13 é dito que Adão foi formado primeiro, depois Eva (cf. ICo 11.8). A 
LXX não usa o verbo em relação à Eva, mas Filo e Josefo o fazem. O princípio invocado 
é o de que o mais velho está em primeiro lugar; com base nisso as mulheres não devem 
ensinar ou exercer autoridade sobre os homens.

3. O NT não usa o grupo para a ação salvadora de Deus na história ou para sua nova 
e espiritual criação, mas não há nele qualquer elemento de dualismo como em Filo.

D. Uso cristão posterior.
1. O verbo. A LXX influencia o uso cristão posterior mais do que o NT. Aspec

tos desse uso são louvor do Criador (Barn. 2.10), reconhecimento de seus benefícios
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(Diog. 10.2), temor dele (Barn 19.2) e tomar sua obra como um modelo para se fazer 
obras de justiça (lClem. 33.8).

2. O substantivo. A criação em Gn 1.27 é agora vista como um indicador para a re
novação espiritual pela remissão de pecados (Barn. 6.12).

plastós. Literalmente, essa palavra significa “formado” ou “formável”. Em obras du- 
alísticas, ela tem o sentido de “meramente física”. Figuradamente, significa “inventada” 
ou “forjada”. Em 2Pe 2.3 as plastoí lógoi são as reivindicações e os ensinos de falsos 
mestres, que são especulativos e imorais. Essas lógoi são plastoí porque carecem de se
riedade e refletem uma atitude eticamente espúria. [H. Braun, VI, 254-62]

—»  dêmiourgós, hetoimázõ, theós, katergázomai, ktízõ,poiéõ

pleonázõ [aumentar, abundar], hyperpleonázõ [superabundar]

A. Fora do NT.
1. O pléon nesta palavra significa, primeiramente, “em excesso” com uma nota de 

censura em contextos éticos. Gradualmente, ela também adquire o sentido de “muito”. 
Várias coisas podem ser em excesso, p. ex., partes de um corpo, posição ou riqueza. 
hyperpleonázõ, que é muito raro, é simplesmente uma forma mais intensiva.

2. Na ética, o termo denota o oposto a meio-termo. O excesso está em oposição à 
razão ou à natureza (cf. paixões no estoicismo). Em Filo como no estoicismo, o que é 
excessivo deve ser condenado e controlado.

3. Na LXX, encontramos sentidos tais como “estar acima”, “ter em excesso”, “fazer 
em demasia”, “tornar-se grande”, “aumentar”. O significado no transitivo é “tornar gran
de”. Dar à boca rédeas soltas para o mal é o tema no SI 50.19.

B. ONT.
1. À parte de 2Pe 1.8, as palavras são encontradas apenas em Paulo. Elas ocorrem 

unicamente no intransitivo e com sujeitos abstratos, usualmente no sentido de “aumen
tar”, “superabundar” e, por vezes, num contexto escatológico.

2. Em Rm 5.20, pleonázõ denota o efeito da outorga da lei, qual seja, que a trans
gressão superabundou e assim mostra não sua irracionalidade, como no estoicismo, 
mas sua realidade pecaminosa e daqui a profundidade da triste condição humana. Em 
contraste, a graça de Deus abunda muito mais para agir contra a perversidade humana, 
embora isso não constitua razão para se continuar no pecado. A própria obra de Paulo 
tem como alvo o aumento da extensão da graça (2Co 4.13ss.), pois a graça de Deus tem 
sido rica além da medida para com ele (lTm  1.13; cf. G11.13ss.).

3. Se a palavra tem um sentido superlativo quando usada para a graça, ela tem o 
sentido comparativo de “aumentar” quando usada para o amor (cf. lTs 3.12; 2Ts 1.3), 
tendo a plenitude como alvo. Em 2Pe 1.8 o fruto resultará quando as qualidades prece
dentes abundarem. Em Fp 4.17 Paulo, ao agradecer à igreja por sua dádiva, afirma que 
ele lhes deseja frutos que abundem.

4. Em 2Co 8.15, Paulo estabelece um princípio de igualdade pela liberalidade (citan
do Êx 16.18). Aqueles que recebem muito não devem ter demais, mas devem repartir 
livremente com aqueles que receberam pouco. [G. Delling, VI, 262-66]

—>  perisseúo
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pleonéktês [(pessoa) cobiçosa],pleonektéõ [cobiçar],pleonexía [cobiça]

A. A esfera grega. Esse grupo tem os significados a. “ter mais”, b. “receber mais” 
e c. “desejar mais”, com uma referência a poder, etc., bem como a propriedade. Na éti
ca, encontramos uma extensão de significado para “sobrepujar outros”, “ser superior”, 
“tomar precedência”, “avantajar-se”, “assumir a liderança” (à custa de outros). Em ou
tros desenvolvimentos, encontramos sentidos tais como “tirar vantagem”, “tirar à força”, 
“violar” (p. ex., leis), “desejar (coisas) de forma gananciosa” e “afirmar-se”. Em Aristóte
les, pleonexía significa “cobiça”. A antiguidade, com seu ideal básico de relativa igual
dade, tenta limitar o excesso de diferentes maneiras. Postula o princípio da modera
ção, une isso à justiça e entende que a cobiça prejudica o eu bem como os outros, visto 
ser uma procura por mais do que nos foi determinado. Não há qualquer pleonexía no 
mundo divino, e a avaliação dos desejos é um valioso antídoto contra ela. A filosofia 
ensina o sábio a evitar a cobiça e, por essa razão, deveria ser ensinada a mulheres bem 
como a homens. É melhor sofrer dano do que tirar vantagem de outros. A cobiça e a 
avareza figuram de forma proeminente nas listas de vícios, e avaritia exerce um grande 
papel na filosofia popular latina.

B. Literatura grega judaica.
1. Na LXX, o grupo é usado para “ganho (ilícito)”. Empenhar-se por riqueza ilícita 

conduz à violência (Jr 22.17). SI 119.36 pede que o coração seja inclinado aos testemu
nhos de Deus e não ao lucro. Os poderosos desprezam os direitos dos outros em sua 
cobiça por posses (2Mac 4.50), mas a sabedoria traz riquezas (Sb 10.11).

2. O grupo é mais comum em outras traduções do que na LXX, e sempre no sentido 
negativo de vantagem material e ganho desonesto (p. ex., usura e suborno).

3. No Testamento dos Doze Patriarcas, o grupo denota avareza ou tirar vantagem.
4. As palavras também têm um sentido negativo em Filo, sendo usadas para avareza, 

descomedimento, violência, violação de ordens humanas, etc.
5. No Pseudo-Focílides, várias admoestações estão ligadas à questão, p. ex., não se 

prender a dinheiro, dar a cada um o que lhe é devido e evitar oprimir o pobre ou rece
ber propriedade roubada. O amor ao dinheiro é considerado a mãe de todos os males.

C. ONT.
1. No NT, onde o grupo ocorre principalmente em Paulo, tirar vantagem material 

é o sentido em todas passagens exceto em 2Co 2.11. Lc 12.15 adverte contra o aumen
to das posses materiais como meio de garantir segurança. Em lTs 4.6 os crentes não 
devem defraudar outros crentes; a referência não é a negócios nem ao assunto do v. 
4, mas a disputas, as quais Deus decidirá. Em Ef 4.19 a imoralidade parece estar es
pecificamente em vista. O pleonéktês é um idólatra, segundo Ef 5.3 (cf. Mt 6.24), pois 
a avareza significa sujeição a um poder estranho. A comunidade deve assim evitar o 
pleonéktês com o idólatra, o difamador, etc. (ICo 5.10-11). O roubador também está 
aqui incluído (cf. 6.10), provavelmente porque o pleonéktês se apodera mais pela astú
cia do que pela força; um sentido sexual é improvável.

2. Em 2Pe 2.3, falsos mestres exploram os crentes por ganância (seja por dinheiro ou 
por poder). Eles são experimentados na avareza (v. 14). O próprio Paulo parece ter tido 
que enfrentar uma acusação de estar buscando seu próprio enriquecimento; ele se de-
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fende contra isso em lTs 2.5 e novamente em 2Co 7.2. No último versículo, um sentido 
figurado é possível (ele nada reteve), no contexto, porém, a referência parece semelhan
te à da questão em 12.17-18 (cf. a suspeita implícita em 8.20).

3. Acusações dos coríntios talvez estejam por trás da escolha de palavras em 2Co
9.5, onde o tema é que a dádiva, como uma dádiva de amor e não de cálculo, deve ser 
uma bênção.

4. Em 2Co 2.11, o significado é “dominar” ou “tirar vantagem de”. Satanás tira van
tagem se a comunidade nega o perdão, p. ex., ao separar Paulo e a comunidade sobre a 
questão e desse modo vir a romper a comunhão deles.

D. Os pais apostólicos. Aqui o grupo ocorre em conexões éticas com referência à 
cobiça das posses de outros e ocorre frequentemente em listas de vícios (cf. Barn. 10.4; 
Hermas Similitudes 6.5.5; Pol. 2.2, etc.). Nunca encontramos o sentido especializado de 
cobiçar o cônjuge de outros. [G. Delling, VI, 266-74]

plethos [muitos, grande número], plêthynõ [aumentar, multiplicar]

plèthos.

A. Uso não bíblico.
1. Uso geral. Essa palavra significa primeiramente “multidão” e, depois, os “muitos”. 

Ela se torna um termo de medida primeiro de número e então de tamanho, p. ex., de
notando número, quantia, duração, etc. Em Platão, há em grande parte uma referência 
humana a uma “multidão”, ao “povo”, à “maioria” ou à “totalidade” (em contraposição 
a um ou aos poucos). Quando um sentido negativo é aparente, um julgamento está 
implícito, p. ex., que a maioria do povo não pode ser filósofo, ou que oradores devem 
agradar a multidão. Em Aristóteles, plèthos é sinônimo de dêmos. A palavra usualmen
te significa “a maioria”, mas pode também significar “todo o grupo”. Uma distinção é 
feita entre governo da maioria ou da multidão.

2. O um e os muitos na filosofia grega. O oposto implícito de os muitos é o um (ou 
os poucos). Alguns filósofos argumentam que a pluralidade envolvería muitos, o que é 
impossível, mas Platão entende que a “ideia” está contida na pluralidade de muitas coi
sas individuais. A pluralidade está assim incluída na unidade.

B. ALXX.
1. Na LXX, plèthos significa principalmente “pluralidade”, “multidão”, “totalidade”, 

“quantidade”. Como adjetivo significa “muito”, “grande”, “poderoso”. O amor de Deus é 
abundante em SI 106.45 (katá tóplèthos), e assim é sua justiça em Is 63.7. Sua majesta
de e bondade são grandes em Êx 15.7 e SI 145.7. Em contraste, o povo não tem grande 
força (SI 33.16) e não pode confiar em suas muitas oferendas (Is 1.11). A ênfase antes 
recai sobre a multidão de seus pecados (SI 5.10), mas Deus lhe promete descendentes 
tão numerosos como a areia ou as estrelas (Gn 32.13; Dt 1.10).

2. Em outros contextos, plèthos tem sentidos tais como “numerosos”, “muitos”, 
“muito”, “mais... que” e “muito mais”.

3. Para um termo hebraico diferente, plèthos primeiramente denota “murmúrio”,
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“estrondo” e, então, como “multidão ruidosa”, tem o sentido transferido de “multidão”. 
É muito melhor adaptado para expressar isso, e o sentido implícito de ruído é usual
mente perdido na LXX. Dessa forma, em Ez 31.2, 18; 32.32, o original parece ter em 
vista o tumulto do Egito, ou seja, seu orgulho, mas a LXX vê uma referência à hoste ou 
exército.

4. Em outras passagens, encontramos os sentidos familiares de “numeroso”, “hos
te”, “povo”, “número”, etc., algumas vezes em interpretação errônea do hebraico (cf. SI 
10.25; Mq 4.13) ou com base em outras leituras (Zc 9.10).

5. Em obras para as quais não há qualquer original hebraico, os significados normais 
ocorrem, algumas vezes com distinções entre os líderes (p. ex., os anciãos ou sacerdo
tes) e o povo, outras vezes com ênfase no povo como um todo.

C. O NT. No NT, onde sete das 30 ocorrências estão em Lucas e 17 em Atos, 
plèthos tem o sentido de “multidão” com uma ampla variação de significados (Paulo e 
os autores dos Sinóticos usam hoi polloí no mesmo sentido). Por vezes, a “multidão” é 
distinguida de um grupo menor (cf. At 6.2, 5; Lc 1.10). A palavra pode também deno
tar a totalidade de um grupo, p. ex., em At 4.32; 14.4; 15.12. Em alguns casos, a maio
ria pode estar em vista, embora a unanimidade também esteja (cf. Lc 19.37; 23.1; At
25.24). Nenhum menosprezo está implícito em At 21.36, mas há uma sugestão disso 
em 25.24; 2.6. Por vezes, poly é acrescentado como forma de reforço (cf. Lc 5.6) para 
indicar a grandeza do número (cf. Tg 5.20; lPe 4.8). Em Lc 8.37 “todo o povo” é uma 
expressão para a “população” de uma área. Sem o artigo, plèthos pode ser usado como 
adjetivo, como em Jo 5.3; Lc 2.13, etc. (cf. plèthos com o artigo no sentido de “todos” 
em At 4.32). “Número” é o sentido em At 28.3 e, provavelmente, em Hb 11.12.

plêthynõ.
1. Essa palavra significa, primeiramente, “encher” ou (intransitivamente) “ficar 

cheio”, então “abundar”. Nós a encontramos para a elevação do Nilo, para a abundante 
corrente das fontes e, de modo mais geral, para “aumentar” ou “tornar-se numeroso”.

2. Na LXX, onde é principalmente transitivo, o verbo tem vários sentidos tais como 
“aumentar”, “multiplicar”, “estender” (fronteiras), “exaltar”, “acumular”, etc.

3. Em Hb 6.14 (que cita Gn 22.17), o significado é “dar numerosos descendentes”. 
Em 2Co 9.10 Deus fará produzir uma abundante colheita da dádiva. Em At 6.1 a refe
rência é ao aumento no número dos discípulos, mas em 7.17 é a multiplicação do povo 
no Egito que está em questão. O crescimento da igreja é o tema em At 6.7; 9.31 e, em 
vista de 6.7, o crescimento da palavra em 12.24 provavelmente se refere ao aumento 
no número de crentes (cf. auxànein em 6.7; 12.24; 19.20). O uso em Mt 24.12 está em 
contraste com passagens em Atos, pois aqui a iniquidade se multiplica e, consequen
temente, o amor se esfria. Em 1 e 2Pedro e em Judas, o termo ocorre em saudações; 1 
e 2Pedro trazem oração para que a graça e a paz sejam multiplicadas (1.2), e Judas (v. 
2) ora para que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Se a ideia é a de 
crescimento ou de rico compartilhamento, o desejo, que tem suas raízes no Judaísmo, é 
certamente o de que a plenitude dos dons da salvação se mostre nas igrejas (cf. as refe
rências em lPe 1.2 à santificação, à obediência e à aspersão). [G. Delling, VI, 274-83]

-> pímplèmi, pleoaázõ, plèróo
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plêrês [cheio, completo], plêróõ [encher, completar], plêrõma [plenitude], 
anaplêróõ [encher completamente], antanaplêróõ [completar], ekplêróõ [com
pletar, cumprir], ekplêrõsis [enchimento, completação], symplêróõ [encher com], 
plêrophoréõ [levar a cumprimento], plêrophoría [suprema plenitude]

plêrês.
1. O significado de plêrês é “cheio”, “completo” “tripulado” (navios), “cheio de” (p. 

ex., enfermidade, desilusões), “transbordante” (cf. posse divina), “satisfeito” (figurada- 
mente da alma). Outros significados são “completamente cobertos” (p. ex., com solo 
fértil), “completo” (ou seja, totalmente cheio) e “denso” ou “espesso” (ou seja, plena
mente comprimido). “Totalmente pago” é um significado encontrado nos papiros.

2. Na LXX, como o original indica, encontramos sentidos tais como “satisfeito”, “in
tacto”, “abundante”, “cheio”, “completamente coberto” e “completo”.

3. Filo usa o termo para a aplicação filosófica, ética e religiosa. Assim, Deus está 
cheio de bens perfeitos ou é perfeito e completo. Filo se refere também ao bem perfeito, 
p. ex., a natureza mais elevada ou ideal. A criação é completa.

4. O NT usa o termo num sentido transferido para denotar “rica plenitude” (cf. Jo
1.14, onde graça e verdade são o conteúdo, e a glória do verbo encarnado que as decla
ra é manifestada). Em At 6.8 Estêvão possui graça e poder de Deus em medida abun
dante (cf. 6.3, 5). Esta é uma dotação permanente, porém uma graça especial seja talvez 
denotada em 7.55. Em Lc 4.1 o deslocamento de Jesus para a Galileia (v. 14) ocorre ple
namente sob a direção do Espírito. At 13.9 está em nítido contraste com 13.8. Os mági
cos possuem poderes satânicos, mas o Espírito vem a Paulo para conceder-lhe autori
dade divina, plêrês significa “cheio” em Mt 14.20; 15.37; Mc 8.19, “totalmente coberto” 
em Lc 5.12 e “completo” em Mc 4.28 e 2Jo 8.

plêróõ.

A. Uso não bíblico. Esse verbo significa “encher”, “equipar com homens” (navios), 
“completar” (passivo), “encher” num sentido figurado (com emoções, conhecimento, 
etc.), “satisfazer ou conciliar” (demandas, etc.), “cumprir” (ordens), “concluir ou pagar 
por completo”, “reembolsar”, “seguir seu curso” (um espaço de tempo), “cumprir” (pro
messas) e “chegar a cumprimento” (passivo, p. ex., de profecias).

B. Dados da LXX. Na LXX, plêróõ ocorre umas 70 vezes para formas de ml’ e 
outros termos. Sentidos literais são “encher” (p. ex., com bebida forte, ou com povo), 
“encher a mão com oferendas” (ou seja, sacrificar), “ser cheio” (p. ex., rios com água), 
“ficar cheio” (a lua), “ser satisfeito”. Sentidos figurados são “encher” (com entendimen
to, confusão, arrogância, etc.), “completar”, “satisfazer” (desejos), “fazer ficar ou tornar- 
-se cheio” (p. ex., medidas divinas ou espaços de tempo) e “cumprir’ (p. ex., promessas 
divinas).

C. Deus preenche o m undo no AT e no judaísmo.
1. Deus conhece todas as coisas, pois ele é onipresente (Jr 23.24). Ele vê e ouve todas 

as coisas, pois ele enche céus e terra. Isso não significa que ele o permeie materialmen
te; é paralelo à sua manutenção da criação.
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2. Filo baseia sua ética sobre a ideia de Deus preencher todas as coisas. Deus é dis
tinto do mundo. Embora não esteja contido pelo cosmos, ele não deixa qualquer par
te vazia. Ele está em toda parte e opera para preservá-lo. Sua onipresença se relaciona 
à sua autorrevelação, mas também ao seu julgamento. Ninguém pode se esconder de 
Deus. Filo pode fazer afirmações paradoxais ao usar uma terminologia filosófica, mas 
claramente não está pensando em termos de uma permeação espacial. O preencher di
vino contrasta com a necessidade e a vacuidade do mundo.

3. Os rabinos expressam idéias similares. O cosmos não pode conter Deus. É por 
graça que sua glória habita nele. Ele se agrada em preencher céus e terra, embora ele 
mesmo se encontre no supremo céu ou acima de todos os céus.

D. O conteúdo do mundo no NT.
1. Correspondendo ao sentido literal “encher” (p. ex., um lugar, At 5.28, ou uma ca

rência, Fp 4.19), plèróõ, num sentido não literal, significa “encher com um conteúdo”. 
No ativo, o sujeito pode ser abstrato (Jo 16.6), ou pode ser Satanás (At 5.3) ou Deus 
(At 2.28; Rm 15.13). No passivo, deve-se inferir que é Deus quem enche ricamente (cf. 
Fp 1.11; Cl 1.9). Ele dá conhecimento e alegria (At 13.52) com tal plenitude que estes 
passam a caracterizar toda a vida e conduta, e a reclamar todo o ser dos receptores. Se
melhantemente há um preenchimento com sabedoria em Lc 2.40, com o Espírito em Ef
5.18 (em contraste com o vinho) e com conforto em 2Co 7.4. Em Ef 4.10 Cristo é aque
le que, tendo alcançado domínio, dispensa os dons da graça em abundância (v. 7ss.). 
Não há referência aqui à extensão espacial. Ef 1.23 segue o mesmo sentido. “Tudo” 
significa todos os seres cósmicos capazes de vontade e decisão, e “em todos” significa 
“em todos os aspectos” ou “através de todas as forças que lhe estão sujeitas” (v. 22). Em 
virtude de seu domínio universal, Cristo dá vida e poder a toda a igreja. A oração de
3.19 pede que os receptores possam ser absolutamente cheios com os ilimitados dons 
de Deus. Em Cl 2.10 há um jogo de palavras com plêrõma; expressa tanto que eles fo
ram trazidos à plenitude na esfera de Cristo de vida quanto que eles são absolutamente 
cheios por ele como o Doador.

2. Um segundo sentido não literal no NT é “cumprir uma ordem ou reivindicação 
divina”. Assim (a) em Rm 13,8; G1 5.14, os crentes cumprem a exigência da lei em vir
tude de sua nova vida no Espírito (Rm 8.4, 9-10). A ideia não é a de que o amor com
plete a lei como se ela fosse um vaso, mas que ele atende suas normas. Em Mt 5.17
(b) a ideia não é simplesmente a de validar a lei em contraste com sua abolição. O alvo 
da missão de Jesus é o cumprimento. Ele não somente afirma a lei e os profetas, mas 
realiza a vontade de Deus que é declarada neles do ponto de vista tanto da promessa 
como da exigência. Um exemplo de tal cumprimento já pode ser visto em Mt 3.15.

3. Um terceiro sentido não literal no NT é “completar uma medida específica”. Os 
judeus (a) completarão a culpa de seus pais ao crucificarem Jesus (Mt 23.32). O núme
ro predeterminado de mártires (b) é completado (Ap 6.11). O tempo chega a um fim
(c) (At 7.23; 9.23; Lc 21.24). A ideia do tempo (kairós) que está sendo cumprido em 
Mc 1.15 enfatiza o elemento da decisão soberana em Deus em contraste com a preorde- 
nação impessoal. A misericórdia do Deus vivo fez acontecer um cumprimento que abre 
a porta à fé e ao perdão.

4. Outro sentido não literal no NT é “cumprir ditos proféticos”. Deus cumpre sua 
palavra ao realizá-la (At 3.18 e cf. 13.27). O NT usa várias fórmulas para a prova da
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Escritura (cf. Mt 1.22; Mc 14.49; At 1.16; Lc 4.21; Tg 2.23; Jo 13.18, etc.). A prova é mais 
comum em Mateus. Em João, ela se relaciona a detalhes da paixão e, especialmente, à 
traição por Judas (13.18) e a rejeição pelos judeus (12.38). O cumprimento de Is 53 é a 
resposta ao aparente enigma da morte de Jesus. Um hína final é importante nas provas 
da Escritura, pois ele mostra que eventos na vida de Jesus estão fundamentados na von
tade de Deus, tal como o AT a declara. É característico do cumprimento do NT o con
teúdo escatológico. O conceito de cumprimento do NT é resumido na pessoa de Jesus. 
Paulo tem uma visão similar do cumprimento do AT, mas não o coloca com fórmulas 
plêróõ. Lc 22.16 se refere a um cumprimento da Páscoa na futura consumação, mas 
não mostra como. Pelo menos está implícita a correlação da Páscoa como um tipo com 
a redenção vindoura como seu antítipo.

5. Um sentido final no NT é “completar”. Com uma referência temporal, (a) isso 
pode significar “concluir” (cf. Lc 7.1; At 13.25), ou pode significar (b) “realizar” (p. ex., 
uma tarefa divinamente concedida; cf. Cl 4.17; At 14.26; 12.25; Lc 9.31), ou (c) “levar à 
consumação”, “completar”, p. ex., o conselho de Deus em 2Ts 1.11 ou a alegria de Paulo 
em Fp 2.2; no passivo, significa “tornar-se completo”, p. ex„ a obediência dos coríntios 
em 2Co 10.6. Especialmente completada ou aperfeiçoada em João é a alegria, p. ex., a 
de João Batista em 3.29, a dos receptores da revelação em 15.11 (cf. ljo 1.4; 2Jo 12). A 
alegria é aperfeiçoada porque a salvação é efetuada com a exaltação de Jesus. Em Jo
16.24 aqueles que oram pela salvação concedida na comunhão com Cristo têm a pro
messa de perfeita alegria.

plêrõma.

A. Fora do NT.
I. Dados léxicos.
1. O primeiro sentido de plêrõma é “aquilo que enche”, “conteúdos”, incluindo, p. 

ex., carga, tripulação, população.
2. A ideia daquilo que enche rende sentidos tais como “inteireza”, “massa”, “totalida

de”, “medida completa”, “consumação”, também “multidão” (de pessoas).
3. Também encontramos o sentido “o que está cheio” para um navio completamente 

carregado.
4. Um sentido final é “o ato de encher”.
II. Uso em grupos literários específicos.
1. Na LXX, o termo tem, em grande parte, uma referência espacial e denota “conte

údo”, “plenitude”, “totalidade” (cf. “totalidade” de população ou “plenitude” da terra). O 
sentido “ato de encher” talvez esteja em vista em Êx 35.27; lC r 29.2.

2. Inácio usa o termo no sentido de “suprema plenitude”, p. ex., de desejos ou da 
bênção divina. Justino tem a plenitude da terra ou do mar em mente; e Clemente de 
Alexandria (exceto ao discutir o gnosticismo), os meios de sustento.

3. Os escritos herméticos usam o termo no sentido formal de plenitude. Assim, 
“Deus é tudo e único, pois a plenitude de tudo é uma e em uma.”

4. No gnosticismo cristão, plêrõma é um termo técnico para a totalidade dos 30 
éons. Essa totalidade está mais próxima de Deus, mas é seu produto; ele está acima 
dela. O plêrõma é o supremo mundo espiritual de onde Jesus procede e no qual os es
pirituais entram. Implícitos no uso do termo estão a plenitude e a perfeição do ser. No
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plural, os éons são chamados de plêrõmata, e plèrõma é também usado por vezes para 
os parceiros angélicos dos gnósticos que ajudam a carregá-los ao mundo espiritual.

5. Em obras místicas e neoplatonistas, plèrõma tem o sentido de conteúdo ou totali
dade, p. ex., a soma das qualidades que constituem alguma coisa.

B. ONT.
1. Encontramos o sentido “aquilo que enche” em Mc 6.43; 8.20; ICo 10.26 (cf. tam

bém Mc 2.21).
2. Em termos de medidas, (a) encontramos primeiramente o sentido de “medida 

completa” em várias conexões, p. ex., o número dos gentios em Rm 11.25, plena ma
turidade em Ef 4.13. Então encontramos (b) o sentido de “plenitude” em, p. ex., Rm
15.29 (bênção), Ef 3.19 (todos os dons de Deus), Jo 1.16 (a graça do verbo encarnado), 
Cl 1.19 (a plenitude do ser divino em Cristo), Cl 2.2-9 (a plena deidade). As declara
ções plèrõma em Colossenses apresentam a completa unidade da pessoa e da obra de 
Deus em Cristo, contudo, de tal modo que nem a distinção de pessoa nem o mono- 
teísmo são postos em perigo. As diferenças entre Efésios e Colossenses mostram que 
plèrõma não é um termo técnico, e o fato de que plérès ou plèróõ podem ser usados 
em seu lugar apoiam essa conclusão. Em parte, os ditos plèrõma se relacionam à auto
ridade de Cristo como cabeça da igreja. Dele, como o portador da plenitude divina (Cl 
1.18ss.), fluem poderes vitais para a igreja, de modo que se pode dizer que ele a enche.

3. Em Ef 1.23, a igreja como corpo de Cristo é sua plenitude e ela é assim enchida 
por sua poderosa operação. Ef 3.19 comunica ensino semelhante.

4. O “ato de completar” é o sentido (ativo) em Rm 13.10. O amor aqui não é a es
sência da lei, mas o cumprimento daquilo que Deus nela exige (cf. v. 8). “Ato de com
pletar” é também o sentido (passivo) em Rm 11.12. Quando o número de Israel estiver 
completo, os gentios receberão a plenitude da consumação escatológica. G1 4.4 é outro 
exemplo. O que se quer dizer não é justamente que um espaço de tempo transcorreu 
em seu curso ou que um ponto determinado foi atingido, mas que o tempo recebeu seu 
pleno conteúdo com o envio do Filho (cf. Ef 1.10). Deus realiza seu ato escatológico 
com a vinda histórica de Jesus. O decreto de Deus tem esse cumprimento dos tempos 
em vista (cf. ICo 10.11); Ef 1.9-10 mostra que ele está fundado na vontade e no propó
sito divinos.

anaplêróõ.
1. Essa palavra significa “encher completamente”, “encher totalmente”, “completar”, 

“fazer completamente”, “encerrar”, “terminar” e “apaziguar”.
2. Na LXX, encontramos os sentidos “inserir”, “trazer à plena medida”, “completar”, 

“ser cheio” e, no passivo, “tornar-se completo”, “chegar a um fim”.
3. No NT, encontramos o sentido “suprir uma lacuna”, “compensar” em ICo 16.17 e 

Fp 2.30. O significado “completar” ocorre em lTs 2.16; o judaísmo aumenta seus peca
dos ao se opor ao evangelho. O cupar um lugar” é o sentido em ICo 14.16. Em G1 6.2 
os crentes cumprem a lei de Cristo ao levarem os fardos uns dos outros. O passivo em 
Mt 13.14 diz respeito ao cumprimento da profecia pela rejeição da mensagem e da obra 
de Cristo.
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antanaplêróõ. Esse raro composto traz a nuança de “adicionar a”, “suplementar” ou 
“aumentar mutuamente”. No único caso do NT em Cl 1.24, a ideia é a de um preencher 
vicário das aflições escatológicas colocadas sobre o apóstolo numa comunhão de desti
no com Cristo totalmente realística, com base em sua morte com ele (cf. Fp 3.10).

ekplêróõ.
1. Essa palavra significa a. “encher” (p. ex., equipar navios com homens), “acabar”, 

“mobiliar” (p. ex., uma casa), “completar” (cofres do Estado), “trazer à plena medida”,
b. “cumprir” (um dever), “pagar” (uma dívida), no passivo “chegar a cumprimento”,
c. “levar a cabo” (um plano ou proposta) e d. “apaziguar”.

2. O único caso no NT está em At 13.33, onde Paulo diz, com base em SI 2.7, que as 
boas-novas são que Deus cumpriu sua promessa aos pais ao ressuscitar Jesus dentre os 
mortos (cf. também Lc 24.7; ICo 15.4).

ekplêrõsis.
1. Essa palavra rara significa “enchimento”, “completação”, “conclusão”, “satisfação”, 

“cumprimento”.
2. O único caso no NT se encontra em At 21.26, onde Paulo anuncia no templo 

quando os dias para a purificação dos quatro homens se encerrarão.

symplêróõ.
1. Essa palavra significa “encher com”, “encher completamente”, “equipar com ho

mens”, “tornar completo” e, no passivo, “ser completado”, “tornar-se completo”, “ser 
cumprido”.

2. Somente o passivo ocorre no NT. Literalmente, o navio está se enchendo de água 
em Lc 8.23. Dias são cumpridos (ou seja, o tempo chegou) em Lc 9.51 e At 2.1, com 
uma sugestão de que a vontade salvadora de Deus é executada no evento da ida de 
Cristo para Jerusalém ou na descida do Espírito. O que é cumprido não é justamente o 
espaço de tempo até o evento, mas o tempo do evento em si, de modo que o termo tem 
aqui um significado teológico distintivo.

plêrophoréõ.
1. Esse composto tardio significa “conduzir à plenitude” em sentidos tais como

a. “cumprir ou completar”, b. “satisfazer” e c. “convencer” (no passivo, “chegar à plena 
certeza”).

2. O único caso na LXX é encontrado em Ec 8.11, onde “cheio” tem o sentido de es
tar “inteiramente disposto” para fazer o mal.

3. No NT, a palavra significa “cumprir” em 2Tm 4.5 (cf. também o passivo em 4.17). 
O significado em Lc 1.1 é “realizar”, porém, visto que a referência é aos atos divinos de 
salvação, a nuança é a de conduzir ao cumprimento. Alcançar certeza é o ponto em 
Rm 4.21; Abraão é um modelo para os crentes por estar plenamente convencido de que 
Deus fará o que promete, e a fé salvadora é a fé no poder criativo de Deus que dá nova 
vida em Cristo. O mesmo significado ocorre novamente em Rm 14.5, onde Paulo diz 
que independente de observarmos os dias ou não, devemos estar plenamente conven
cidos do nosso próprio julgamento. Esse também pode ser o sentido em Cl 4.12, mas
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a combinação com téleioi sugere que a ideia é a de ser trazido à plena maturidade ou 
inteireza.

plêrophoría. Essa palavra significa a. “suprema plenitude” e b. “certeza”. No NT, ela 
é paralela ao poder e ao Espírito Santo em lTs 2.5 (cf. ICo 2.4). Ela é assim um dos 
termos pelos quais Paulo descreve a grande riqueza da obra divina na vida e missão da 
igreja. Em Cl 2.2 (com ploútos), ela denota a superabundância de um conhecimento de 
Deus que é sintetizado em Cristo como aquele em quem Deus ativamente revela a si 
mesmo. Em Hb 6.11 os leitores não carecem do zelo que leva à plena preservação (ou 
desenvolvimento) de sua esperança. Entretanto, em Hb 10.22 a referência é à plena cer
teza da fé que repousa na apropriação da obra sumo sacerdotal de Cristo. Em termos 
formais, evidentemente, a ideia de uma plena medida ainda está presente.

[G. D e l l in g , VI, 283-311]

plêsíon [vizinho]

A. O mundo grego. Formada a partir de plêsíos (“próximo”), ho plêsíon é o “vizi
nho”, “o próximo de alguém” e, em termos mais gerais, o “ser humano semelhante”. A 
palavra é importante em discussões éticas. [H. Greeven, VI, 311-12]

B. OATeaLXX.
1. plêsíon ocorre umas 225 vezes na LXX, algumas vezes como preposição, na maior 

parte como substantivo, geralmente sem qualquer original hebraico, em outros casos 
é usada para vários termos hebraicos, o principal deles é rêcC (também traduzido por 
phílos e allèl-).

2. O hebraico rêa‘ vem de um verbo que significa “ter transações”, “associar-se”. O 
substantivo reflete a abrangência de possíveis intercâmbios desde o “amigo” do rei ao 
uso convencional numa expressão como “um ao outro”. Dessa forma abrange o amigo, 
o amante, o companheiro, o próximo ou o semelhante.

3. Expressa-se um encontro que no AT ocorre dentro do pacto e, assim, entre aque
les que adoram o único Deus e que estão sob seu comando. Quando o termo ocorre 
em textos legais, possui um caráter relativamente geral em vista da validade geral das 
ordenanças, de modo que não há qualquer restrição formal aos membros do povo pac
tuai. Entretanto, o contexto mostra que as leis são dadas especificamente para Israel, de 
forma que sua aplicação inequívoca é aos membros do povo, com uma clara extensão 
apenas aos estrangeiros residentes. Consequentemente, o uso do termo em, p. ex., Lv
19.18, traz tanto restrição por um lado como extensão por outro.

4. Com a restrição, vozes são ouvidas no judaísmo que favorecem uma extensão ge
ral. A tradução plêsíon é uma dessas vozes, e mais ainda, visto que ela é usada em pas
sagens legais. A tradição judaica helenística, então, combina esforços com uma corrente 
do judaísmo palestinense que, com base na crença na divina bondade, exige respeito e 
consideração para com todos os povos. []. Fichtner, VI, 312-15]
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C. plêsíon no NT.
1. Usado no NT unicamente como substantivo exceto em Jo 4.5, p lê s ío n  significa 

“próximo” e mostra forte influência do AT; há uma alusão a Lv 19.18 em 12 ocasiões. 
Em seu resumo da lei (Mc 12.28ss.; Mt 22.34ss.), Jesus se refere ao mandamento para 
amar o próximo bem como a Deus; a unidade dos dois mandamentos é uma caracterís
tica distintiva nesse ensino. Paulo encontra no mesmo mandamento o cumprimento da 
lei (G1 5.14) ou a essência dos mandamentos (Rm 13.8ss.). Tiago o denomina lei régia
(2.8). Ele sintetiza os mandamentos na resposta ao jovem rico (Mt 19.19).

2. O próximo inclui inimigos bem como amigos (Mt 5.43ss.). Essencialmente, Jesus 
reverte aqui a questão. Não devemos perguntar quem devemos amar, pois amar é ser 
um filho de Deus, é ser perfeito como Deus é, e por essa razão devemos amar generosa 
e espontaneamente.

3. A parábola do Bom Samaritano convenientemente ilustra essa reversão. O que 
conta é ser um próximo para os necessitados. O próximo não é generalizado, seja como 
compatriota ou ser humano semelhante. Um elemento de encontro é sugerido pelo ter
mo. A própria vida mostra quem é o próximo. A questão real não é definir o próximo, 
mas ser um próximo.

4. Em Rm 15.2; Ef 4.25; Tg 4.12, o próximo é um companheiro cristão.
5. Enquanto próximo e irmão se tornam virtualmente sinônimos, os pais apostóli

cos continuam a usar p lê s ío n  (cf. Barn. 19.5; Pol. 3.3). [H. Greeven, VI, 316-18]
-4  agapáõ, adelphós, héteros

ploútos [riqueza, opulência], ploúsios [rico, opulento], ploutéo [ser rico], ploutízõ 
[fazer rico]

A. Uso não bíblico.
1. Dados gerais.
a. Linguísticos. Esse grupo está ligado a uma raiz que significa “fluir”, que está liga

da a “encher”. O sentido básico, então, é “plenitude de bens”, e p lo ú to s  pode significar 
tanto riqueza material quanto riqueza espiritual (de sabedoria, etc.).

b. Léxicos. A lexicografia apoia a análise linguística. Nesse caso, p lo ú to s  significa 
“riqueza”; p lo ú s io s , “abastado”; p lo u té õ , “ser ou tornar-se rico”; e p lou tízo ', “fazer rico”.

2. Riquezas e rico no pensamento grego e helenístico.
a. O período primitivo. Em Homero, nobreza e riqueza são idênticas. A obtenção 

ou a perda de ambas estão nas mãos dos deuses. A riqueza pode consistir em proprie
dade e seus produtos, mas circunstâncias felizes também são riquezas. Em Hesíodo, a 
riqueza vem do trabalho, o qual é honroso. Mas, como em Homero, somente as rique
zas trazem virtude e bênção; a pobreza desgasta o vigor da vida.

b. Dos pré-socráticos a Aristóteles. O período clássico julga a riqueza a partir de 
um ponto de vista social, ou seja, o de seus efeitos sobre o Estado. Os pré-socráticos 
notam que a riqueza não confere qualquer segurança verdadeira, pois ela é facilmente 
perdida. Ademais, o pobre pode ser tão culto quanto o rico, e riqueza e pobreza de
pendem da atitude individual. Alguns podem decidir pela riqueza técnica, mas outros 
buscam as riquezas da virtude ou da sabedoria. Surge um debate sobre se é a riqueza, a
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pobreza ou a posse moderada que oferece a melhor segurança na vida. Platão e Aristó
teles encontram nas riquezas um meio, não um fim. Por liberar do trabalho, a riqueza 
deve ser um caminho para a cultura. Se for hereditária, deve promover um empenho 
pela justiça e uma dedicação à virtude. A riqueza moderada é a melhor; a riqueza de
senfreada que encontra segurança na constante acumulação de bens materiais conduz 
à ruína política e torna o indivíduo antissocial. Platão, diferentemente de Aristóteles, 
adere à ideia de riqueza espiritual bem como material. Sabedoria, virtude e cultura são 
as verdadeiras riquezas.

c. Os cínicos e estoicos. Esses grupos enfocam mais o indivíduo que o Estado. Eles 
enfatizam a atitude interior, mas também censuram as riquezas, porque elas trazem de
pendência para com coisas materiais. Para os cínicos, a verdadeira sabedoria é possível 
unicamente para o pobre. Para os estoicos, a riqueza é uma questão indiferente, um 
empréstimo que não afeta a verdadeira natureza da pessoa ou o seu destino. Ela ofe
rece algumas vantagens quando é usada adequadamente, mas é facilmente controlada 
de forma imprópria. A verdadeira riqueza consiste na sabedoria em harmonia com a 
ordem cósmica.

B. Riquezas e rico no AT.
1. Dados linguísticos. O grupo ploútos ocorre umas 180 vezes na LXX para vários 

termos hebraicos (em especial a raiz ‘Sr ). Ela é mais comum na literatura de sabedoria, 
incluindo o Sirácida (93 vezes).

2. A avaliação das riquezas.
a. O período primitivo. Como o uso infrequente do grupo demonstra, a questão 

das riquezas não é proeminente no período primitivo. A riqueza consiste em rebanhos, 
manadas e filhos. Posses materiais são obtidas mediante a criação, dotes e espólio. A 
riqueza é um dom de Deus e uma expressão de sua bênção (Dt 28.1ss.).

b. O criticismo profético. Mudanças nas circunstâncias sociais, especialmente o de
senvolvimento de cidades e uma plutocracia, trazem o criticismo por parte dos profetas 
(Is lO.lss.; Am 2.6ss.; Ez 22.25ss.; Mq 2.1ss.). A acusação é que elas envolvem trabalho 
forçado e o despojamento de viúvas, etc., de seus direitos. A riqueza é obtida pela astú
cia, suborno e violência, e é contrária à vontade de Deus para seu povo eleito (Jr 5.26- 
27; Mq 6.11-12). Os ricos são ímpios, eles serão arruinados com o julgamento de Deus 
sobre seu povo e suas riquezas serão dispersas (Is 5.14; 29.5).

c. A tradição posterior. Aquilo que a literatura de sabedoria tem a dizer sobre a ri
queza se relaciona à experiência prática. Os ricos possuem segurança, amigos e honra 
(Pv 10.15; 14.20). A riqueza vem através da frugalidade e da diligência (24.4; Sir 31.3). 
Mas também há perigo na riqueza. Ela facilmente conduz ao orgulho (Pv 18.10ss.) e à 
confiança nele (Sir 11.19). A pessoa é tentada a usar meios pecaminosos para obtê-la 
(Pv 28.6). Ela é inconstante (Ec 5.12ss.), traz desvantagens (5.11) e é apenas relativa
mente boa, p. ex„ comparada à saúde ou ao bom nome (cf. Sir 30.14ss.). A riqueza é 
uma bênção divina (Pv 10.22) e a pobreza é um julgamento divino, mas é observado 
que muitos que são justos são pobres, enquanto os perversos são ricos (cf. SI 37; 48; 
72). Em resposta, uma ordem justa é esperada (SI 37), mas, por enquanto, há ênfase na 
inconstância da riqueza (SI 48), e a fé confia que aqueles que buscam a Deus nunca so
frerão real carência (SI 34.10).
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C. Riquezas e rico no judaísmo.
1. A tradição não filônica. Para a hierarquia dos saduceus, a riqueza é ainda uma 

parte constituinte da salvação. Entretanto, os essênios rejeitam as riquezas terrenas 
como sinal de cativeiro ao mundo transitório e olham adiante para uma reversão esca- 
tológica. Aqueles que combinam escatologia e nacionalismo incluem a riqueza em suas 
expectativas como sinal e dádiva. Os fariseus veem que as riquezas oferecem uma opor
tunidade para atos de caridade e observância da lei, mas encontram no conhecimento e 
na guarda da lei as verdadeiras riquezas. Riqueza e pobreza são instrumentos de prova 
divina: O rico será generoso, e o pobre aceitará sua parte sem reclamação? O denomi
nador comum dessas várias idéias é que Deus é o único doador de riquezas e de salva
ção, e que as riquezas trazem uma obrigação para com outros. Difundida, também, é 
a ideia de retribuição. A riqueza, seja neste mundo ou no próximo, é uma recompensa 
pela guarda dos mandamentos.

2. Filo. Influenciado pelo pensamento platônico e estoico, Filo considera as riquezas 
indiferentes. Elas são transitórias e acarretam perigo para a alma, mas não precisam ser 
desprezadas. Filo entende que Deus criou bens materiais para a salvação. O mais im
portante é usá-las com entendimento como um empréstimo da parte de Deus. Todavia, 
o próprio Deus é a verdadeira riqueza que nunca se poderá perder. A ideia persiste de 
que essa verdadeira riqueza é obtida como recompensa e não como um dom gratuito.

D. Riquezas e rico no NT.
1. A atitude de Jesus para com a riqueza em Marcos e Mateus.
a. Em Mateus, Jesus abandona a visão tradicional em favor de uma visão intei

ramente teocêntrica e escatológica. Nem riqueza nem pobreza são importantes em si 
mesmas (cf. 27.57). A sedução das riquezas (13.22) e a dificuldade de salvação para o 
rico (19.22ss.) simplesmente tipificam a situação humana na qual nada se alcançará, 
mesmo que se ganhe o mundo, se a alma vier a se perder (6.25ss.), e a ansiedade da 
vida pagã está em marcante contraste com a busca da justiça e do reino (6.25ss.).

b. O problema da riqueza tem maior independência em Marcos, p. ex., na explica
ção da parábola do semeador (4.19) e na história das moedas da viúva (12.41ss.). A 
riqueza é um obstáculo para quem ouve a mensagem do reino.

2. Em Lucas. A questão do rico ocupa mais espaço em Lucas. O posicionamento da 
história do jovem rico logo após a parábola do publicano (cf. 18.8ss., 18ss.) mostra que 
algo mais que riqueza está em questão (cf. o posicionamento da história da viúva po
bre, a parábola do rico e Lázaro, e a história de Zaqueu; 20-21; 16.14ss.; 19.1ss.). Os ri
cos, coletivamente, são oponentes de Jesus, pois o evangelho envolve uma total reversão 
da ordem terrena (1.53; 14.11,24). Os ricos confiam em suas posses; portanto, as rique
zas são um obstáculo ao discipulado (12.19ss.; 18.22-23). Os ricos devem restaurar o 
que é obtido de forma iníqua (19.8) e dar livremente sem esperar retorno (14.12ss.). A 
separação das riquezas no discipulado resulta em muito proveito tanto no tempo como 
na eternidade.

3. O grupo em Paulo. Paulo redefine riqueza, retornando ao sentido básico de “ple
nitude de bens”. Cristo e sua obra são a verdadeira riqueza da comunidade. O próprio 
Cristo é rico (2Co 8.9). Ele concede suas riquezas àqueles que o invocam (Rm 10.12). 
Deus é rico em bondade e glória (Rm 2.4; 9.23). A palavra de Cristo habita ricamente
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na comunidade (Cl 3.16), que é rica mediante a pobreza de Cristo (2Co 8.9) e à qual 
Deus declarou as riquezas da glória do mistério (Cl 1.26). Deus é rico em misericór
dia e graça (Ef 1.7; 2.4). A comunidade conhece as riquezas de sua gloriosa herança 
pelo Espírito (1.18). O apóstolo proclama as insondáveis riquezas de Cristo (3.8). Essa 
riqueza é pobreza para o mundo (lC o 1.23). O caminho para ela é o caminho de Cris
to, que, embora rico, tornou-se pobre para enriquecer o mundo (2Co 8.9). Assim, os 
apóstolos, sendo pobres, enriquecem a muitos (6.10). A verdadeira riqueza consiste 
no amor que sacrificalmente segue a Jesus e não busca os seus interesses (lC o 13.4ss.), 
nem se gaba de suas riquezas, mas confia no Deus que supre todas as necessidades se
gundo suas riquezas em glória (Fp 4.19) e, assim, está pronto para dar livremente a ou
tros (2Co 8.1ss.). A riqueza material é simplesmente um instrumento no ministério do 
amor; deve-se lidar com ela como se não tivesse qualquer relação com ela, pois ela não 
tem qualquer dignidade por si mesma (lC o 7.31).

4. Os outros escritos do NT. Advertências são dadas contra cobiçar riquezas em lTm
6.9 e contra confiar nas riquezas em 6.17ss. A consideração por riquezas e posição são 
condenadas em Tg 2.1ss. Os ricos devem se orgulhar em sua condição humilde (1.ΙΟ
Ι 1); eles são propensos à violência (2.6-7), à fraude (5.4) e a viver na luxúria (5.5), e seu 
ouro e prata, que enferrujam, haverá de testemunhar contra eles no julgamento (5.3). 
O uso de Apocalipse é semelhante ao de Paulo. O Cordeiro é digno de receber riquezas
(5.12). A igreja em Esmirna é verdadeiramente rica (2.9), mas a de Laodiceia, embo
ra rica, na verdade é pobre e deve buscar sua verdadeira riqueza pelo arrependimento 
(3.17ss.). Os ricos de Babilônia, que obtiveram suas riquezas pela perversidade, cairão 
com sua cidade (18.3ss.). Em Hb 11.25-26 Moisés considera o abuso sofrido em nome 
de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito.

E. Riquezas e rico no período pós-apostólico.
1. Os pais apostólicos. Os pais apostólicos seguem o ensino do NT. Barnabé fala 

das ricas declarações de Deus (1.2) e da graça que tem uma rica fonte em Deus (1.3). 
Hermas em Similitudes 2.8 mostra que a riqueza é inútil como tal, e em Mandatos 8.3, 
etc., ele adverte contra a luxúria a que ela conduz. Entretanto, a riqueza é dom de Deus 
(Hermas Similitudes 1.8). Os pobres, cuja oração é rica para com Deus, devem inter
ceder pelos ricos, que, por seu turno, devem aliviar os pobres com dádivas materiais 
(Similitudes 2.4ss.).

2. Clemente de Alexandria e Cipriano. Clemente, em sua obra sobre a salvação dos 
ricos, ensina a indiferença ética de riqueza e pobreza; tanto os ricos como os pobres es
tão sujeitos à tentação, e nem a riqueza nem a pobreza podem decidir seu destino eter
no. Os verdadeiros ricos são ricos em virtudes. Todavia, as riquezas vêm de Deus, e seu 
valor é decidido pelo uso que se dá a elas e, consequentemente, pela atitude daqueles 
que as possuem. O uso adequado concorda com a vontade de Deus e assume a forma 
de serviço aos outros. Cipriano e, mais tarde, Basílio de Cesareia aceitam essa visão, 
porém com maior ênfase no evitar a servidão às riquezas e na resultante sedução para 
distanciar-se de Cristo. A tensão envolvida na atitude dos ricos corresponde à posição 
dos cristãos como aqueles que estão no mundo, mas não são dele.

[F. H auck e W. Kasch, VI, 318-32]
-> thêsaurós, mamõnás, pénês, pleonexía, ptõchós



vento, respiração, vida, Espírito 237 pneúma

pneúm a  [vento, respiração, vida, Espírito], pneumatikós [espiritual], pnéõ  [so
prar, respirar], empnéõ [inspirar], pnoê [vento, sopro], ekpnéõ [expirar, morrer], 
theópneustos [inspirado, soprado por Deus]

pneúma, pneumatikós.

A. pneúma  no m undo grego.
I. O significado do termo.
1. Vento. A partir de uma raiz que denota força vital que atua como uma corrente 

de ar, pneúma primeiramente significa vento, tanto em seu movimento como em sua 
materialidade rarefeita. O vento pode ser tempestuoso, vento normal, uma brisa ou 
mesmo vapor. Ele tem um efeito sobre o clima, a saúde e o caráter e é visto como algo 
tanto natural quanto divino.

2. Respiração. Um segundo sentido de pneúma é respiração, inalada e exalada no 
ato de respirar, e abrange desde o resfolegar até o hálito desvanecedor. Poeticamente, 
pneúma denota o som que a respiração humana produz ao assoprar flautas, etc.

3. Vida. A respiração é um sinal de vida e, por intermédio da ideia do fôlego de 
vida, pneúma vem a ser usado para vida ou para criatura viva.

4. Alma. Como princípio de vida, pneúma significa quase a mesma coisa que 
psychê. Confinada ao corpo em vida, ela o deixa por ocasião do último suspiro e retor
na à esfera etérea.

5. Sentido transferido de Espírito. Num sentido transferido, pneúma é usado para o 
espírito que sopra nas relações interpessoais. Desse modo, ele pode denotar o espírito 
de uma cidade ou a influência dos deuses ou de outros povos, ou de várias formas de 
excitação.

6. pneúma e noús. Em contraste com noús (mente), que se assemelha ao ambien
te mais calmo da luz, pneúma (espírito) é um termo dinâmico que sugere o movi
mento forte do ar que nos acomete com poder natural e nos mantém sob tensão ou 
movimento.

7. pneúma mântico. Na mântica e na poesia mântica, pneúma é o espírito que ex
cita, entusiasma, enche e inspira (cf. sacerdotes, poetas e profetas). Ele também pode 
denotar discurso retórico altivo, a fluência cativante do orador, etc.

8. pneúma divino. Natural e incontrolável, pneúma é percebido como ser divino (p. 
ex., na música divina). Mas não há em grego qualquer sentido de um espírito santo 
pessoal. O espírito divino é imanente.

9. Deus e pneúma. No estoicismo, pneúma é um poder ou uma substância cósmica, 
e como tal pode ser visto como o ser ou a manifestação da própria divindade.

10. Desenvolvimento de significado não grego. Sob influência judaica e cristã, há um 
duplo desenvolvimento de significado. Por um lado, pneúma é separado da natureza e é 
personificado como o ativo Espírito ou Deus, cosmológico ou soteriológico. Por outro 
lado, ele é materializado como uma força mágica demoníaca que os mágicos manipu
lam para o bem ou para o mal.

11. pneúma na mitologia e na religião.
1. pneúma criador de vida. Com base na conexão entre vento ou respiração e gera

ção e vida, a ideia é difundida de que há concepção por vento. Esse conceito pode ser
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encontrado na poesia e nas ciências naturais e passa para a teoria estoica de pneúma. 
Tanto no Egito como na Grécia, lê-se de deuses gerando vida por seu sopro. O modo de 
geração distingue a operação divina da concepção humana, de acordo com a diferença 
de essência ou substancialidade.

2. pneúma e inspiração. O sopro do vento ou da respiração é uma forma pela qual as 
forças divinas mais elevadas comunicam algo de seu poder, seja para o bem ou para o 
mal. Platão ainda usa epípnoia para inspiração, reservando pneúma para a ciência na
tural. Ele distingue quatro formas de inspiração correspondentes às quatro esferas cul
turais, quais sejam: a poética, a mântica, a mística e a erótica.

a. Poética. Quando Hesíodo é chamado para ser poeta, as Musas sopram nele uma 
voz divina. Sócrates, ironicamente, faz referência ao seu dom divino de discurso po
ético. Uma força divina (pneúma) eleva o poeta acima da ordem normal. A mântica 
oferece um protótipo.

b. Mântica. Em Delfos, Apoio, num tipo de casamento sagrado, enche a mulher 
com um sopro divino. O pneúma deixa a pitonisa num estado extático que acarreta 
efeitos físicos (p. ex., cabelo escorrido, respiração ofegante, etc.). Efeitos sonoros estão 
associados à entrega do oráculo. O pneúma enche a casa e especialmente o ambiente 
interno dos receptores, levando-os para a esfera extática e revelando coisas ocultas. 
Incontrolável, ele possui (não é possuído), e seu tema, conteúdo e fonte são divinos. 
A inspiração mântica desse tipo enche com deidade, como Platão o expressa e, assim, 
transforma pessoas em órgãos ministradores dos deuses. Mas ela também as rouba de 
seu entendimento, de modo que suas declarações não lhe são próprias. O filósofo é ne
cessário para avaliar e interpretar os ditos, assim como os sacerdotes em Delfos clari
ficam os balbucios da pitonisa para transformá-los em oráculos válidos. Para Platão, a 
inspiração mântica é o protótipo para a inspiração poética e para o elemento de entu
siasmo em sua própria filosofia. Plutarco retoma e desenvolve esse conceito. Enquanto 
rejeita a inspiração direta, ele sugere, sob influência, estoica que uma força natural atua 
como o agente de inspiração na poesia e na profecia. Isso não conduz à irreligião, pois a 
terra e o sol, que produzem pneúma, são para Plutarco essências divinas. Em Jâmblico, 
a inspiração divina, ou o espírito, é um puro dom dos deuses. Espírito aqui está mais 
estreitamente associado à luz do que ao sopro, e epípnoia é espiritualizada como ilu
minação. Enquanto pneúma é divino, a própria deidade é distinta e mais digna de reve
rência. Nem todas as pessoas são igualmente adaptadas para operações do pneúma. Os 
mais simples e mais jovens são mais receptivos. A intensidade e as formas de manifes
tação são tão diferentes quanto os deuses (ou anjos e demônios); união com a deidade é 
a forma suprema.

III. pneúma na ciência natural e na filosofia. O termo pneúma não parece exercer 
muita influência em teorias físicas primitivas; aèr e psyché são termos mais comuns. 
Posteriormente, é claro, os três são equiparados como o abrangente princípio de vida 
que integra todas as coisas. Na medicina, pneúma é mais importante. Como o ar que é 
aspirado com a respiração e a alimentação, ele é um elemento vital e decisivo na saúde. 
Distinção é feita entre o ar externo mais frio e o ar interno mais quente que circula no 
corpo e tem seu assento no coração. Para Aristóteles, pneúma é o sopro de vida que 
dá alma a várias classes. Nas criaturas mais elevadas, pneúma externo é acrescentado 
ao pneúma interno. Movendo e sendo movido, ele traz calor, dirige e sustenta o corpo



vento, respiração, vida, Espírito 239 pneúma

em seus movimentos e experiências. O estoicismo faz dessa teoria científica um princí
pio universal que explica o mundo todo em sua constituição, união, tensão e vitalidade. 
pneúma é aqui uma substância separada que une fogo e ar, que é a fonte e princípio 
dos quatro elementos, que permeia e dá alma a toda realidade em todas as suas for
mas e que é também a base da individualidade em graus ascendentes de pureza desde 
o inorgânico ao orgânico e, finalmente, ao mundo humano. Mesmo como o principal 
órgão da alma, pneúma não é um mero princípio, mas uma substância, embora em for
ma rarefeita; o pneúma racional é uma porção do mais rarefeito pneúma cósmico divi
no. Ele incorpora Deus no ser interior da humanidade, pneúma, então, é tanto a força 
e substância vital que gera e permeia todas as coisas, como também a alma racional 
cujas funções de orientação e controle ela executa. Na indissolúvel unidade de matéria, 
poder, vida e forma, pneúma é, enfim, Deus, que, por natureza, é pneúma. O destino, 
então, é um poder pneumático; e na religião, no mito e na poesia, Zeus é o pneúma cós
mico. Entretanto, por o estoicismo considerar pneúma algo material, Plotino encontra 
na psychê um princípio mais elevado; pneúma não pode constituir a essência da vida, 
tampouco como o sangue. Nos escritos herméticos, pneúma pertence à esfera etérea, 
possui a forma de luz imaterial e forma uma ponte entre o corpo e a alma, habilitando 
a alma a descer ao mundo e também a ascender dele. As pessoas serão boas ou más de
pendendo de se a psychê domina o pneúma em que se apoia ou se é por ele dominada. 
Aqui novamente pneúma é matéria; ela é assim um fenômeno de segunda categoria no 
mundo cósmico e humano.

IV. O conceito grego de pneúma e o NT.
1. A despeito de paralelos formais, p. ex., a ideia de pneúma como poder, pneúma 

exerce apenas um papel secundário no pensamento grego em comparação com o NT. 
Pertencendo ao mundo material, ele nunca é “espiritual” no sentido do NT. Como fa
tor cósmico, é uma força vital, impessoal e natural. Ele pode ser o assento ou agente 
de funções mentais e espirituais, mas não é seu verdadeiro sujeito. O monismo estoico 
faz dele a essência e o poder da deidade a permear o cosmos, porém o dito em Jo 4.24 
oferece apenas um paralelo formal. Os apologistas e os alexandrinos veem a diferença; 
Deus, para eles, não pode ser pneúma material.

2. Mesmo na poesia e na mântica, pneúma nunca é completamente livre da matéria. 
Aqui, é claro, ele é algo excepcional concedido a poucos e ostenta um caráter extático. 
Novamente, há um paralelo formal com o Espírito Santo e os dons espirituais, mas ao 
avaliá-los, o NT evita o vocabulário religioso do grego secular e, em vez disso, cunha 
um novo e característico termo como glossolalia.

3. O pensamento grego tem um interesse teórico no processo e na natureza de 
pneúma. Esse interesse é estranho ao NT, que é orientado no conteúdo divino.

4. Na medicina, na filosofia e na religião, pneúma tem um papel mediador na fron
teira entre o material e o imaterial. O Espírito Santo exerce um papel semelhante, po
rém as pressuposições teológicas são totalmente diferentes. O grego secular não conhe
ce a pessoa do Espírito como uma entidade divina; pneúma é sempre uma coisa, nunca 
é uma pessoa.

5. A visão grega nunca é capaz de se livrar da ideia de pneúma como um fenômeno 
natural. No NT, todavia, essa ideia já não está mais presente quando o Espírito é procla
mado como o Espírito da verdade que reage contra o pecado e faz nascer a fé em Cris-
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to. A diferença fundamental entre o conceito grego e o do NT é que um Deus diferente 
está por trás deles. [H. K l e in k n e c h t , VI, 332-59]

B. Espírito no AT.
I. Retrospecto do termo.
1. rü(a)hnoAT.
a. Sopro, vento.
(a) Sopro da boca. Como sopro da boca, rü(a)h significa hálito (cf. Jó 19.17) em ex

pressões tais como puxar a respiração (Jó 9.18), inspirar o ar (Jr 2.24), respirar pesada- 
mente (Jó 15.13), o fôlego de vida (Jr 10.14).

(b) Sopro de ar. Como vento, rü(a)h pode ser um vento suave (Jó 4.15), um vento 
ocidental diário (Gn 3.8), um vento forte (Is 32.2), um vento furioso (SI 55.8), um ven
to quente (v. 11). Os quatro ventos são os quatro cantos da terra (Zc 6.5). Figuradamen- 
te, vento significa vaidade, futilidade ou engano (Jó 6.26); lemos de empolado conheci
mento, discurso, etc., bem como de esforço vão.

b. rü(a)h humano.
(a) O princípio de vida. rü(a)h dá vida ao animal ou ao corpo humano (cf. Gn

7.22). Seu ingresso concede vida (Ez 37.5-6), sua remoção significa morte (SI 104.29). 
Os termos usados nesse contexto são reviver, definhar, enfraquecer, expirar, ficar impo
tente, etc.

(b) Assento das emoções, do intelecto e da vontade. Emocionalmente, encontramos 
conceitos tais como inquietação, infelicidade, desânimo, falta de espírito, impaciência, 
irritação, mau humor, terror, ciúme, arrogância, etc. Intelectualmente, há referências à 
inteligência, discernimento de mistérios divinos, senso artístico e planejamento; negati
vamente, a falta de percepção, erro e falta de discernimento religioso e moral. Idéias as
sociadas volitivamente são prontidão para coisas, atitudes de vontade, coragem, paciên
cia, liberdade, anseio por Deus, renovação e, negativamente, deslealdade e impiedade.

(c) rü(a)h divinamente efetuado. Deus, o Deus dos espíritos (Nm 16.22), dá força 
vital (Is 42.5), a sustenta (Jó 10.12) e a retira (SI 10.29). A vida está em seu poder (Jó
12.10). Ele causa inquietação (2Rs 19.7), dá fervor (Zc 12.10), concede razão (Jó 32.8) 
e comunica senso artístico (Êx 28.3). Ele está por trás de planejamento (Jr 51.1) e pode 
frustrá-lo (Is 19.3). Ele concede ou endurece o poder moral da vontade (Ez 11.19; Dt
2.30). O espírito divino é dado mediante a imposição de mãos (Dt 34.9).

c. rü(a)h de Deus.
(a) Poder divino efetivo. O rü(a)h de Deus dá poder ao querubim (Ez 1.12) e a San- 

são (Jz 13.25) e põe o profeta em pé (Ez 2.2). Ele induz a êxtase (Nm 11.25), eleva (lRs
18.12), tira (Ez 3.14), confere discurso profético (Gn 41.38), concede visões (Ez 8.3), 
transmite dom de liderança (Jz 3.10) e está por trás da maldade humana (Jz 9.23).

(b) Poder divino criativo. O poder de Deus cria a vida (Ez 37.9), a introduz (37.14), 
a envia (SI 104.30) e a retira (Jó 34.14). Ele cria o cosmos e a vida dentro dele (Gn 1.2; 
SI 33.5). Ele concede capacidades mentais, p. ex., habilidade artística, iluminação e sa
bedoria (Êx 31.3; Dn 5.14). Ele dá o dom de profecia (Mq 3.8). Ele equipa para a reale
za (Is 11.2). Ele também dá qualidades morais, p. ex., santificação (Is 59.12). Ele é um 
poder para julgar (Is 4.4) e para salvar (Is 32.15). Ele concede ajuda (SI 143.10), mostra 
o que é correto (Ne 9.20) e é colocado no coração do povo (Is 63.11).

(c) A natureza interna de Deus. rü(a)h denota o poder sustentador de Deus (Is
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31.3), sua onipresença (SI 139.7), sabedoria e poder (Is 40.13), domínio (Is 34.16), san
tidade (Is 63.10) e paciência (Mq 2.7).

(d) Ser pessoal. rü(a)h possui um aspecto pessoal em lRs 22.21; Ez 37.9; talvez 
Is 48.16.

2. t f  Sãmâ No AT.
a. Como sopro. Essa palavra ocorre para sopro forte em Is 2.22, para o assopro ira

do de Deus em Is 30.33.
b. Respiração humana. A referência é para o fôlego da vida em Gn 7.22, para a força 

vital em Is 42.5, para coisas vivas em Dt 20.16, para o assento do entendimento ou da 
inspiração em Jó 26.4.

c. O sopro de Deus. Usado para Deus, o termo se refere (a) ao princípio que dá 
vida (Jó 33.4) e (b) àquilo que dá discernimento (32.8).

3. ’ôb no AT. Esse termo ocorre no AT com referência a a. os espíritos dos mortos 
(Lv 19.31) e b. àqueles que invocam tais espíritos (ISm 28.3,9)

II. O Espírito de Deus.
1. O Espírito de Deus representa verdadeiro poder em Is 31.3. O Espírito transforma 

o deserto num paraíso em Is 32.15ss. O poder do Espírito possui um caráter ético (cf. 
Is 30.1). Ele molda de forma produtiva (SI 51.10-11). Ele opera por intermédio do ser
vo (Is 42.1ss.). Ele aperfeiçoa o povo (Ez 36.26-27). Ele já está em operação (Is 31.3); a 
transformação do povo ocorre por intermédio de julgamentos divinos na história (Ez
11.19; 18.31; 36.26). Ele encerra e consuma a história de Israel. Isso não é o poder poli- 
teísta, mas a obra pessoal da vontade de Deus. Poderes divinos não estão habitualmente 
presentes na humanidade. As pessoas estão sujeitas ao poder de Deus. Embora experi
mentado como obra de Deus, ele é inescrutável. Mesmo os profetas não fornecem deta
lhes precisos de sua operação. Sua dinâmica é evidente, mas sua lógica desafia a análise.

2. O Espírito de Deus é poder criativo e vivificador (Gn 1.2) Toda a vida deriva deste 
dinamismo (cf. Gn 2.7). Por ele, Deus sustenta sua obra (cf. Jó 34.14). O poder do Espí
rito é pessoal. Ele não é uma força imanente da natureza; a natureza é desdeificada no 
AT. O poder criativo de Deus é livre, soberano e inescrutável (cf. Gn 6.3). Seu dinamis
mo é conhecido, porém é insondável.

3. Pelo Espírito, Deus levanta líderes carismáticos, p. ex„ Gideão, Saul e Davi (Jz 
6.34; ISm 11.6; 16.13). O aspecto misterioso aqui encontra expressão no êxtase (ISm
10.6). O êxtase marca a descida do Espírito sobre os 70 anciãos (Nm 11.24ss.). Nova
mente vemos o poder imprevisível e irresistível de Deus. O dinamismo é conhecido, 
mas a lógica está oculta.

4. Fenômenos similares ocorrem em outras religiões, porém a profecia retira a ideia 
do rü(a)h de Deus da neutralidade religiosa e ética e a contempla como vontade teleo- 
lógica e obra do poder divino pessoal numa criativa ação histórica. O Espírito de Deus 
expressa sua presença e natureza interna. Mesmo em julgamento, Deus está presente 
como Senhor da história (Ag 2.5). Sua ação é finalmente uma ação salvífica (Zc 6.1ss.). 
Seu Espírito sela a fidelidade pactuai (Is 59.21).

5. O AT até ancora o endemoninhado no conceito de espíritos que vêm da parte de 
Deus. Consequentemente, Deus envia um espírito mau em Jz 9.23, e um espírito men
tiroso vem da parte de Deus em lRs 22.19ss. (cf. Jó 1.6ss.). Espíritos cósmicos são as
sim privados de sua autonomia.
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C. Espírito no judaísmo.
I. pneüma na LXX.
1. A tradução dos termos hebraicos.
a. A LXX usa pneüma 277 vezes para rü(a)h, ánemos 52 vezes e várias palavras de 

vez em quando.
b. A tradução usual de neSãmâ é pnoê.
c. engastrímythos é o equivalente normal de ’ôb. [F. Ba u m g à r t e l , VI, 359-68]
2. pneüma como vento. Duas referências para este sentido são Jn 4.8 e Jr 4.11.
3. pneüma como fôlego de vida.
a. Deus envia, controla e retira esse fôlego (Jó 27.3; Dn 5.4; Tb 3.6). A pessoa pode 

entregá-lo, mas não pode reavê-lo (2Mac 12.19; Sb 16.14).
b. A força vital pode se retirar temporariamente (Dn 10.17) e então retornar (Jz

15.19) ou ser restaurada (ISm 30.12).
c. O pneüma elabora e preenche o mundo com espírito cósmico (Jt 16.14). Deus é o 

Deus dos espíritos (Nm 16.22), entretanto, a LXX evita o dualismo de um mundo ma
terial e um mundo espiritual (cf. Is 31.3).

d. Nos últimos tempos, Deus dá o pneüma como poder ressuscitador (Ez 37.6,14).
4. pneüma como poder de bênção e punição. Em Is 11.4 pneüma e lógos são parale

los. Deus dá um espírito de estupor em Is 29.10. O pneüma inspira o professor de sabe
doria em Sir 39.6.

5. pneüma como habilidade espiritual, resolução e constituição da alma. Deus en
che de percepção artística e dá entendimento (Êx 28.3; Jó 32.8). Ele incita uma vonta
de a edificar (lEd 2.5). pnetíma é o assento das funções da alma (Sb 5.3). Abundância 
de pensamentos constrange (Jó 32.18). O Espírito pode carecer de, ou pode rece
ber, entendimento (Jó 20.3; Sus. 45). A coragem pode enfraquecer (Jt 7.19) e manar 
(IMac 13.7).

6. pneüma como dom escatológico. O Espírito de Deus pode ser de julgamento e 
abrasador (Is 4.4). Deus pode destruir mediante um sopro (Sb 11.20). Seu sopro de jul
gamento é como uma torrente numa inundação (Is 30.28). Ele põe em fuga o espírito 
impuro (Zc 13.2). No dia de salvação o Espírito reunirá os animais (Is 34.16). Deus 
dará um novo espírito ao seu povo (Is 44.3). Ele derramará do seu Espírito e dará um 
espírito de graça e compaixão (J1 2.28; Zc 12.10). O Espírito permanecerá no meio do 
povo (Ag 2.5). O servo possuirá o Espírito (Is 42.1). Aqueles que não podem fugir do 
Espírito (SI 139.7), mas que entregam seu espírito a Deus (SI 31.5) anelam pela salvação 
messiânica (Is 26.18).

7. pneüma em Eclesiastes. pneüma é sempre um termo antropológico-psicológico 
em Eclesiastes. proaíresis pneúmatos é o termo na LXX para lutar em vão em 1.14; 
2.11; 4.4, etc. A mesma expressão ocorre em 2.22 para a arbitrariedade do espírito hu
mano em suas aspirações.

8. pnetíma em Sabedoria.
a. O princípio da vida. O autor de Sabedoria entende que Deus aspira ou empresta 

o princípio da vida (15.11,16). Deus se dá à entidade individual, de modo que, embora 
as pessoas percam o fôlego de vida na morte, elas ganham imortalidade (5.15).

b. Sabedoria. O pneüma como sabedoria é concedido em resposta à oração (7.7). 
Ele é um poder de claro discernimento que se orienta para o bem. Ele não permeia
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todas as coisas ou pessoas, mas somente os devotos, os zelosos e os moralmente pu
ros, que podem, assim, ser chamados de pneúmata (7.23). O pneúma que enche os 
pneúmata é superior a todas as coisas humanas, é livre de cuidados, ilimitado em pos
sibilidades, capaz de ver e ouvir todas as coisas e está singularmente relacionado com 
Deus (1.7). Como espírito de disciplina, ele não tem comunhão com o mal. Repre
sentando a atividade de Deus no mundo, ele tem alguma independência hipostática, 
mas ainda está sujeito a Deus (9.17). Não se diz se é material ou imaterial; Deus é o 
Deus imaterial, mas ele age no mundo material. O pneúma partilha da transcendência 
de Deus e também de sua participação em eventos. O pneúma pode ser equiparado à 
psyché, por um lado, mas é idêntico à sophía, por outro. O autor assim percebe uma 
dupla atividade cósmica do pneúma que é para o benefício do eleito bem como de toda 
a humanidade.

II. pneúma no judaísmo helenístico.
1. Filo.
a. pneúma em Filo é um termo para o elemento mais elevado do ar, para o vento e 

para o fôlego humano e animal.
b. pneúma como substância do ar que junta todas as coisas; toda matéria é permea

da por ele, e por seu poder vinculador a própria terra consiste.
c. Sangue e pneúma são a essência da alma. A alma não racional tem sangue como 

sua essência; a alma racional, que é distintivamente humana, tem pneúma. pneúma é a 
marca do poder divino que gera o pensamento.

d. O pneúma de Deus é diferente. Como seres racionais, os humanos recebem o di
vino pneúma por inspiração. A vida total da alma é um dom divino. A pureza refinada 
da mente da humanidade celestial depende da participação no pneúma divino em dis
tinção ao pneúma como marca do poder divino (cf. Gn 1.2; 2.7). As declarações de Filo 
sobre o pneúma divino são dificultadas por seu vocabulário filosófico, mas para ele o 
influxo do espírito tem um caráter ético e ele mantém a divina transcendência contra 
o panteísmo estoico. Por vezes, ele chama a noús de pneúma divino, mas somente se 
aqueles que o possuem fizerem boas decisões éticas. Se a razão é uma marca genuína 
do pneúma divino, ele é o pneúma divino somente numa base ética. Mesmo que impre
cisa, a distinção que Filo faz aqui é firme.

e. O Espírito Profético. Filo se refere ao espírito profético, mas crê que ele próprio, 
como expositor, tem o espírito de inspiração como Moisés. O espírito profético é o su
premo espírito divino que confere conhecimento que mesmo a noús (mente) não pode 
ter, a despeito de sua dotação espiritual. Os mundos da iluminação racional e da divi
na profecia se encontram no sábio. O racionalismo pneumaticamente permeado atinge 
seu limite no êxtase profético. A coisa nova recebida com o pneúma divino aponta para 
o mundo de revelação de um Deus transcendente. Se os seres racionais recebem o divi
no pneúma, eles vivem no átrio de uma realidade pneumática comunicada aos escolhi
dos no êxtase profético.

2. Josefo. O uso de Josefo está relacionado ao da LXX e de Filo. pneúma é a consti
tuição da alma ou o assento do ardor marcial. Saul tem um espírito mau. daimónia são 
equiparados aos pneúmata dos ímpios mortos, e o anjo divino e o divino pneúma são 
equiparados. Josefo normalmente evita pneúma theoú para o espírito de inspiração. Ele 
o usa somente quando a referência é aos profetas bíblicos, preferindo pneúma theíon



pneúma 244 vento, respiração, vida, Espírito

para a inspiração presente. Zelotes e essênios profetizam, mas eles nada têm a ver com 
o Espírito de Deus. Em Antiguidades 1.27, Josefo tem pneúmatos epithéontos para o Es
pírito de Deus em Gn 1.2; ele provavelmente tem o sopro em vista, porém a tradução 
latina (spiritus dei) sugere o cósmico Espírito-Criador. [W. B ie d e r , VI, 368-75]

III. rü(a)h no judaísmo palestino.
1. Vento, quadrante do mundo. Como no AT, rü(a)h é o termo comum para “ven

to”. Também encontramos a expressão “os quatro ventos”; assim rü(a)h pode denotar 
“lado” ou “direção”.

2. Anjos e espíritos maus. Seres no mundo celestial podem ser chamados de espí
ritos, especialmente na apocalíptica. Os espíritos elementares são uma classe especial 
reinante sobre eventos sobrenaturais. Os anjos caídos, misturando-se com as mulheres, 
geraram os maus espíritos que vivem na terra. A crença em demônios é difundida entre 
líderes religiosos e escribas, bem como entre o povo. Satanás e os maus espíritos são 
inimigos de Deus que seduzem ou causam danos ao povo. Eles surgem apenas numa 
distorção da criação de Deus. Assim se evita um dualismo absoluto, e sua atividade se 
encontra integrada ao governo de Deus. Nos últimos tempos, eles serão amarrados e 
punidos.

3. Os mortos. O termo espírito também se aplica aos mortos nos sepulcros que 
podem vagar pela terra à noite ou podem ser hóspedes no céu para ouvir segredos 
divinos.

4. 0  espírito humano. A antropologia judaica posterior sublinha fortemente a ideia 
do espírito humano.

a. Vocabulário. É difícil fixar distinções nos termos que denotam a alma humana. 
Várias palavras são usadas, mas a alma é única. Uma distinção relativa é feita linguis- 
ticamente entre a alma como força vital e a alma como ela vem do céu, mas há muitas 
exceções.

b. O legado do AT. A visão do AT de espírito como força vital e o assento de fun
ções espirituais permanece a mesma no judaísmo, com uma ênfase no elemento emo
cional e volitivo, p. ex., o espírito orgulhoso, voraz ou humilde, o espírito que pode ser 
reanimado com alegria ou receber descanso. O espírito de Deus encontra prazer na
queles cujo espírito humano encontra prazer nele.

c. Espírito e corpo. Os rabinos desenvolvem a distinção entre corpo e alma -  o pri
meiro é terreno, a segunda é celestial e, consequentemente, preexistente e imortal. Na 
criação, Deus já cria um número fixo de almas que estão armazenadas até os corpos 
ficarem prontos. Essas almas são puras e santas e devem ser retornadas ao céu de forma 
pura e santa. A alma preexistente é o espírito que Deus põe em nós. Ela preserva certa 
independência do corpo, como no sono. Após a morte, ela está num lugar oculto no 
céu ou no reino dos mortos aguardando a reunião com o corpo na ressurreição para o 
julgamento. As almas dos justos são postas à parte das almas dos ímpios. Na ressurrei
ção, quando alma e corpo são reunidos, a vida é restaurada seja pelo espírito humano 
que retorna ou pelo Espírito de Deus.

d. Época das idéias de preexistência e imortalidade. Essas idéias passam a existir 
bem cedo no judaísmo helenístico. A ideia da imortalidade do espírito pode ser en
contrada no judaísmo palestino no livro dos Jubileus e no Enoque etíope. Os fariseus 
aceitam tanto a imortalidade da alma como a ressurreição. Contudo, a preexistência é
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menos claramente ensinada no judaísmo palestino. Há ocorrência de idéias a respeito 
da vinda da alma do céu e de um número fixo de pessoas, mas essas não implicam ne
cessariamente preexistência, para a qual há firme atestação somente a partir do século 
2° d.C.

e. O problema histórico. O judaísmo palestino, bem como o judaísmo helenístico, 
mostra influência grega em sua antropologia. Por outro lado, a opinião antiga de que 
o espírito que vem de Deus seja a força vital na humanidade permanece. O legado do 
AT evita assim uma helenização completa, especialmente ao descartar a ideia de que o 
corpo é o assento do mal.

5. O Espírito de Deus.
a. Terminologia. Nos escritos apócrifos e pseudepígrafos, encontramos os títulos “o 

Espírito”, “Espírito de Deus” e, ocasionalmente, “o Espírito Santo”. O espírito em nós 
pode ser chamado de o espírito de Deus, mas o Espírito de Deus no sentido estrito é 
uma entidade que é separada de nós.

b. As obras do Espírito.
(a) O AT fala a respeito de um espírito de sabedoria, entendimento, etc., e crescente

mente essas qualidades são vistas como obras do Espírito de Deus. A profecia em par
ticular é uma obra do Espírito, e uma vida moral também o é. Tendo conhecimento de 
todas as ações humanas, o Espírito pode acusar no julgamento.

(b) O Espírito se manifesta através de luz ou som, porém nos rabinos o Espírito de 
Deus nunca aparece como uma pomba.

c. O Espírito e o AT. Para os rabinos, o Espírito é o Espírito profético que fala no 
AT. Cada livro é inspirado pelo Espírito e é, consequentemente, canônico. Na exposi
ção, algumas passagens podem ser atribuídas a Israel ou a outros oradores e algumas 
diretamente ao Espírito. Algumas palavras podem mesmo ser ditas pelo Espírito a 
Deus. Entretanto, a Escritura como um todo é inspirada pelo Espírito.

d. O Espírito e justiça. O dom do Espírito é, para os rabinos, uma recompensa por 
conduta justa que, ademais, promove tal conduta. O Espírito se afasta de pecadores e 
não trabalhará em lugares impuros. A princípio, o Espírito opera entre os gentios (cf. 
Balaão), porém ele é, em seguida, restrito a Israel. Saúde e vigor de corpo e alma são 
também condições para o dom do Espírito.

e. Dotação com o Espírito passada, futura e presente.
(a) Grandes figuras do passado, p. ex., os profetas, Rebeca, Jacó, os justos, falam e 

agem sob a influência do Espírito. Isso se aplica em especial aos patriarcas e àqueles que 
escrevem a Escritura.

(b) Nos últimos tempos, o Messias possuirá o Espírito, embora o Messias não seja 
equiparado ao Espírito. Os justos redimidos também receberão o Espírito, experimen
tando renovação moral efetuada por Deus ou pelo Espírito. Com base em Ez 36.26-27 e
37.14, espera-se ressurreição efetuada pelo Espírito.

(c) Embora a grande era de inspiração profética tenha passado, aqueles que obede
cem a lei podem hoje receber o Espírito. Escritores apocalípticos falam e escrevem no 
Espírito em nome de outros e, ocasionalmente, há experiências proféticas. Os rabinos 
não esperam o Espírito como no passado, mas eles pensam que uma vida que agrada 
a Deus conduz ao Espírito e, por vezes, alguns rabinos têm visões por intermédio do
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Espírito. A ordenação não é vista como concessão do Espírito, embora posteriormente 
a tese de que o Espírito não é tirado dos sábios é levada adiante, ou seja, os escribas.

f. A função cósmica do Espírito. A função do Espírito na criação encontra espa
ço no judaísmo, mas é secundária para os rabinos em relação ao conceito do Espírito 
como agente da profecia e dom dos justos.

g. A autonomia do Espírito. Os rabinos frequentemente falam do Espírito em ca
tegorias pessoais, p. ex., falando, entristecendo-se, regozijando-se, etc. Contudo, o 
Espírito não é um ser celestial como um anjo. Ele é uma realidade divina objetiva a 
encontrar-nos e, como tal, pode também ser descrito em categorias impessoais. Essa 
realidade representa Deus, mas não é idêntica a Deus. As categorias pessoais derivam 
do amor dos rabinos pela personificação e estão associadas às palavras da Escritura. 
Por causa de toda a autonomia do Espírito, o Espírito é finalmente o Espírito de Deus e 
vem de Deus. O Espírito não é um substituto para a presença de Deus, nem é o Espírito 
idêntico ao Shekiná. Visto que ele vem de Deus e o representa, a posse dele significa 
uma conexão com o próprio Deus.

h. O Espírito como advogado. Essa ideia é apenas fracamente atestada no judaísmo. 
Ela ocorre somente em exposições de Pv 24.28-29 e numa passagem onde o bath qol, 
que é um substituto para o Espírito, é chamado de advogado. [E. Sjõberg, VI, 375-89]

D. Desenvolvimento em direção ao ser pneumático no gnosticismo.
I. O rolos do mar Morto e sua influência.
1. Quando a alma é vista como um ego responsável que sobrevive à morte, a questão 

de sua salvação se torna urgente, pois o intercâmbio com o Espírito de Deus parece 
estar envolvido, e surge a especulação quanto à natureza da vida após a morte. No ju
daísmo, a ideia de que o Espírito é o poder de bondade ética se torna cada vez mais im
portante. Sob o impacto do dualismo persa, o Espírito como uma força determinativa é 
o bem pelo qual a pessoa tem que optar. Em Qumran, uma luta é vista entre o espírito 
de conhecimento e o espírito das trevas. Os conselhos do bom espírito controlam várias 
virtudes. A pessoa deve viver pelo poder do Espírito de Deus ou cair vítima do mal. Ao 
mesmo tempo, o Espírito pode ser o espírito humano que envolve tanto o entendimen
to como os atos, sendo, consequentemente, idêntico ao eu.

2. Pensamentos similares ocorrem no Testamento dos Doze Patriarcas e nos escri
tos herméticos. Contrastados com o bom Espírito estão os maus espíritos. Estes lutam 
pelo controle das pessoas, que são, então, habitadas por eles e fazem o bem ou o mal. 
Todavia, um problema é que o espírito humano representa a existência responsável pe
rante Deus. Uma solução possível é ver o espírito humano como o espírito que é de
terminado por decisão ética e, assim, devolvido a Deus, quer corrompido ou intacto e 
renovado.

II. Gnosticismo.
1. O Problema: O Espírito como criador da matéria. Em contato com o pensamento 

grego, o papel criativo do Espírito em Gn 1.2 se torna altamente significativo confor
me o Espírito é entendido crescentemente em termos de substância. Se espírito denota 
existência espiritual divinamente concedida, os helenistas equiparam isso com a alma 
que vem de Deus, está aprisionada no corpo e retornará à esfera celestial. Um pensa
mento paralelo no judaísmo é o da restauração do paraíso, com as idéias associadas a 
um homem primai e escatológico, facilmente interpretado por helenistas em termos do
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mito de um deus que descende e ascende, e a identificação dos crentes como destino do 
deus. Posto na linguagem de substância, isso significa que a substância celestial original 
vem para a matéria a fim de liberar a substância da alma humana. Mas como, então, 
pode o Espírito ser o Criador da matéria?

2. A redenção do pneúma para fora da matéria. Para os gnósticos, Deus é espiritual 
por natureza. De alguma forma a substância espiritual ficou presa à matéria e deve ser 
libertada dela. A resposta jaz na distinção entre pneúma e psychè. O pneúma, que é 
da natureza de Deus ou de Cristo, é uma semente ou uma centelha que Cristo reúne 
e recolhe quando destinar corpo e a psychè ao caos e entregar o pneúma a Deus. A re
denção está completa com o reagrupamento dos pneúmata redimidos no grande corpo 
espiritual.

3. Tricotomia. A separação entre o pneúma e a psychè produz uma divisão tripla 
da natureza humana. As tríades primitivas incluem noús, psychè e sõma, ou theíon, 
psychè e sõma. No judaísmo, o Espírito de Deus está em oposição ao corpo e alma hu
manos. Aqui a ideia de um pneúma transcendente é decisiva. A mesma ideia ocorre em 
Irineu, para quem o Espírito de Deus é o poder que ressuscita corpo e alma, apesar de 
conceder perfeição pela adição de espírito.

E. ONT.
I. Marcos e Mateus.
1. O enáemoninhado e o espírito antropológico. Dos 23 ditos pneúma em Marcos, 14 

se referem a um espírito impuro ou algo semelhante. Mateus tem “espíritos” em 8.16. 
Antropologicamente em Mc 2.8 e 8.12, pneúma é o assento da percepção e dos senti
mentos, e em Mt 27.50 ele é a força vital. Em Mc 14.38 o espírito pronto em contraste 
com a carne fraca não é uma parte melhor. Com base em SI 51.12, é o Espírito de Deus 
que é dado a nós e que luta contra nossas fraquezas humanas.

2. O Espírito como o poder de Deus. pneúma é, na maioria das vezes, usado em Mar
cos e Mateus para o poder de Deus para realizar atos especiais. Não perceber Deus em 
atividade nos exorcismos é blasfemar contra o Espírito (Mc 3.28ss.). A comunidade en
contra aqui uma garantia de que o Espírito está com ela e, consequentemente, uma in
tensificação da seriedade da decisão que ela exige. Entretanto, a ênfase está no perdão; 
o julgamento sucede somente quando há oposição obstinada que não deseja perdão. Mt 
12.28 equipara o poder do Espírito em exorcismos com a presença do reino (cf. 12.18, 
onde as curas são vistas como denotando o despertar do tempo do fim). Mc 1.12 tem o 
mesmo sentido. Como no AT, o Espírito Santo é o poder irresistível de Deus em opera
ção no evento da salvação.

3. Dotação geral com o Espírito. O Espírito é equiparado à Escritura em Mc 12.36 e 
está ativo no presente em Mc 13.11, onde a fala do Espírito é um sinal da ajuda de Deus 
na aflição. Mc 1.8 menciona uma dotação geral com o Espírito. A concessão do Espírito 
corresponde à expectativa escatológica. A adição “e com fogo” em Mt 3.11 pode suge
rir julgamento e, se assim for, o Espírito sugere um vento tempestuoso que espalha a 
palha. Entretanto, já no batismo os crentes experimentam um julgamento separador e 
purificador que é em si mesmo libertação.

4. A dotação de Jesus com o Espírito. Em Mc 1.9ss. o batismo de Jesus é mais que um 
chamado profético; ele descreve a dotação do Messias com o Espírito, como atestada 
pela pomba e pela voz celestial. A nova era de Deus se inicia, embora esse início não
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envolva qualquer conflito com a concepção anterior de Jesus pelo Espírito. Jesus é úni
co em virtude da obra direta de Deus nele em pontos decisivos. As categorias helenistas 
de substância não são usadas; Deus mesmo está em atividade.

5. Versículos peculiares a Mateus. Em Mt 5.3 a referência não é àqueles que são po
bres no Espírito Santo. O dativo é de relação; a bênção repousa sobre aqueles que não 
são ricos em conhecimento e feitos religiosos, mas que encontram sua única ajuda em 
Deus. Em Mt 28.19 a nova característica é a associação do pneúma com o nome. Uma 
vez que o Senhor está associado a Deus, é fácil associar o Espírito também. Isso não é o 
resultado de especulação ou de inferência lógica. Repousa no fato de que Deus é encon
trado somente onde ele confronta a comunidade, ou seja, no Filho ou no Espírito em 
quem há um encontro com o Filho.

6. A concepção de Jesus pelo Espírito. Mt 1.18ss. não narra o evento mas tem um 
anjo a dissipar suspeita acerca da concepção de Jesus. Como em Lucas, o Espírito é o 
poder criativo de Deus que molda a vida desta criança singular. Escritos populares e a 
exegese de Is 7.14 no judaísmo helenístico formam um pano de fundo, como também o 
formam muitos paralelos religiosos. O poder criativo do Espírito (cf. o AT) é simples
mente transferido para o processo de concepção.

7. Resumo. A  exiguidade de declarações acerca do Espírito em Marcos e Mateus é 
surpreendente. Entretanto, isso apoia a fidelidade da tradição. Resiste-se à tentação de 
representar Jesus como um pneumático. Ele é claramente o portador do Espírito, como 
seu poder e autoridade o demonstram. Todavia, ele não fala muito a respeito do Es
pírito, talvez porque seus discípulos não podem compreender tais coisas até sua obra 
estar completa. Quando a comunidade experimenta o derramamento do Espírito que 
a sela como o povo do tempo do fim, ela compreende que isso repousa unicamente na 
vinda de Jesus e na fé nele. Entretanto, ela também percebe que representar Jesus como 
um pneumático é sugerir que ele a constitui o povo do tempo do fim meramente como 
Exemplo ou Mestre. A questão real é que Deus encontra seu povo em Jesus. As decla
rações de Espírito enfatizam sua singularidade, sua posição escatológica, a presença di
reta de Deus nele (cf. Mt 12.18, 28; Mc 1.10; 3.29-30; Mt 1.20). O Espírito é o poder de 
Deus que possibilita discurso e ação que estão além dos recursos humanos. Os fenôme
nos do Espírito estão subordinados à compreensão de que a era messiânica despontou. 
Eles possuem uma referência cristológica.

II. Lucas e Atos.
1. A relação do Espírito com Jesus. Em Lucas e Atos, pneúma ocorre com uma fre

quência três vezes maior do que em Marcos. Em Lc 4.1 Jesus está cheio do Espírito, não 
sujeito ao Espírito, mas agindo pelo Espírito. Em 4.18 o Espírito habita em Jesus. Na 
concepção pelo Espírito (1.35), o pneúma é o poder vivificante de Deus, entretanto, o 
resultado do ato é o que conta, ou seja, que Jesus possui o Espírito desde o início. Se o 
Espírito é mais tarde concedido no batismo, isso não denota crescimento, mas mostra 
que cada realização é um novo ato divino. Tendo ele próprio o Espírito, Jesus dispen
sa o Espírito após a ressurreição (24.49). Jesus, então, não é um pneumático como os 
pneumáticos na igreja. O Espírito se manifesta primeiramente em Jesus, e por intermé
dio de Jesus vem à comunidade (cf. At 2.33; 10.14,19).

2. A habitação do Espírito com a comunidade. O Espírito não se lança sobre a comu
nidade e então a deixa. Ele molda toda a sua existência, não como uma posse natural,
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mas como o Espírito habitador de Deus. Assim, o termo “cheio do Espírito” (At 6.3;
11.24) enfatiza a união duradoura, enquanto o repetido “encher com o Espírito” retém 
o aspecto dinâmico (4.8; 13.9).

3. As manifestações externas do Espírito. No batismo de Jesus, “em forma corpórea 
como uma pomba” enfatiza a objetividade do evento. O mesmo se aplica aos fenôme
nos no Pentecostes (At 2.1ss.) e ao terremoto de At 4.31. Glossolalia é também uma 
manifestação externa. O Espírito subordina a natureza física a Deus ao estender sua 
obra a esta área.

4. As obras do Espírito. Em Lc 12.10 o Espírito é o poder de Deus nas declarações 
inspiradas das testemunhas de Jesus; ele é o Espírito de profecia (cf. 4.23ss.). Em Lucas, 
as curas não estão associadas ao Espírito, mas ao nome de Jesus, à fé em Jesus, ao pró
prio Jesus, à oração, ao contato corporal com os apóstolos e ao poder de Jesus. O Espí
rito capacita os discípulos a falarem em línguas e a profetizarem (At 2.4; Lc 1.41, 67). 
Ele também concede discernimento do coração (At 13.9). Acima de tudo ele dá poder 
para pregar. Profetizar é a obra do Espírito. A comunidade escatológica é uma comu
nidade de profetas. Em At 5.3, 9 é muito improvável que tenhamos blasfêmia contra o 
Espírito. Talvez a ideia seja que a mentira tenha sido àqueles que estão cheios do Espíri
to (cf. 13.9). Um evento especial ocorre em At 8.39. Com a profecia, o Espírito concede 
outros dons e age também na vida ética da comunidade. Se Lucas, como um helenista, 
está interessado na visibilidade da obra do Espírito, sob a influência do AT ele enfatiza 
a centralidade da proclamação profética nessa obra.

5. O Espírito como uma característica da era da igreja. Lc 11.13 promete o Espírito 
àqueles que o pedirem (cf Mt 7.11). O Espírito é o dom absoluto. A vinda do Espírito 
é um evento escatológico, que cumpre a promessa do Espírito ao povo do fim dos tem
pos (cf. Nm 11.29). Todos os batizados possuem o Espírito (At 19.2). Os gentios estão 
incluídos (15.8-9). Dotação com o Espírito acompanha a vinda à fé. O derramamento 
do Espírito (At 2.1ss.) é uma renovação do pacto que faz paralelo em algum sentido à 
entrega da lei no Sinai. A era da igreja começa, trazendo um novo discurso que todos 
podem compreender. Entretanto, o evento Cristo, não o derramamento do Espírito, é 
o verdadeiro evento escatológico no centro do tempo. Consequentemente, pode ha
ver novos derramamentos do Espírito quando novos passos são tomados (cf. 8.17-18; 
10.44-45). Além disso, pode haver enchimento com o Espírito mesmo antes da vinda 
de Jesus (Lc 1-2). Ao mesmo tempo, o Espírito agora é dado à igreja de forma total. 
Todo o povo de Deus é profeta. O Espírito dá aos crentes dons especiais, capacitan
do-os a expressar sua fé, numa contínua história de missão. Lucas não atribui especi
ficamente fé, salvação ou obediência ao Espírito. Nem é a oração a obra do Espírito. 
Essas coisas precedem a dotação do Espírito, que é mais especificamente uma capaci
tação para cumprir tarefas especiais. Ao não atribuir a mera existência da comunidade 
ao Espírito, Lucas lhe recorda a tarefa que está, indissoluvelmente, associada com sua 
existência.

6. A recepção do Espírito. O Espírito vem com o batismo em 2.38; 9.17-18; 19.2, mas 
precede o batismo em 10.44ss. O batismo não é, então, um meio necessário para se ob
ter o Espírito. No caso de Apoio e daqueles em Éfeso, não se trata de relacionar o batis
mo ao Espírito, mas mostrar o movimento de salvação desde o AT, passando por João 
Batista até a igreja. O batismo é uma expressão autoevidente de conversão e, como tal,
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está relacionado à concessão do Espírito. Porém, oração e fé são a verdadeira prepara
ção para recepção. Em Atos, a liberdade do Espírito está em destaque. Se o batismo é 
importante, o Espírito pode vir sobre as pessoas antes dele (10.44) ou sem ele (2.1ss.). 
Somente em 8.14ss. é que a dotação com o Espírito está ligada à apostólica imposição 
de mãos. Entretanto, aqui o relacionamento com Jerusalém pode ser a questão impor
tante. Tal como existe uma ligação com o judaísmo em Lc 1-2, assim também os cren
tes em novas regiões estão agora associados à comunidade existente. Profetas e após
tolos vêm de Jerusalém (11.27; 8.14). Tanto Jesus como Paulo viajam para Jerusalém. 
A história de Deus parte de Jerusalém e retorna para ela. A nova ação do Espírito se 
relaciona a ações anteriores.

7. Significados diferentes de pneúma. Uso antropológico ocorre em Lc 1.48, 80, mas 
com um forte sentido de poder divino (cf. At 17.16). O espírito é a parte que sobrevive 
a morte em Lc 8.55. Em Lc 24.37 pneúma denota uma existência incorpórea fantasma
górica que não constitui o verdadeiro eu (v. 39).

III. Paulo.
1. AT e elementos helenísticos.
a. O problema. Até aqui o Espírito tem sido visto como o sinal daquilo que ainda 

virá. Seu derramamento é um prelúdio da parusia. Entretanto, seus dons conferem po
der para uma missão histórica. O helenismo acha difícil esta ideia, pois em sua visão, 
poder significa substância. O gnosticismo, então, concebe a ideia de que Jesus, como 
Portador do Espírito, traz uma substância celestial ao mundo, sendo a ligação com Je
sus uma ligação com esse poder substancial. De forma semelhante, a concessão do Es
pírito é em si salvação. O papel de Jesus é primariamente a instrução. A cruz perde seu 
papel, e a encarnação passa a ser um engano de poderes hostis.

b. Idéias helenísticas em Paulo. Para Paulo, a cruz e a ressurreição são o grande 
ponto decisivo, e a vida no Espírito é a vida da nova criação: é a nova existência da co
munidade e não apenas um fenômeno acrescentado. Em Rm 1.3-4 o pneúma denota a 
esfera celestial (cf. lTm 3.16; lPe 3.18). Jesus é Filho de Davi na carne e Filho de Deus 
no Espírito. Em sua ressurreição, Jesus, já Filho de Deus no v. 3, é designado o Filho 
ao entrar na esfera da glória divina, que está em oposição à esfera terrena. Entretan
to, enquanto o relacionamento de Cristo com o Espírito possa ser, em termos formais, 
uma declaração sobre sua substância (como no helenismo), em termos materiais é uma 
declaração sobre seu poder. O corpo espiritual do Senhor inclui todos os membros (cf. 
a expressão “em Cristo”). O único corpo é o próprio Cristo (ICo 12.12). Não é exa
tamente um corpo futuro, mas o corpo existente no qual os crentes são batizados. O 
en pneúmati de ICo 12.13 é, provavelmente, instrumental “por um Espírito”. O Senhor 
é equiparado com o Espírito em 2Co 3.17. O teor da declaração é que a conversão a Je
sus é conversão ao novo pacto no Espírito e, consequentemente, a remoção do véu que 
repousa sobre o velho pacto. Vir a Cristo é vir à esfera do Espírito. O termo “Espírito 
do Senhor” denota o modo de existência de Cristo e o poder com o qual ele encontra 
a comunidade. Em sua ação poderosa, ele é equiparado ao Espírito, em seu senhorio 
sobre ela, ele é diferenciado do Espírito. A união dos crentes com Cristo em seu cor
po espiritual aparece abertamente em ICo 6.17. Cristo é Espírito que dá vida em ICo
15.45 e, como tal, ele dará aos crentes um corpo espiritual (v. 44). A união com Cristo 
assegura aos crentes a vida espiritual, que é vida na comunidade.
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c. Escatologia cristã primitiva. Paulo difere do gnosticismo ao iniciar com a ressur
reição. Ele nunca fala da substância espiritual do Senhor preexistente. A ideia do corpo 
espiritual do Senhor ressurreto é simplesmente um auxílio à compreensão. O corpo es
piritual será dado somente na ressurreição como um ato criativo do Senhor ressurreto. 
Nenhum corpo espiritual subjaz ao corpo terreno. É possível que os oponentes de Pau
lo creiam num corpo espiritual que sobreviverá à morte. Entretanto, para Paulo nossa 
imagem presente é a do homem terreno (do pó, v. 49). Somos celestiais somente pela fé 
em Cristo, que um dia nos fará celestiais na realidade da ressurreição. Paulo não sugere, 
é claro, que o corpo em si seja um continuum, primeiro físico e então espiritual. O cor
po é marcado por fraqueza e corruptibilidade. A continuidade entre o corpo físico e o 
espiritual é uma obra do poder criativo de Deus. A natureza humana é primeiramente 
feita de pó, mas então será feita do céu. O corpo espiritual não é feito de pneúma, mas é 
controlado por pneúma. Os termos podem ser helenísticos, porém o assunto é bíblico. 
De forma semelhante, em ICo 6.14 está claro que a consubstancialidade com Cristo, 
aparentemente expresso pela união sexual, não é a questão verdadeira. O que conta é 
que Deus ressuscitou Jesus e ressuscitará os crentes com ele. O corpo aqui não é uma 
substância física; ele é diferençado do estômago (v. 13). A união com Cristo, embora 
corporal, é pessoal, não física. Rm 8.11 também começa com a ressurreição. O Deus 
que ressuscitou Jesus já está em operação nos crentes pelo Espírito, e, em virtude da 
obra do Espírito, o justo haverá de ressuscitar.

d. pneúma como um sinal daquilo que virá. Se a ressurreição e a parusia são deci
sivas, o Espírito é um sinal e garantia daquilo que ainda virá. O Espírito é as primícias 
(Rm 8.23) ou o selo (ICo 1.22). Seus atos poderosos (lTs 5.19; Ef 5.18) são manifesta
ções de sua presença. Paulo pode listar línguas, cura e milagres entre estes atos (ICo 
12). Formalmente, esses podem se assemelhar aos fenômenos extáticos do paganismo, 
porém a confissão de Cristo como Senhor é um critério pelo qual se pode distingui- 
-los. (cf ljo  4.2 e o teste ético em Mt 7.16). Todos os cristãos são portadores do Espíri
to (ICo 14.37). Todos têm dons -  alguns extraordinários, outros não (cf. Rm 12.7-8). 
Falar em línguas não tem qualquer importância especial (ICo 14.5ss.). O critério do 
extraordinário não se aplica. O verdadeiro critério é a confissão de Cristo e, consequen
temente, a edificação da comunidade.

2. A  interpretação de Paulo.
a. O problema. Paulo adota termos helenísticos que o capacitam a apresentar o Es

pírito como nova existência em relação a Cristo. Mas ele corrige o pensamento hele- 
nístico segundo as linhas do AT ao mostrar que a salvação não é uma posse humana. 
O Espírito representa a nova vida, porque a nova criação está presente, mas essa nova 
criação e nova vida existe unicamente pelo evento decisivo da cruz e da ressurreição.

b. pneúma como o poder da fé. Em ICo 2.6ss. o Espírito é o poder que medeia a 
compreensão do evangelho da cruz. O Espírito fixa tanto a forma como o conteúdo 
da pregação. O conteúdo é formalmente gnóstico (“as profundezas de Deus” no v. 10), 
porém, em termos substanciais é absolutamente o oposto (obra salvadora de Deus na 
cruz). A sabedoria de Deus revelada pelo Espírito (v. 7ss.) é loucura para o não espi
ritual (v. 14). A cruz divide o velho mundo do novo mundo. Se o Espírito é o poder 
que nos retira da velha era, a união com o Senhor é concedida, não na materialidade 
pneumática, mas com o conhecimento que o Espírito dá do Senhor crucificado. Assim,
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o significado do corpo espiritual é o da entrada no evento salvador da crucificação e 
ressurreição. Os portadores do Espírito não vivem por uma nova substância, mas intei
ramente pela obra de Deus. O Espírito dá a nova vida, mas não como poder miraculoso 
suplementar nem como posse substancial. O novo conhecimento é sobrenatural, mas 
não porque seja ensinado ou recebido extaticamente. O conhecimento se relaciona ao 
ato de amor divino na cruz, e o milagre é crer que Deus é por nós em Jesus Cristo. 
Consequentemente, o Espírito é o Espírito da fé (2Co 4.13). O dom primário é con
fissão de Cristo (ICo 12.3). Nenhum mérito humano assegura o Espírito (G1 3.14). A 
obra do Espírito se encontra numa fé contínua tanto como inicial (G1 5.5). Toda a vida 
de filiação procede do Espírito (4.6). A integração no evento salvador de Deus e, conse
quentemente, também no corpo de Cristo é atribuída ao Espírito (ICo 6.11). Estar no 
Espírito é o mesmo que estar em Cristo, pois o Espírito, como causa subjetiva de justi
ficação, revela Cristo. A orientação é ainda para o futuro. Assim, a esperança da justiça 
(G1 5.5), ou a consciência da redenção futura (Rm 8.23), é o dom do Espírito. O Espí
rito não é qualquer poder mágico, mas é o poder de Deus para uma vida afirmativa. 
Criando fé, o Espírito é a norma pela qual a fé vive. Deste modo, em G1 5.25, o Espírito 
é o poder de Deus que sustenta a vida, mas os crentes devem permitir que suas vidas 
sejam assim moldadas. Viver no Espírito é renunciar à carne e ser responsivo a Deus e 
ao próximo.

c. Renúncia da carne. A antítese entre o Espírito e a carne é a mesma que existe en
tre poder divino e fraqueza humana (G1 3.2, 5). Viver no Espírito é confiar no poder de 
Deus, não na própria força. Adorar a Deus no Espírito significa não ter qualquer con
fiança na carne, mas gloriar-se em Cristo (Fp 3.3). A revelação da obra de Deus pelo 
Espírito exige renúncia de sabedoria humana (ICo 2.6ss.). A circuncisão do coração 
no Espírito rejeita os critérios humanos (Rm 2.29; cf. 2Co 3.6). Enquanto a lei expõe 
o pecado e até mesmo o estimula, o Espírito concede a nova vida de serviço (Rm 7.5- 
6). Em G1 4.25ss. os dois nascimentos (pela carne e pelo Espírito) representam a vida 
pelas possibilidades humanas e a vida pela promessa divina. Em G1 5.17 os crentes não 
são exatamente neutros. A carne é sua própria vontade, mas, tendo crucificado a carne, 
eles podem viver e andar pelo Espírito. Sua vida é assim determinada pela semeadura 
que farão ou para o Espírito ou para a carne (6.8). A norma libertadora do Espírito é 
que Deus já fez o que a lei não podia fazer. Enquanto a carne, para a qual alguém pode 
semear, é sua própria, o Espírito é uma possibilidade divinamente concedida. Andar 
no Espírito (Rm 8.4-5) é aceitar o poder normativo de Deus. Isso envolve uma decisão 
de fé, se bem que isso, também, é ato de Deus. Com base na obra salvadora de Deus, 
aqueles que andam no Espírito cumprem a lei (Rm 8.4). A antítese entre Espírito e car
ne não é um fator cosmológico. Ela surge por meio do ato de Deus em Cristo à medida 
que é aceita mediante o Espírito pela fé, ou é rejeitada.

d. O Espírito como resposta a Deus e ao próximo. O ato característico do Espíri
to é a oração (Rm 8.15, 27; G1 4.6). O Espírito dá testemunho da filiação estabelecida 
em Cristo e possibilita a vida de relação filial. Entretanto, essa filiação significa serviço, 
atendimento às exigências da lei e o não cumprimento dos desejos da carne (Rm 7.5-6). 
O amor aos outros é fé em ação (G15.6,14). Viver por Cristo, por graça, pela cruz sig
nifica liberdade da lei e liberdade para amar. O Espírito produz fruto, não obras (5.22). 
Mas esse fruto encontra expressão em atos concretos, p. ex., de adoração (ICo 12-14) e
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amor (lCo 13). Amor inclui tudo o mais (Cl 1.8). O amor ainda se relaciona à fé e está 
orientado para outros dons. Semelhantemente, quando o Espírito santifica (Rm 15.16; 
lCo 6.11), isso significa tanto que ele nos coloca sob a ação salvadora de Deus e nos 
capacita a viver desse modo em obediência. Ele não destrói a individualidade (como no 
gnosticismo) ou traz separação de outros pelo conhecimento, pois o conhecimento está 
subordinado ao amor. O Espírito liberta do eu e abre para outros, restaurando uma in
dividualidade pela qual a pessoa pode se postar diante de Deus e viver para o próximo. 
Desse modo, a comunidade se torna um conceito regulador. Dons espirituais são valio
sos se produzirem edificação, e cada um possui algum dom. O Espírito como poder de 
Deus não permite qualquer apelo a maravilhosas potencialidades religiosas, mas torna 
impossível a confiança em si mesmo e abre o eu para uma vida de amor. A cruz é tanto 
o resgate como o chamado ao arrependimento, ou seja, a destruição da falsa segurança. 
O Espírito não é qualquer fenômeno adicional. O Espírito é o poder de Deus que traz 
o povo à fé na cruz e na ressurreição de Cristo, tanto como uma força dinâmica quanto 
como a base de um permanente estar em Cristo. Esse poder determina a nova vida de 
fé.

3. O Espírito e Cristo. Em Rm 8.1ss., Paulo alterna expressões tais como o Espírito 
que habita em vós (v. 9) e Cristo que está em vós (v. 10). Isso poderia sugerir que o 
Cristo exaltado é Espírito, mas “no Espírito” poderia também ser entendido instrumen
talmente. A preocupação de Paulo, evidentemente, não é diferençar Cristo e o Espírito 
como pessoas, mas declarar em que esfera de poder os crentes vivem. O pneúma em 
Paulo é frequentemente impessoal (lTs 5.19), e o termo pode alternar com sabedoria 
ou poder (lC o 2.4-5). Na verdade, o pneúma pode ser o espírito que é dado a nós. Ain
da que o pneúma é dito falar, etc., o mesmo é dito da sabedoria ou da carne. Entretanto, 
o Espírito não é uma força obscura ou anônima. O Senhor está presente pelo Espírito 
(cf. 2Co 3.17-18), e Deus, Cristo e Espírito estão associados porquanto encontram os 
crentes no mesmo evento (cf. ICo 12.4ss.). Em 2Co 13.13 o genitivo poderia ser objeti
vo (cf. Fp 3.10), mas os paralelos não confirmam isso; comunhão com o Espírito (como 
concedidas pelo Espírito) é o tema. Os três termos também ocorrem juntos em Rm 
5.1ss. e G1 4.4ss., o que mostra que a obra de Deus no Filho ou no Espírito é sempre 
genuinamente a própria obra de Deus. O modo de relacionamento não é, obviamente, 
um problema.

4. O pneúma antropológico. Visto que o Espírito Santo afeta toda a pessoa e não 
pode ser explicado psicologicamente, Paulo adota idéias antropológicas populares de 
modo bastante livre. Ele usa pneúma para funções psicológicas em ICo 7.34; 2Co 7.1. 
Ele é paralelo a psyché em Fp 1.27, denota toda a pessoa em 2Co 2.13 e é equivalente a 
“vós” em saudações finais (G1 6.18; Fp 4.23). Entretanto, em última análise, o pneúma 
é para Paulo o pneúma dado por Deus, que é estranho a nós (cf. ICo 14.14; Rm 1.9). 
Em ICo 5.3ss. o pneúma parece o novo eu da fé que será salvo se o juízo purificador for 
exercido sobre a carne. Entretanto, o pneúma de Paulo é a sua autoridade divinamente 
concedida. O pneúma humano não é a alma aperfeiçoada pelo Espírito, pois ela tam
bém é dada por Deus (Rm 8.15). O segredo do uso de Paulo jaz na prioridade da obra 
do Espírito Santo e a determinação da existência do crente por ela. O Espírito manifes
ta a obra salvadora de Cristo e torna possível a responsável aceitação dela. Consequen-
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temente, pneúma denota tanto o Espírito de Deus quanto o ser interior daqueles que 
não mais vivem pelo eu, mas pelo ser de Deus por eles.

5. pneumatikós. Os pneumatikoí são para Paulo aqueles que conhecem a obra sal
vadora de Deus pelo Espírito (ICo 2.13-15). Os psychikoí não a conhecem e são assim 
controlados pelo espírito do mundo. Uma distinção é feita entre corpos pneumáticos e 
físicos em ICo 15.44-46. O espiritual discerne coisas espirituais {pneumatiká; ICo 2.13; 
9.11; Rm 15.27) em contraste com coisas terrenas, ou seja, aquelas pertencentes ávida 
natural. Dons espirituais são chamados de pneumatiká em ICo 14.1. A lei, também, é 
pneumatikós (Rm 7.14). Ela é a lei de Deus (v. 22, 25) que procede do mundo divino, 
não do humano.

IV  João.
1. A  importância da escatologia. João proclama vigorosamente a presença da salva

ção que um dia será consumada. Ele não representa Jesus como um pneumático, nem 
atribui suas palavras e atos ao Espírito. Em Cristo, a pessoa encontra o próprio Pai e 
não exatamente o seu dom. A descida do Espírito em João 1.33 demonstra, mas não 
efetua, a divina filiação de Jesus. Os crentes são aqueles nascidos do Espírito em 1.13.

2. pneúma como uma esfera em antítese a sárx. pneúma e sárx representam as es
feras de Deus e do mundo em Jo 3.6; 6.63. pneúma é o equivalente de theós; sárx, de 
diábolos ou kósmos. Deus é pneúma em 4.24. A hora escatológica chegou, mas ela é 
uma convocação para o encontro com Deus em Cristo, não um encontro da substância 
de Deus com uma substância similar na humanidade. Adorar a Deus em pneúma é não 
adorar na própria espiritualidade da pessoa, mas adorar no mundo de Deus e assim 
em verdadeira realidade. O Deus verdadeiro (ljo  5.20) entrou no mundo em Cristo. O 
verdadeiro culto é assim orientado ao Filho encarnado. Conhecer a verdade é conhe
cer o verdadeiro Deus em Jesus (cf. Jo 8.32; 17.3). “Em espírito”, então, é equivalente à 
expressão paulina “em Cristo”. Nenhuma adoração é “em espírito”, a menos que esteja 
baseada no ato divino em Cristo.

3. pneúma como poder vivificante em antítese a sárx. Em Jo 3.3ss. pneúma é o mun
do divino que é acessível somente àqueles que vivem no espírito porque eles são nasci
dos do Espírito. Para João, vida é conhecimento (17.3). Cristo abole a distinção entre 
Deus e mundo. O pneúma é o mundo de Deus como a esfera que controla a nova vida. 
Nascimento do Espírito é a compreensão dada de que em Jesus Deus veio ao mundo. 
Essa compreensão não está ao alcance da capacidade humana. Ela significa renúncia 
das possibilidades humanas e aceitação do dom de Deus pela fé. O vento {pneúma; 3.8) 
é como o Espírito, mas a questão é que aqueles que são nascidos do Espírito são com
parados ao vento; o mundo nada conhece da procedência ou destino deles. Conquanto 
a fé leve ao amor, o mundo não possui qualquer critério pelo qual medir a regeneração 
operada pelo Espírito. Em 6.63 a sárx nada aproveita, mas o pneúma dá vida por inter
médio das palavras de Jesus. Aqui (cf. v. 51ss.) a sárx é a de Jesus, que é útil somente 
quando o pneúma concede a compreensão de que vida deve ser encontrada nele, ou 
seja, quando o Espírito mostrar na sárx de Jesus a glória do Pai. Não devemos enten
der o elemento externo de modo espiritual (cf. os sacramentos), nem buscar vida nele 
apenas; podemos discernir glória e encontrar vida somente no poder do Espírito. Se
melhantemente, em 7.38-39 a questão é que o Espírito fluirá como a água da vida na 
comunidade na proclamação através de palavra e ação, mas somente após a morte de
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Jesus. Na concessão do Espírito em Jo 20.22, o Espírito é o poder de proclamação que 
conduz ao conhecimento do verdadeiro Deus que significa vida. A autoridade dessa 
proclamação é de crucial importância.

4. O Paráclito. Como o Espírito da verdade (14.17; 15.26; 16.13), o Paráclito repre
senta o mundo da realidade. Nele, o mundo de Deus, presente em Jesus, continuará a 
estar presente na palavra (17.13ss.). Ele está nos discípulos (14.17). Os discípulos co
nhecem tanto a ele quanto a Jesus (14.17;16.3), que são ambos enviados pelo Pai (14.24, 
26), ensinando e testemunhando, contudo não falando de si mesmos (17.14; 14.26; 
8.14; 15.26; 14.10; 16.13). O Paráclito é outro Paráclito em quem Jesus vem, mas que 
não é Jesus (14.18; 16.7). Ele habita com os crentes para sempre (14.16). Só ele revela 
verdadeiramente Jesus para eles (14.26), mostrando que o Jesus histórico é o Filho e 
dando força às suas palavras (16.8ss.). Sendo as próprias palavras do Espírito as mes
mas palavras de Jesus (6.63) e da comunidade (20.22-33), é dessa maneira que ele é 
advogado e sustentador. Deus é pneúma, e somente aqueles que vêm a ele estão no 
pneúma. Mas pneúma não é uma substância celestial; pneúma é o poder que propicia 
o encontro com Deus mediante o conhecimento de Cristo, o poder que está presente 
na proclamação da comunidade, que molda a vida do povo escatológico de Deus e, ao 
fazê-lo, convoca e julga o mundo.

V. O restante do NT.
1. O círculo paulino.
a. Efésios. pneúma é aqui o poder de crescimento (3.16), de oração (6.18) e de re

velação (1.17). O Espírito opera na Escritura (6.17). O único Espírito está relacionado 
ao único corpo de Cristo (4.4). Um pneúma maligno opera nos perdidos, e poderes es
pirituais malignos dominam no ar (2.2; 6.12). O Espírito é um selo em 1.13-14; 4.30, 
embora sem qualquer sentido de substância.

b. As Pastorais. Aqui temos fórmulas em lTm 3.16; 2Tm 4.22. O Espírito proféti
co está em questão em lTm 4.1. Qualidades diárias manifestam a obra do Espírito (cf. 
2Tm 1.7). Em Tt 3.5 o Espírito efetua o novo nascimento que significa justificação e 
esperança. ITm 4.1 se refere a espíritos sedutores.

2. Hebreus. Em Hb 12.23 os espíritos são os falecidos. Em 1.14 fala-se dos anjos. O 
Espírito que fala na Escritura está em questão em 3.7; 9.8; 10.15. pneúma e psyché são 
distinguidos em 4.12. Milagres são obras do Espírito em 2.4; 6.4-5. O Espírito distribui 
seus dons como bem quiser (2.4) e oferece um antegozo do éon vindouro (6.4-5). Ele 
é um sinal da graça escatológica em 10.29. Em 9.14 Cristo se oferece como aquele que 
vem da esfera do Espírito e que possui o Espírito; portanto, traz uma salvação que per
dura além da sárx. O diá (“mediante”) denota a natureza e o modo do sacrifício.

3. As epístolas católicas.
a. Tiago. O uso em Tg 2.26 é antropológico (corpo e espírito). De modo similar, em

4.5 o espírito é o espírito que Deus colocou em nós e requererá de nós.
b. 1 Pedro. O Espírito de lPe 1.11-12 é o Espírito profético que opera nos profe

tas do AT e nos apóstolos. Em 1.2 o Espírito é o poder de santificação. O espírito de 
glória repousa sobre aqueles que são insultados por causa do nome em 4.14. 3.18-19 
e 4.6 se referem às esferas nas quais julgamento e libertação são decretados. Em 3.19 
o en hé tem provavelmente o sentido geral “no qual”; o único evento da ressurreição é 
intentado. Os espíritos aprisionados são os falecidos, não demônios. Os mortos de 4.6
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são, provavelmente, não os espiritualmente mortos e dificilmente podem ser cristãos 
mortos. “Julgados na carne” parece se referir à morte como um julgamento na esfera 
terrena.

c. 2Pedro e Judas. Em 2Pe 1.21 o Espírito é o Espírito profético que inspira a Escri
tura canônica. Em Jd 19-20 as pessoas mundanas estão destituídas do Espírito, mas os 
crentes oram no Espírito, enquanto eles também se guardam no amor de Deus e aguar
dam pela misericórdia de Cristo.

d. ljoão. Em ljoão o pneúma marca o grande ponto de mudança das eras; este con
siste na habitação de Cristo em seu povo (3.24). O Espírito é um dom (4.13). Ele dá tes
temunho (5.6ss.) como o poder de proclamação. Seu testemunho ao Cristo encarnado 
se opõe ao espírito do anticristo (4.2ss.). Esse é o critério pelo qual se conhecem seus 
pronunciamentos autênticos.

4. Apocalipse. Forças demoníacas impuras são pneúmata em Ap 16.13-14; 18.2. O 
Espírito de profecia exerce um papel dominante (19.10). O pneúma propicia visões e 
leva a lugares maravilhosos (17.3; 21.10). Em 11.8 pneumatikõs significa “em linguagem 
profética”. O Espírito ainda fala (14.13); aquele por quem ele fala é imaterial (cf. 2.17;
14.13). O Senhor fala como o Espírito fala (cf. 2.1, 7, 8, 11). A igreja clama por seu Se
nhor no poder do Espírito (22.17). Os sete espíritos são, provavelmente, os sete arcan
jos; graça e paz procedem deles (1.4); eles estão perante o trono (4.5); são enviados pela 
terra (5.6); representam o Espírito em toda sua plenitude; eles são também paralelos 
aos anjos das igrejas. Se eles descrevem as obras de Deus em figuras concretas, a obra é 
ainda de Deus, e eles assim representam a própria ação de Deus.

F. Os pais apostólicos.
1. O elemento gnóstico-substancial. Três perigos se desenvolvem no período pós-NT. 

Primeiro, Cristo tende a ser uma substância espiritual. Isso se aplica ao Senhor preexis
tente em 2Clem. 9.5; Hermas Similitudes 9.1.1. Mesmo Inácio vê em Cristo uma união 
de substâncias de carne e espírito (Efésios 7.2; Esmirnenses 3.2-3).

2. O elemento extático. Segundo, o Espírito é confundido com fenômenos psicoló
gicos (Hermas Visões 1.1.3), que podem ser uma recompensa por fé especial (lClem. 
2.2) .

3. O elemento oficial. Terceiro, aqueles instituídos no ofício são vistos como tendo a 
garantia da dotação pelo Espírito (Inácio Filadélfios 7.1-2; lClem. 4.1-2).

pnéõ, empnéõ.
1. pnéõ denota a. o soprar do vento, b. a respiração ou o bufar, c. o bafejar e d. es

tar cheio de, ou suspirar por.
2. Os primeiros dois sentidos ocorrem na LXX (cf. o vento em SI 148.8 e o sopro de 

Deus em Is 40.24). empnéõ ocorre para a inspiração da alma em Gn 2.7.
3. No NT, o soprar de vários ventos é o que se pretende expressar em Mt 7.25; Jo 

6.18; Lc 12.55; Ap 7.1. O soprar do vento denota a obra do Espírito em Jo 3.8. Somente 
em At 9.1 temos o sentido de “respirar” (empnéõ).

4. O sentido de “ser fragrante” ocorre em Mart. Pol. 15.2 (o perfume do mártir é 
como incenso Efésios 17.1 (o ungido Jesus exala incorruptiblidade sobre a igreja como 
uma fragrância divina).
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ekpnéõ. Essa palavra significa “respirar”, “extinguir”, “murchar”, “expirar”. No NT, ela 
ocorre somente em Mc 15.37,39 com uma sugestão da força vital que deixa o corpo na 
morte. Mt 27.50; Jo 19.30; Lc 23.46 mostram que o verdadeiro eu pode ainda sobreviver 
com a entrega do espírito a Deus.

pnoê.
1. Essa palavra significa “sopro” (vento ou fogo), “bufo”, “insuflação”, o “som” de um 

instrumento de sopro, p. ex., a flauta.
2. Na LXX, ela denota o vento tempestuoso como sopro de Deus (2Sm 22.16). O es

pírito humano é o sopro de Deus (Jó 27.3). pnéõ é o espírito ou a sabedoria humana em 
passagens tais como Pv 1.23; 11.13; 20.27; 24.12.

3. Filo, em Interpretação alegórica de leis 1.33.42, sugere que pnoê em Gn 2.7 signifi
ca o espírito que é criado à imagem divina.

4. Um forte vento (pnoê) anuncia a chegada do Espírito em At 2.2. O Criador dá o 
sopro de vida a todas as pessoas em 17.25.

theópneustos. Essa palavra é usada para a sabedoria ou os sonhos que procedem de 
Deus. No NT, ela ocorre somente em 2Tm 3.16, onde, com “sagrado”, descreve os escri
tos do AT que possuem autoridade divina. No mundo helenístico, a ideia de inspiração 
é comum, mas raramente se refere a escritos. Entretanto, no judaísmo, Deus inscreve 
os mandamentos em tábuas (Êx 24.12) e inspira os profetas (Nm 24.2ss.). A lei, sendo 
ensinada, ditada ou escrita diretamente por Deus, tem autoridade suprema, mas obras 
posteriores, sendo inspiradas por Deus, possuem uma autoridade secundária. Filo con
sidera todos os autores do AT como profetas. 2Tm 3.16 não desenvolve qualquer teoria 
particular de inspiração entusiástica, não usa comparações tais como aquela do fluxo 
de ar através da flauta, nem oferece critérios tais como a conformidade de testemunhos, 
a idade do escrito ou o cumprimento de profecias. A ênfase está na obra da Escritura.

[E. Schw eizer , VI, 389-455]

pnígõ [sufocar, estrangular], apopnígõ [sufocar], sympnígõ [sufocar], pniktós [su
focados, estrangulados]

1. Nesse grupo, que procede da tragédia, os compostos são mais comuns, mas pos
suem os mesmos significados que a forma simples: a. “abafar”, b. “sufocar”, c. “estran
gular”, “esganar” e d., no sentido figurado, “afligir”, “alarmar”. No passivo, pnígesthai 
geralmente significa “afogar”. O adjetivo verbal pniktós significa “estrangulado” ou “su
focado”.

2. O grupo é raro na LXX (cf. ISm 16.14-15; Na 2.13).
3. No NT, os porcos são afogados (Mc 5.1ss.), a semente é sufocada por espinhos 

(Mt 13.7; Lc 8.7; Mc 4.7), ou seja, por riquezas, preocupações, desejos ou prazeres (Mc 
4.13ss.; Mt 13.22; Lc 8.14), O servo mau agarra seu conservo pela garganta (Mt 18.28), 
e a multidão quase sufoca Jesus (Lc 8.42) quando ele segue seu caminho para ressusci
tar a filha de Jairo. O uso de pniktón levanta problemas especiais em At 15.20,29; 21.25. 
Ele é suscetível à disputa textual, especialmente em At 15. A questão é a proibição de 
certos alimentos com base em Lv 17.13-14; Dt 12.16, 23. Os regulamentos do AT ti-
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nham sido refinados pelos rabinos, mas o NT não usa os termos encontrados na LXX, 
preferindo pniktón, que lá não ocorre. Parece que a prática de comer a carne de animais 
estrangulados ou sufocados é proibida no AT, e visto que os costumes dos gentios es
tão associados a práticas religiosas, eles causam especial aversão aos judeus, incluindo 
cristãos judeus. O decreto apostólico em sua forma de quatro membros é uma medida 
tomada contra práticas pagãs. [H. Bietenhard , VI, 455-58]

poiéõ [criar, elaborar, fazer, agir],poíêma [criação, obra, ação],poíêsis [obra, cria
ção, feito],poiêtês [Criador, fabricante, fazedor]

A. Ação de Deus como Criador e em relações com a humanidade.
I. O mundo grego e o estoicismo.
1. Nos mitos, poiéõ denota a atividade criadora da deidade. Zeus cria todas as coi

sas, inclusive o céu e os deuses. Platão usa o termo para a criação pela principal divin
dade, mas não para a modelação feita pelo demiurgo. Deus é ho poiõn.

2. Os estoicos raramente usam o grupo para sua deidade. O lógos ho theós, habitan
do em hylê, é tó poioún para Zenão, etc., mas escritores posteriores não usam o grupo, 
com exceção de Epiteto com sua visão mais pessoal de Deus como poiêtês ou patêr. O 
estoicismo em geral está mais interessado na permeação do mundo pela deidade e sua 
resultante beleza e harmonia.

II. A LXX.
1. A LXX frequentemente usa o grupo para a atividade criadora de Deus. Deus 

criou os céus e a terra (Gn l.lss.). Ele criou a humanidade (1.27). Ele é ho poiêsas (Pv
14.31). Ele é o Criador do povo escolhido (Is 43.1). poíêsis denota sua obra (SI 19.2) ou 
sua criação (Sir 16.26).

2. A LXX frequentemente usa os termos para os procedimentos de Deus na história. 
Os poiêmata denotam suas ações ou obras (Ec 1.14). Estas assumem a dupla forma de 
julgamento (Nm 14.35; Ez 5.10) e salvação (Êx 13.8). Sinais e prodígios dão testemu
nho de sua obra (Êx 15.11; Dt 11.3).

3. Anjos, etc., executam a palavra de Deus (Jó 40.19; SI 103.20).
III. Judaísmo rabínico. Os rabinos frequentemente se referem à criação de Deus, p. 

ex., na oração e ação de graças. Os escritos de Qumran veem em Deus o criador de dois 
tipos de espíritos. A criação do homem e da mulher por Deus é um argumento contra a 
poligamia. Os milagres mostram a obra criativa de Deus.

IV. Josefo, Filo e os escritos herméticos.
1. Josefo usa a linguagem da LXX com modificações apenas ligeiras.
2. Filo segue a LXX, mas a influência filosófica aparece em sua distinção de termos 

para vários objetos das obras de Deus (plássõ e poiéõ) e em sua recusa para ver em 
Deus o criador de maus impulsos. Ele enfatiza a natureza contínua da ação de Deus, 
compara-a à procriação e não se refere a obras miraculosas. Por outro lado, enfatiza a 
criação a partir do nada. Em sua visão, Deus pode, obviamente, ser conhecido a partir 
de sua obra.

3. Nos escritos herméticos, o patêr é poiêtês. Geração é paralela a poieín. Deus 
cria todas as coisas; consequentemente, o cosmos dá testemunho da existência do 
único Criador. Contudo, um elemento panteísta está presente e há um padrão dua-
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lista, pois somente boas coisas procedem de Deus. Num desenvolvimento gnóstico, o 
Noús démiourgós é interposto entre o supremo Deus e elementos terrenos.

V. O N T  e o cristianismo primitivo.
1. O NT toma por certo que Deus é Criador, mas raramente usa o grupo poie-. Em 

At 4.24; 14.15; Ap 14.7, Deus é Criador de céu e terra (cf. Êx 20.11). Em Mc 10.6 a 
indissolubilidade do casamento repousa no fato de que no início Deus os fez homem 
e mulher. At 7.50 cita Is 66.2, At 17.24 cita Is 42.5 e Hb 1.7 cita SI 104.4. Em Hb 3.2 
Deus é aquele que constitui (poièsas) Jesus. Rm 9.20 ecoa a LXX, mas At 17.26 é mais 
helenístico. Hb 12.27 contrasta o que foi feito e pode ser abalado com o que não pode 
ser abalado. Para Paulo, a obra de Deus da criação garante em princípio sua cognosci- 
bilidade (Rm 1-2), mas na verdade, a humanidade recusa esse conhecimento. Em Hb
1.2 o Filho é aquele por meio de quem Deus fez o mundo; João não usa o grupo nessa 
conexão. O NT não usa nem poiêtês nem poíêsis para a obra criativa de Deus.

2. À parte da criação, o grupo denota a atividade judicial de Deus e, mais frequen
temente, sua atividade redentora. Referências a julgamento imanente ou escatológico 
ocorrem em Lc 1.51; 18.7-8; Mt 18.35; Jd 15. A obra salvadora de Deus é o tema em 
Lc 1.68, 72; Hb 13.21; 8.9. Deus tom a o evangelho conhecido aos gentios (At 15.17), 
atua através dos apóstolos (14.27) e põe fim à tentação (lC o 10.13). Sua obra ultrapassa 
tudo que podemos pedir ou pensar (Ef 3.20). Ele faz novas todas as coisas (Ap 21.5). 
Os cristãos são seu poíéma (Ef 2.10). Ele faz aquilo que promete (Rm 4.21). Ele termi
na aquilo que começou (lTs 5.24). Ele faz sinais e maravilhas (At 2.22; 15.12; 19.11). 
Ele executa seu propósito em Jesus (Ef 3.11), fazendo-o pecado na cruz (2Co 5.21) e 
constituindo-o Senhor (At 2.36). O Pai opera nas palavras de Jesus (Jo 5.19-20). Lucas 
aprecia o grupo, Paulo o usa para a fidelidade de Deus no evento Cristo, e João lhe dá 
uma referência cristológica. Muito do material procede da LXX, mas João emprega o 
uso gnóstico e o historia.

3. O NT fala também da obra de seres sobrenaturais, mas apenas negativamente e 
em Apocalipse. A obra das bestas, do dragão e dos espíritos imundos é instigar guer
ra (Ap 11.7), realizar milagres (13.13), perseguir a igreja (12.15) e seduzir o mundo
(13.12).

B. Obra humana diante de Deus.
I. O mundo grego e o estoicismo.
1. Obra humana e salvação.
a. Em Platão, outros grupos são usados para expressar o destino da alma no julga

mento. O que conta é a apreensão do bem e não da conduta, pán poieín significa fazer 
todo esforço e, visto que a conduta segundo a ideia de bem é natural à humanidade, ele 
é atingível. O fazer não representa problema.

b. O estoicismo concorda. A deidade imanente coincide com a lei pela qual os sábios 
dirigem seus passos e que é natural que a sigam. A censura surge apenas em relação a 
coisas secundárias. O correto poieín ocorre quando o exterior que não está no poder 
da pessoa é desconsiderado. A orientação é para aquilo que está de acordo com physis.

2. Detalhes de uso. poieín é usado para a construção de coisas tais como casas, se
pulcros e templos. Em Platão, o termo denota o trabalho mais humilde do artesão, mas 
ele é também paralelo a prdssein. As coisas feitas incluem o bem e o mal. Pode-se tam-
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bém fazer guerra ou trazer paz. poieín pode também denotar a celebração de festas ou 
a produção de fruto pela terra. Outros sentidos são “supor”, “gastar tempo”, “exibir” e 
“avaliar”. Um significado comum é “agir”. O poiêtês humano é o “fazedor”, p. ex„ de leis, 
e também o “poeta”, poíèma é aquilo que é produzido externa ou intelectualmente. É 
também “ação”; consequentemente, poiêmata são “ações”, poíêsis é atividade tanto ma
nual quanto intelectual; ela requer o sentido especial de “poesia” ou “poema”.

II. ALXX.
1. poieín secular não ordenado. Muitas referências na LXX são feitas à atividade 

secular que não é especialmente ordenada, p. ex., fazer bolos (Gn 18.6), atravessar es
tradas (Jz 17.8), fazer guerra (Gn 14.2) ou designar supervisores (IMac 1.51). Para a 
maior parte, essa atividade não é de qualquer importância teológica.

2. poieín não ordenado em parábolas. Na LXX, poieín é raro em parábolas. A obra 
do oleiro ilustra a soberania de Deus em Jr 18.4. Como o vaso não pode argumentar 
com o seu poiêsas, assim também os seres humanos não podem argumentar com Deus 
(Is 29.16; 45.9).

3. poieín secular ordenado. A ação humana é principalmente ordenada ou proibida. 
Deus interroga sobre o poieín de Eva e de Caim (Gn 3.13; 4.10). Atos de reis estão sob 
julgamento divino. A vontade de Deus está por trás da descoberta de uma noiva para 
Isaque (Gn 24.66). Deus ordena a construção da arca (Gn 6.14ss.) e de objetos do culto, 
p. ex., o altar, a arca e o santuário, para o que ele concede a habilidade necessária (Êx
20.4). Também é ordenado o procedimento correto, p. ex., na herança (Êx 21.9) ou no 
lidar com um boi perigoso (21.31).

4. poieín ordenado para com o próximo. Ordens e proibições se aplicam especial
mente na conduta para com o próximo. Primeiramente, encontramos isso em ações 
concretas, p. ex., fazer o que é correto (Gn 20.13) ou mostrar misericórdia (Js 2.12). 
Atos incorretos podem também ser denotados; assim, Isaque não deve fazer mal a Abi- 
meleque (Gn 26.29). poieín, então, pode ser bom, mau ou neutro (Jz 13.8), entretanto, a 
ênfase recai no fazer o bem (2Sm 2.6; Zc 7.9; 2Cr 9.8), ou seja, no fazer o que é correto 
porque Deus o exige expressamente.

5. poieín ordenado em relação à lei, à vontade de Deus ou a ordens individuais.
a. Terminologia. No sentido de “fazer”, poieín é usado com o neutro do pronome 

relativo ou com orações relativas; no sentido de “executar”, ele tem muitos objetos, p. 
ex., estatutos, justiça, verdade; no sentido de “agir”, encontramos “em acordo com”, p. 
ex., a lei. Frequentemente encontramos “toda a lei ou todos os estatutos” para expres
sar completa obediência. Deus pode exigir ações específicas, p. ex., em relação ao culto 
(festas, sacrifícios, etc.), poieín pode também ser usado para a transgressão dos manda
mentos de Deus, para fazer o mal, cometer pecados, para aquilo que pode ser correto 
aos olhos humanos, mas é errado aos olhos de Deus. A tentativa de conquistar fama em 
Gn 11.4 expressa a arrogância daqueles que construíram a torre de Babel. Os cananeus 
levam Israel a pecar em Êx 23.33, e Manassés estabelece adivinhadores em 2Cr 33.6.

b. Obra humana e salvação. Fazer o que é ordenado faz parte do fundamento do 
pacto. Jeremias postula um novo pacto escatológico (31.31ss.) e Isaías invoca forças 
invisíveis para fazerem uma estrada para Deus (40.3). Mas é praticando a lei que há 
vida (Lv 18.4-5). A observância é pressuposta (15.31). Ezequiel clama pela criação de 
um novo coração e um novo espírito (18.31). Unicamente pecados obstinados não po-
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dem ser expiados (cf. Nm 15.30). O pecado ocorre e envolve dependência de Deus, mas 
Deus proveu meios cultuais para lidar com ele.

6. Fazer milagres. Vários indivíduos como Moisés, Elias e Eliseu realizam milagres 
(Êx 4.17, 30; 2Rs 8.4). Eles assim o fazem por ordem do Senhor (Êx 7.6).

7. poieín como produzir. A terra produz fruto (Gn 41.47; Lv 25.21, etc.).
8. poíêma, poíêsis, poiêtès.
a. poíêma. Essa palavra denota criações, obras, atos ou ações humanas num sentido 

negativo, neutro ou positivo. Ela traz nuanças quase céticas em Eclesiastes.
b. poíêsis. No uso ativo, poíêsis humana é execução, feito ou preservação e, no pas

sivo, significa “ser feito”. O significado “poesia” não ocorre.
c. poiètês. O poiêtès humano em IMac 2.67 é o cumpridor (não o criador) da lei. O 

significado “poeta” não ocorre.
III. Judaísmo rabínico e apocalíptico. Os rabinos têm dúvidas a respeito da prática 

da lei que será suficiente no julgamento, e a seita de Qumran e os essênios intensifi
cam a observância legal em resposta ao problema. A ideia de julgamento é um estímulo 
ao trabalho. Os apocalípticos enfatizam o valor da confissão, e Qumran entende que a 
conduta correta é verdadeiramente possível unicamente com conversão à seita.

IV. Filo e os escritos herméticos.
1. Uso. Filo encontra uma ligação entre légein e poieín. Ele usa poieín no sentido de 

“trabalhar”, poíêsis e poiètês são para ele termos poéticos, e com isso ele se mostra sim
pático à cultura helenística.

2. Obra humana e salvação. Se, para Filo, a bondade vem de Deus, ela também 
coincide com a atividade humana, e fé é um estado da alma que não está em contraste 
com obras. No nível superior da noús, a atividade é deixada para trás na visão de Deus, 
e as obras perdem seu sentido. Nos escritos herméticos, os regenerados são convocados 
para boas obras, mas a regeneração é uma compreensão renovada do elemento divino 
inato; desde que, na regeneração, os iniciados não sejam mais idênticos aos seus egos 
empíricos, os atos éticos não são de real preocupação. O apelo não é para obras concre
tas, mas para a renúncia de morte, ignorância e erro. Como em Filo, então, o problema 
de obras é ignorado.

3. Magia. Um uso especial de poieín é para a execução de atos mágicos que ocor
rem em nome de uma deidade específica e que envolve encantamentos, poíêsis é o ter
mo para a execução desses atos mágicos.

V ONT.
1. As obras de Jesus. Quanto a Jesus, a principal referência não é aos propósitos ou 

às obras do Senhor exaltado (cf. Jo 14.23; Ap 3.9; 1.6; 3.12), mas ao poieín do Jesus 
terreno. Atos seculares e cultuais exercem apenas um papel menor aqui (cf. Jo 2.5; Mt
26.18). As obras são, em sua maioria, atos de poder, poieín denota a designação dos 
discípulos em Mc 1.7. Jesus é solicitado a justificar suas obras (Mc 11.28); nelas, ele 
é entendido como aquele que se equipara a Deus (Jo 5.18, etc.). Ele faz as obras do 
Pai; isso não expressa sua subordinação, mas o fato de que Deus força o povo a de
cidir diante de suas palavras e obras. Sua obra na cruz faz a paz entre judeus e gen
tios (Ef 2.14-15). Esse é o sacrifício singular e definitivo pelo pecado (Hb 1.3; 7.27). Ele 
não praticou pecado (lPe 2.22). Seu ministério consistiu em fazer e ensinar (At 1.1).
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A ênfase no fazer desvia o ensino de uma compreensão racionalista errada e salvaguar
da sua singularidade histórica contra uma dissolução ontológica.

2. poieín secular não ordenado. Esse tipo de poieín raramente está em questão no 
NT. Ele é atribuído a figuras políticas (Mc 6.20), oponentes (Mc 15.15), personagens 
menores (At 27.18) e discípulos (Lc 5.29). Ele pode significar a observância de costu
mes (Mc 15.8). Frequentemente, a vontade de Deus está implícita ou é provável (cf. Jo
19.23). Quanto aos cristãos, o evento Cristo envolve todo o poieín deles (ICo 10.31). 
No que diz respeito ao próprio Cristo e também à igreja, a autoridade de Deus é domi
nante em toda parte. Atos em 17.28 usa poiètaí para os poetas, mas até eles são indire
tamente testemunhas de Deus. poíèma e poíèsis nunca denotam poesia no NT.

3. poieín secular não ordenado nas parábolas. Esse tipo de poieín é muito mais co
mum no NT do que na LXX; cf. o administrador injusto (Lc 16.3-4), o servo com os 
talentos (Mt 25.16), tornar o cabelo branco ou preto (Mt 5.36), o rico insensato (Lc 
12.17-18), os lavradores na vinha (Mt 21.36). As parábolas dos dois filhos e do servo 
(Mt 21.31; Lc 17.9) são dirigidas contra os fariseus; a ação é obediência. As parábolas 
refletem o trato de Deus, quer de forma direta (Mc 12.9), quer de forma menos direta. 
A mesma remuneração por variados poieín (Mt 20.5, 12, 15) contesta a equiparação 
entre recompensa e mérito e ensina a soberana generosidade de Deus. O servo que não 
sabe o que seu mestre está fazendo contrasta com o próprio Jesus (Jo 15.15). As rela
ções entre Jesus e as pessoas comuns, que são ofensivas aos líderes religiosos, estão por 
trás de muitas das parábolas que descrevem a obra de Deus.

4. poieín secular ordenado. Esse tipo de poieín é raro no NT. Em termos cultuais, 
podemos citar Mc 9.5; At 7.40; Ap 13.14; Hb 8.5 (Êx 25.40). Os discípulos são repreen
didos quando obedecem a Jesus em Mc 11.3, 5, como também Paulo em At 24.12. José 
obedece em Mt 1.24; Pedro, em At 10.33; os discípulos, em Mt 21.6; os crentes, em Cl 
4.16; e os reis, em Ap 17.16.

5. poieín ordenado ou proibido para com o próximo.
a. Fazendo o bem. Material para este tipo de poieín é abundante. Fazer o bem tem o 

sentido de demonstrar amor em Mt 5.46-47, etc., de dar esmolas em Mt 6.2-3; At 11.30, 
de pregar gratuitamente em 2Co 11.7, de interceder em Rm 1.9, de estabelecer alegria e 
paz em At 15.3, de converter outros em Mt 23.15; At 26.28.

b. Fazendo o mal. poieín raramente é neutro. Quando a ação é negativa, ela é cen
surada ou proibida, p. ex., o tratamento injusto por crentes (Mt 25.45), ofensas sexuais 
(5.32), o dano causado pela perseguição (Mc 9.13). O bem deve ser praticado por to
dos, pois a ordem de amar é incondicional e a obediência exigida é radical.

6. poieín ordenado para com Jesus. As pessoas se encontram com o Jesus terreno de 
várias maneiras, positivamente com retidão cultuai (Lc 2.27), buscando cura (Mc 5.32) 
e mostrando reverência (Mc 14.8-9); e negativamente, com falta de compreensão (Jo
6.15) e com inimizade, antes (Lc 6.11) e durante a paixão (Mc 15.1, etc.). O Senhor 
exaltado é aceito (Mt 25.40) ou rejeitado (25.45). Somente à luz da Páscoa a impor
tância da conduta reta para com Jesus é enfatizada e, mesmo mais tarde, é mediante os 
irmãos carentes ou a comunidade que a pessoa age para com o Senhor (Mt 25.40, 45; 
At 26.10).

7. poieín ordenado para com a lei, a vontade de Deus e a proclamação de Jesus.
a. Terminologia. Grande parte das passagens poieín do NT se classificam sob 7.,
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não importando se o sentido é “fazer”, “executar” ou “agir”. A pessoa deve fazer como 
Deus ordena, e contas devem ser prestadas a Deus. A obediência é de suprema impor
tância; a fé significa envolvimento (Jo 7.17). Os crentes devem praticar a vontade de 
Deus (Ef 6.6) e produzir fruto (Mt 3.8). Não se deve cometer pecado (Mt 13.41). Deve 
haver concordância entre dizer (Mt 7.21) ou ouvir (Lc 6.47) e fazer, ou entre o ouvinte e 
o praticante (poiètès; Rm 2.13).

b. Obra humana e salvação.
(a) O foco na conversão a Jesus levanta a questão quanto ao que devemos fazer (Mc 

10.17; At 2.37). Jesus responde a essa questão com base em sua própria autoridade, não 
pondo de lado a lei, mas enfatizando o amor acima da observância cultuai, enfatizando 
a motivação e rejeitando qualquer reivindicação perante Deus. Ao mesmo tempo, tor
nando mais penetrante a exigência, negando o mérito, e apontando para a graça incon
dicional de Deus, Jesus tanto requer quanto possibilita uma verdadeira prática da lei.

(b) Desenvolvendo os mesmos pontos, Paulo contrasta a prática da justiça da lei 
com a prática da justiça da fé. Somente a segunda leva à salvação (Rm 10.5-6; G1 3.10, 
12). Não há nenhum verdadeiro poiêtaí da lei (Rm 2.13); se houvesse, a obra de Cristo 
não seria necessária. A exigência da lei permanece, mas a lei deve agora ser praticada 
na obediência da fé. A fé coloca a vida sob a lei sob nova perspectiva. Essa vida envolve 
uma contradição entre o que é desejado e o que é feito (Rm 7.15, 19). Consequente
mente, o legalismo não pode conduzir ao seu alvo. Entretanto, com base na salvação e 
no Espírito, os crentes podem tanto querer quanto fazer (G1 5.17) numa conduta que 
abraça todas as ordens de amor (ICo 10.31; Fp 2.14; Cl 3.17). O gracioso Sim de Deus é 
a base da vida cristã, tornando possível para os crentes, que andam no Espírito, a práti
ca daquilo que Deus deseja e que eles próprios também desejam.

(c) Em João, a origem das pessoas determina aquilo que fazem. A prática do pecado 
é um sinal de origem depravada (Jo 8.34, 41, 44). Para praticar boas obras, a pessoa 
deve ser um ramo da videira verdadeira (15.5). Vindo da parte do Pai, Jesus mostra 
o tipo de ação requerida (13.5). Sua ida para o Pai habilita seus seguidores a fazerem 
obras maiores (14.12), já que as restrições temporais são removidas. Em ljoão, aqueles 
que são nascidos de Deus fazem naturalmente o que é bom (2.29; 3.7ss.). As obras não 
estão em conflito com a salvação, mas integradas nela. O amor se manifesta no cum
primento dos mandamentos (5.2). A prática da justiça está numa paradoxal união com 
a confissão de pecado (1.8ss.). A oração é ouvida quando aquilo que agrada a Deus é 
feito (3.22).

(d) Um relaxamento da tensão entre fé e obras pode ser visto em Mt 5.19 e At 28.17. 
Em lTm 1.13, afirma-se que Paulo agiu como ignorante na incredulidade quando per
seguiu Cristo. A misericórdia de Deus traz conhecimento, e a salvação por intermédio 
de Cristo torna possível o verdadeiro cumprimento da lei.

c. Ação cultuai. Exceto em relação às festas do AT (At 18.21) ou na exegese cultuai 
(Hb 11.28), a ação cultuai ocorre somente na fórmula eucarística de ICo 11.24-25 (cf. 
Lc 22.19) e no voto que Tiago recomendou que Paulo fizesse (At 21.23).

8. Realização de milagres. O NT frequentemente se refere a sinais, maravilhas, etc. 
(Mc 9.39; Jo 3.2; At 6.8). Os fazedores são indivíduos (At 3.12; 6.8; 8.6) ou os discípulos 
e a igreja em geral (Mc 6.30, etc.). As obras são feitas em nome de Jesus (Mc 9.39; At
3.12). Jesus continua sua obra em seus seguidores; os sinais testificam que ele foi envia-
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do pelo Pai. Os milagres em si podem ser realizados por demônios também (At 19.14); 
por isso, eles não podem substituir o verdadeiro comprometimento (Mt 7.22).

9. poieín como produzir fruto. Com objetos materiais, poieín pode significar “fazer” 
(Mt 6.3) ou “fazer acontecer” (26.73), porém, na maioria das vezes significa “produzir” 
(árvores, etc., Mt 3.10; Lc 13.9; Ap 22.2; também um capital produz juros, Lc 19.18). 
Esse uso se refere, principalmente, ao sentido figurado para a produção de frutos éticos 
(Mt 3.10) ou para o crescimento da igreja (Ef 4.16).

VI. Uso no catolicismo primitivo. Certas características exigem atenção, poiêtês é 
usado para “poeta” somente com reservas. Um sacramentalismo em desenvolvimento 
pode ser observado no uso com o pão e o cálice. Ascetismo e moralismo também au
mentam (cf. Did. 11.11; lClem. 31.2; 2Clem. 11.7). A ação piedosa agora retorna com a 
proximidade da casuística judaica posterior (Did. 6.2; Inácio Filadélfios 8.1).

[H. Braun, VI, 458-84]

poikílos [variado, multicolorido], po/ypo/Mos [muito variado, multiforme]

poikílos.
1. Essa palavra tem o sentido de “muito colorido”, porém, mais frequentemente, sig

nifica “variado”, “diverso”.
2. Somente o sentido “variado”, “de muitos tipos” ocorre no NT (cf. Mc 1.34; Hb 2.4; 

2Tm 3.6; Tg 1.2). Em lPe 4.10 o sentido é que a graça de Deus se manifesta de muitas 
maneiras diferentes, ou seja, nos vários carismas (cf. Rm 12.6ss.; ICo 12).

polypoíkilos. Essa forma mais vigorosa (“muito variado”) ocorre em Ef 3.10: a sabe
doria de Deus se manifestou em Cristo com ilimitada variedade ou riqueza.

[H. Se e s e m a n n , VI, 484-85]

poimen [pastor], archipoímên [supremo pastor], poimaíno [pastorear], poímnê 
[rebanho],poímnion [rebanho]

A. O pastor palestino. Pastorear rebanhos e manadas é uma parte importante da 
economia da Palestina nos tempos bíblicos. As ovelhas e o gado têm que vaguear am
plamente, e o cuidado por eles é um trabalho independente e responsável que pode até 
envolver perigo. Os proprietários ou seus filhos podem fazê-lo (Lc 15.6; Jo 10.12), mas 
pastores são também contratados.

B. Sentido transferido.
/. O antigo Oriente Próximo.
Pastor é uma designação comum para governantes e combina um número de tarefas 

ou atributos associados (p. ex„ na Babilônia, Assíria, e Egito). Os deuses podem tam
bém ser vistos como pastores; assim, Amon é um forte boiadeiro que guarda seu gado.
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II. OAT.
1. Deus é desde cedo chamado de o Pastor de Israel que vai à frente do rebanho (SI

68.7), o conduz (SI 23.3), o leva às pastagens e às águas (SI 23.2), o protege (SI 23.4) e 
leva os seus cordeirinhos (Is 40.11). Embutido na viva piedade dos crentes, a metáfora 
apresenta o fato de que o povo está protegido em Deus.

2. Em Jeremias, o termo é aplicado a governantes políticos e militares, mas não 
como um título. Os pastores se mostraram infiéis; por esse motivo, o próprio Deus as
sumirá o ofício e apontará pastores melhores (Jr 3.15; 23.4). Ele estabelecerá um pastor 
que reunirá o povo (Ez 34.23-24; 37.22, 24). O termo assume um significado messiâ
nico que experimenta um singular desenvolvimento em Zacarias. Após o exílio, maus 
pastores provocam julgamento, porém um pastor sofre a morte segundo a vontade de 
Deus e, ao fazê-lo, introduz o tempo de salvação (12.10; 13.1ss.).

C. Judaísmo posterior.
I. Judaísmo palestino.
a. Pastores são classificados pelos rabinos como ladrões e trapaceiros e, por isso, 

perdem certos direitos civis. Sua vida de perambulação lhes possibilita roubar dos reba
nhos; por esse motivo é proibido comprar leite, lã ou cabritos deles.

b. A despeito da má reputação dos pastores, Deus é ainda chamado de Pastor de Is
rael, que conduziu seu rebanho para fora do Egito, que o guia no presente e um dia o 
reunirá novamente. Líderes e mestres, p. ex., Moisés e Davi, são também chamados de 
pastores fiéis. No Documento de Damasco, o líder é um pastor, e SI Sal. 17.40 equipara 
o Messias a um pastor.

II. Filo. Filo desenvolve uma tipologia pastoral a partir das histórias do AT. A noús 
é um pastor dos poderes irracionais da alma, os governantes são pastores, e Deus é o 
Pastor que alimenta o mundo e tudo o que nele há através de seu lógos.

D. ONT.
I. Jesus e os pastores. O NT não julga os pastores de forma negativa. Eles conhe

cem suas ovelhas (Jo 10.3), vão à procura da ovelha perdida (Lc 15.4ss.) e arriscam a 
vida por seus rebanhos (Jo 10.11-12). O pastor é uma figura para o próprio Deus (Lc 
15.4ss.). A descrição baseia-se na real familiaridade de Jesus com os pastores e na sim
patia para com suas experiências.

II. A história da natividade. A menção de pastores reais ocorre apenas na história 
do nascimento de Jesus em Lc 2. As teorias que tentam explicar sua presença afirmam 
(1) que há aqui uma semelhança com a história de Osíris criança; (2) que eles repre
sentam o mundo ideal; (3) que representam os pecadores, aos quais o evangelho é des
tinado; (4) que eles fazem referência a Davi; e (5) que eles são os únicos que ainda 
estão acordados àquela hora. É provável que o estábulo em que Jesus nasceu tenha per
tencido aos pastores, e este é o motivo pelo qual lhes é dito que, como um sinal, o Sal
vador seria encontrado ali deitado.

III. O pastor como imagem de Deus. O NT nunca chama Deus de pastor, e a com
paração só é encontrada na parábola da ovelha perdida (Lc 15.4ss.; Mt 18.12ss.). Aqui 
Deus, à semelhança do pastor jubiloso, se regozija na remissão e na restauração do pe
cador. A escolha da imagem reflete vividamente o contraste entre o amor de Jesus por 
pecadores e o desprezo que os fariseus sentem por eles.
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IV. Jesus, o Bom Pastor.
1. Ditos de Jesus nos Evangelhos Sinóticos.
a. Para descrever sua missão, Jesus utiliza a imagem do congregamento do rebanho 

disperso (cf. Mt 10.6; 15.24; Lc 19.10 [Ez 34]).
b. Em Mc 14.27-28; Mt 26.31-32, Jesus se compara com o pastor para insinuar sua 

morte e retorno (com uma alusão a Zc 13.7). A morte de Jesus inicia a dispersão do 
rebanho e a prova dos remanescentes, mas esta é seguida pela reunião do rebanho puri
ficado sob a liderança do pastor (Zc 13.7ss.).

c. As nações se reúnem como um rebanho no julgamento em Mt 25.31-32, e o pas
tor separa as ovelhas dos cabritos.

2. Afirmações crístológicas da igreja primitiva. Em lPe 2.25, Cristo é o pastor das al
mas, que supre as necessidades do seu povo e o protege. Em Hb 13.20, ele é o “grande 
pastor”, que supera todos que o antecederam, como, p. ex., Moisés. Em lPe 5.4 ele é o 
“Supremo Pastor” a quem todos os demais precisam prestar conta. Como Senhor terre
no, ele tem compaixão do rebanho sem liderança (Mc 6.34), como Senhor exaltado, ele 
é o Cordeiro que guia seu povo até as fontes de água viva (Ap 7.17), e como o Senhor 
que retornará, ele é o regente escatológico que regerá todas as nações com cetro de fer
ro (Ap 12.5; 19.15).

3. João 10.1-30.
a. Além da possível, porém pouco provável confusão de ordem, há boas razões para 

tratar Jo 10.1-30 como unidade sem manipulação crítica.
b. A passagem de 10.1-5 é uma parábola simples que contrasta o pastor com o la

drão e o estranho. Diferentemente do ladrão, ele entra pela porta, e diferentemente do 
estranho, ele conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Na interpretação, Jesus se 
compara primeiro com a porta (v. 7ss.) e depois com o pastor (v. llss.). Ao contrário 
do mercenário, o pastor verdadeiro está disposto a dar sua vida pelas ovelhas que o co
nhecem de forma tão íntima (v. 14). O ofício de Jesus como pastor se estende além de 
Israel, cumprindo assim a promessa de um rebanho e de um pastor. O sacrifício da vida 
será seguido por sua retomada (v. 17-18).

c. Os materiais palestinenses e os muitos semitismos apontam para um contexto do 
AT. Os temas concordam plenamente com os ditos nos Evangelhos Sinóticos. A ideia 
da morte voluntária e vicária do pastor desenvolve um impulso já presente em Mc 
14.27-28. Não existem paralelos no mundo sincretista ou gnóstico além das alegorias 
mandeanas, que se baseiam claramente em Jo 10.

4. Os escritos pós-canônicos e a arte cristã primitiva. Nas mais antigas afirmações 
pastorais, o elemento didático se desenvolve continuamente ao passo em que a cristolo- 
gia do Logos confere a Cristo os símbolos e feições do Logos pastoral. No entanto, Cris
to, como pastor mestre, leva as pessoas não à liberdade do domínio dos sentidos, mas 
à verdade e salvação eternas. Em representações a partir do século 3° do Bom Pastor, 
Cristo é retratado como figura jovem e radiante que não é simplesmente um guia das 
almas, mas também o mestre e redentor que traz a salvação.

V. Pastor como título para líderes da igreja. Ef 4.11 é a única passagem que chama 
os líderes eclesiásticos de pastores. Os pastores e mestres formam um único grupo de 
ministros. Pastor ainda não é um título estabelecido. Passagens paralelas são lPe 5.2; At 
20.28; Jo 21.15ss. Apenas a última destas tem em vista um ministério mais amplo. Os
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pastores devem cuidar da congregação, procurar os perdidos e combater o erro. O Su
premo Pastor é um exemplo (lPe 5.3) e concederá reconhecimento em sua vinda (v. 4).

E. O pastor de Hermas. Nesta obra do século 2o, o anjo do arrependimento se ma
nifesta em vestimenta de pastor para transmitir revelações. Enviado por Cristo, o Su
premo Pastor Sagrado (Visões 5.2), esse pastor é um mestre e companheiro de Hermas 
quando este proclama a mensagem de um único arrependimento de pecado após o ba
tismo. A ideia de um anjo pastor mediador não provém do NT, mas possivelmente da 
esfera hermética.

poímnê, poímnion.

A. O rebanho palestinense. O termo poímnê, ou poímnion, é usado para reba
nhos de ovelhas ou gado de 20 a mais de 500 cabeças. Um rebanho misto ocorre em 
Mt 25.32; esse tipo de rebanho é comum na Palestina antiga. Ovelhas e cabras pastam 
juntas, mas são separadas à noite, porque as cabras são mais sensíveis ao frio. Em noites 
de verão, vários pastores se reúnem com seus rebanhos e os vigiam em campos abertos. 
A fim de protegê-los melhor, os rebanhos podem ser mantidos em terrenos murados de 
porta fechada e com os pastores em estado de alerta.

B. O rebanho como term o para a  comunidade no AT e no judaísmo pré-cristão. 
O AT descreve Israel como o rebanho de Deus, o rebanho de seu pasto, as ovelhas de 
seu pasto, as ovelhas de sua mão ou posse (cf. SI 95.7; 100.3; Mq 7.14; também Os 4.16; 
Jr 13.17; 23.1-2). Em Sir 18.13 e En. Et. 85ss., o rebanho incluirá todas as nações até a 
consumação. SI Sal. 17.40ss. restringe o rebanho alimentado pelo Messias a Israel, mas 
o reino do Messias se estenderá também aos gentios (v. 30ss.).

C. A comunidade como o rebanho no NT.
1. O uso de acordo com o AT (Israel como o rebanho de Deus) ocorre em Mt 10.6;

15.24. Jesus sai à procura das ovelhas dispersas em Lc 19.10 (Ez 34.16). Ele lamenta a 
ausência de um pastor em Mc 6.34 (Nm 27.17). Ele se compadece do rebanho exausto 
em Mt 9.36.

2. No NT, porém, os discípulos são, principalmente, o rebanho como o povo esca- 
tológico de Deus (Mc 14.27-28; Mt 10.16; Lc 12.32; Jo lO.lss.). Eles são um pequeno 
rebanho (Lc 12.32), mas não precisam temer, pois lhes é prometido domínio (cf. Dn
7.27). Lobos apresentam uma ameaça tanto externa (Mt 10.16) quanto interna (7.15). 
O rebanho será dispersado, mas depois reunido (Mc 14.27-28), e os justos de todos os 
povos farão parte dele (Mt 26.31-32). Em João, o rebanho substitui a palavra ausente 
ekklêsía. Seus membros conhecem o Bom Pastor, creem nele, o ouvem e o seguem (Jo
10). Em Jo 10.26, o sentido pode ser que apenas os membros predestinados do rebanho 
podem crer, mas o contexto do v. 24 parece indicar que o testemunho que encontra 
aceitação e obediência nas ovelhas de Jesus não é nem compreendido nem crido por 
seus oponentes (cf. Mc 4.11-12). O rebanho é a comunidade que Jesus reúne de Israel 
e ao qual ele então associa os filhos de Deus dentre os gentios (v. 16). Após sua mor
te e ressurreição, as ovelhas desgarradas (lPe 2.25) que não pertencem ao rebanho (Jo
10.16), mas que são filhos de Deus dispersos (11.52), são reunidas ao rebanho escatoló- 
gico. A morte expiatória de Cristo medeia a filiação à comunidade da salvação.

[J. Jeremias, VI, 485-502]
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pólemos [guerra, conflito],poleméõ [guerrear, lutar]

A. O entendimento religioso da guerra no mundo grego e no helenismo.
1. O problema.
a. Homero e Hesíodo. Mesmo antes de Homero, sente-se que o favor divino apoia 

guerras santas e que os deuses invocados em tratados são ofendidos quando estes são 
infringidos. Em Homero, a guerra está ligada ao governo dos deuses. Embora possa 
não haver deuses da guerra no sentido estrito, Ares é o herói ideal, e Atena promove e 
recompensa atividades marciais. Hesíodo aceita a ideia de que conselhos divinos este
jam por trás de guerras humanas, mas para ele a guerra não é uma atividade humana 
divinamente ordenada.

b. Prática religiosa. Jovens atenienses prestam juramento de prontidão para guerra 
em nome de Ares, e tropas vão para a batalha com o nome de Ares em seus lábios.

c. Reflexão crítica. Várias opiniões surgem como resultado da reflexão crítica. A 
guerra deve ser vista como um princípio de vida válido, embora seja sem paralelo na 
natureza. O verdadeiro alvo da reflexão podería ser visto mais como prevenção do que 
como condução de guerra, visto que a guerra não é benéfica para ninguém. Os gregos 
são realistas demais para suporem que a guerra seja uma humilde submissão à sabedo
ria de Atena, que intervém para resolver as coisas conforme a vontade divina, quando 
o conselho humano fracassa. As guerras são frequentemente ocasionadas pela impru
dência e pelo egoísmo inescrupuloso. Surge assim a ideia de que a guerra, embora pos
sa evitar a superpopulação, seja um mal no qual a perversidade humana ou a injustiça 
sempre está envolvida. A guerra e o mal são assim equiparados, e a guerra pode ser evi
tada somente quando houver uma firme decisão de combater o mal interior, que tem 
sua raiz na própria humanidade.

2. Atitude geral em relação à realidade política de guerra. Surge a questão prática. 
Como os indivíduos e os Estados individuais podem pôr em prática os impulsos pací
ficos se os seus vizinhos não o permitirem? Lutar apenas intelectualmente é, aos olhos 
dos líderes, esquivar-se à questão. A guerra é um mal inevitável. Somente um Estado 
mundial pode pôr um fim a ela. Na prática, então, a paz é conquistada somente pela 
guerra, e ela é como uma ilha ameaçada por suas marés. Os tratados possuem ape
nas uma validade limitada e garantem a paz somente até as condições mudarem. Eles 
devem ser ajuramentados por potências maiores na esperança de que estas potências 
olhem com desdém para aqueles que os infringirem.

3. Expectativa de paz no primeiro período imperial. A  criação do império promete 
paz com a inauguração de um único Estado mundial. A luta interna contra o mal da 
guerra ainda não foi vencida, mas existe a esperança de que o caminho das épocas te
nha sido iniciado por divina regulação a um retorno da era dourada. Augusto pôs fim 
à guerra e é assim aclamado como figura divina. As guerras que ainda surgem são ape
nas os últimos suspiros da ordem em extinção. Tratados não mais precisam ser confir
mados por juramentos. Todavia, os fatos logo negam essa esperança. Vizinhos maus 
ainda desafiam a paz romana. A fé na missão divina dos governantes é enfraquecida. 
Filósofos como Marco Aurélio, que não desejam se envolver em guerras, são forçados 
a dedicar muita energia às campanhas. Os soldados de Probo se amotinam quando ele 
protesta contra a majestade da guerra.



guerra, conflito 269 pólemos

B. O entendimento religioso da guerra no AT e no judaísmo posterior.
1. A  tradição.
a. A guerra santa. O termo “guerra santa” não ocorre no AT, mas a realidade está 

presente. Deus protege Israel defensivamente contra invasores mediante lideres caris
máticos e intervenção pessoal. Tropas se juntam voluntariamente das tribos, vindo em 
socorro do Senhor (Jz 5.23), mas prevalecem, não por conta do número ou do equipa
mento, mas porque Deus está com eles para encorajá-los e confundir seus inimigos (Jz 
4.14ss.; 5.2, 9; 7.2ss.; Dt 20.4; Êx 15.14ss„ etc). Mais tarde, as guerras são organizadas 
com mais cuidado, porém a dinâmica é a mesma. Os carros de guerra e os cavaleiros de 
Israel (2Rs 2.12; 13.14) são a defesa final do povo. Os profetas constantemente convo
cam o povo para voltar ao seu verdadeiro refugio, não no planejamento político ou mi
litar, mas em Deus, e no distante futuro eles observarão um ataque geral contra Israel 
que será repelido por uma guerra santa final (Mq 4.12). A conquista da terra prometida 
é entendida como obra de Deus, mas com o objetivo último de sujeição a Deus em de
safio a todos os ídolos.

b. A guerra de Deus contra Israel. Embora o conflito de Deus seja, primariamente, 
contra as arrogantes nações idólatras, ele também pode ser contra o próprio Israel se 
este se voltar para a idolatria. Deus usa povos estranhos nesse conflito, e a guerra resul
tante poderia quase ser considerada em si mesma uma guerra santa (Am 2.14ss.). Já no 
passado, reveses são vistos como causados por Deus ao retirar sua ajuda, ou mesmo ao 
ajudar os inimigos (Lv 23.36; Js 7.5; ISm 17.11). Israel sempre corre o risco de, por infi
delidade, cair numa desesperada guerra contra a força esmagadora de Deus revelada no 
julgamento.

c. Iniciativas divinas e humanas. A iniciativa militar humana é menos importante 
no AT do que em Homero. Certas coisas devem ser feitas, mas existe a confiança de 
que Deus é quem decide o assunto, como junto ao Mar Vermelho ou na queda de Jerico 
(Êx 15; Js 6).

2. O problema. No AT, muitas das guerras dificilmente podem ser consideradas 
guerras santas (p. ex„ aquelas entre as tribos). Se não houver qualquer discussão do 
problema geral, os pontos principais são claros. Guerras santas são dirigidas contra a 
arrogância humana e a idolatria, a guerra santa contra Israel é dirigida contra sua infi
delidade, e outras guerras são causadas pelo pecado humano e, misteriosamente, inte
gradas ao plano dominante de Deus.

3. Atitude geral em relação à realidade política da guerra. A guerra no AT é uma re
alidade normal, se bem que indesejada, das relações humanas, especialmente em vista 
da antítese religiosa entre Israel e as outras nações.

4. Expectativa de um estado de paz. A  esperança de um futuro sem guerra repousa 
na confiança de que, embora Deus convoque para guerra santa, ele também introduzirá 
um reino de paz (SI 46.9; Is 2.4).

5. Judaísmo posterior.
a. O quadro é bem semelhante ao do AT, exceto que a guerra final tem importância 

aumentada. Os envolvidos terão que estar prontos para grande sofrimento e sacrifício. 
Por vezes, a guerra final, ou pelo menos o seu prelúdio, será combatida por crentes, 
mas com a garantia da ajuda divina. Algumas vezes, Deus, ou o Messias, é visto como
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empreendendo a guerra diretamente, sem participação humana, sendo o único papel 
dos justos a prática de boas obras.

b. Para Filo, a adoração de muitos deuses traz as sementes de conflito. Deve-se com
bater o estado de guerra que existe mesmo naquilo que é chamado de paz. Somente 
uma mudança estrutural na criação pode trazer verdadeira paz, e somente Deus pode 
fazer que isso aconteça, primeiramente através do domínio das bestas na psychê huma
na e, em seguida, pondo fim à guerra no reino animal e, finalmente, subjugando aque
les que se alegram na batalha sem derramamento de sangue.

C. ONT.
1. Guerra nos eventos do tempo do fim. O NT herda o conceito de uma campanha 

do Messias davídico, mas nunca sequer sonha com os crentes sendo convocados publi
camente para a guerra, nem mesmo no conflito final. Apocalipse mostra como a guerra 
relacionada ao julgamento superará a guerra no período entre o milênio e o novo céu 
e a nova terra. Um inimigo aparentemente invencível se apresenta; porém, em justiça
(19.11) e executando um plano celestial, o Verbo trava guerra e derrota o inimigo. Os 
incrédulos ignoram a proximidade desse evento final, e mesmo os crentes devem ser 
advertidos dele (cf. 2.16; 14; 16). Governantes, seduzidos pela autoridade da besta, em
preendem guerra contra os profetas, a comunidade, a cidade e o Cordeiro (11.7; 12.17; 
20.8-9; 17.14). O segundo cavaleiro personifica o conflito (6.3-4). Somente aqueles que 
confiam na justiça do Rei dos reis podem duvidar do poder desses enormes batalhões.

2. Outras referências a Guerra. Somente Hb 11.34 explica eventos do passado à luz
do objetivo divino. A ideia de guerra santa empreendida pela nova comunidade é com
pletamente estranha ao NT. Nenhuma discussão surge concernente a guerras entre o 
AT e o conflito final. Os cristãos não são instruídos a servirem como soldados, nem os 
soldados que se tomam cristãos são instruídos a deixarem o serviço. Termos do con
texto militar são usados para ilustrar a vida cristã. Isso não significa honrar a guerra 
como tal. Os termos pólemos e poleméõ nunca são usados para descrever, de forma 
literal ou figurada, aquilo que os cristãos devem fazer. Na verdade, guerras e combates 
são incompatíveis com o ser cristão (Tg 4.2) [O. Bauernfeind, VI, 502-15]

polis [cidade],polüês [cidadão], politeúom ai [ser um cidadão] politeía  [cidadania, 
conduta], políteuma [comunidade, nação]

A. Grego não bíblico.
I. Lexicografia.
1. De etimologia desconhecida, polis significa, primeiramente, um assentamento 

fortificado. Com o desenvolvimento político, a ideia de fortificação diminui. Assim, Es- 
parta é um complexo de quatro ou cinco vilas abertas. Esse desenvolvimento capacita 
pólis a significar um Estado em distinção à ásty definida em termos espaciais. A pólis é 
o centro administrativo -  primeiro como cidade, então como ampla região governada a 
partir dela.

2. O polítês é aquele que participa da pólis, ou seja, o “cidadão” com todos os rele
vantes privilégios, ativos e passivos.

3. politeúõ tem sentidos tais como “ser um cidadão”, “viver ou agir como tal”, “parti-
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cipar no governo”, “governar”, “tratar de negócios do Estado”. Outros sentidos são “tra
tar de negócios” e, mais fraco, “comportar-se”.

4. politeía tem os significados “cidadania”, “atividade política”, “constituição”, “o Esta
do” como tal e “conduta”.

5. politeama tem sentidos tais como “atos políticos”, “atos de departamentos do go
verno”, “governo”, “comunidade”, “cidadania” e “colônia estrangeira”.

II. Conteúdo ideal. Como fenômeno característico na antiguidade, a polis extrai sua 
importância do conteúdo ideal do termo. O estabelecimento da polis leva à cultura. 
Isso ocorre através da união livre, provida por Zeus, entre justiça e piedade. Os valores 
espirituais se desenvolvem, e a cultura é alcançada mediante a liberdade sob a autorida
de de leis que protegem o bem-estar comum. A liberdade da polis se encontra em opo
sição à tirania dos bárbaros. Os indivíduos encontram autodesenvolvimento verdadeiro 
na vida nacional comum. O respeito religioso envolve a lei do Estado; a ordem do Esta
do possui uma sanção religiosa. Consequentemente, a pólis é uma organização sagrada. 
Sua origem se encontra no Deus supremo, que é polioúchos, o protetor do Estado. A 
tragédia da história grega é que a realidade não corresponde ao ideal. O criticismo ra- 
cionalista, o interesse próprio, o conflito partidário, a ação da turba e o confinamento 
cantonal do Estado se unem para frustrar a realização do ideal. Os estoicos apresentam 
uma visão mais ampla, e Alexandre tenta lhe dar uma forma política num reino mun
dial, embora para os estoicos ela seja uma comunhão ideal dos sábios que não necessita 
de instituições legais ou sociais. De fato, os estoicos usam o termo pólis para o cosmos 
em si como uma totalidade que é governada por uma lei divina singular. À medida que 
a história deixa a pólis grega para trás, o conceito perde sua vitalidade e se torna vítima 
da espiritualização filosófica.

B. A LXX e o judaísmo posterior.
I. pólis.
1. Originais hebraicos, pólis ocorre com frequência na LXX, usualmente para ‘ir e, 

algumas vezes, para qiryâ e qeret. O hebraico ‘ir inclui qualquer lugar fortificado, p. ex., 
uma fortaleza ou mesmo uma torre de vigia. Entretanto, costumeiramente, ela é uma 
cidade murada.

2. Descrição de cidades. Cidades são descritas por nome, localização, nacionalidade, 
residentes (indivíduos ou clãs) e por características especiais, mas não por constituição.

3. Importância das cidades. As cidades em Israel não são importantes como cen
tros de cultura ou de governo. A cidade também não é uma forma básica do Estado. 
No Oriente Próximo, os Estados são reinos. O termo pólis é “despolitizado” na LXX. 
As cidades são importantes porque elas podem resistir a agressores (cf. Jericó em Js 
6). Quando Israel conquista a Palestina, as cidades são rapidamente reconstruídas por 
causa da segurança que elas parecem oferecer (Dt 28.52). Tomar uma cidade é difícil 
(cf. Provérbios), mas viver nela dá um senso de segurança (10.15). Contudo, mesmo 
muralhas altas não podem proteger a pólis contra o julgamento de Deus (Dt 28.52). A 
cidade de Gn 11, com suas imponentes torres, representa a arrogância ímpia da raça 
humana. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela (SI 126.1).

4. Jerusalém. Jerusalém é singular em Israel (Ez 7.23). Deus estabeleceu ali seu 
nome (Dt 12.5, 11). Ele a escolheu como o lugar da adoração (2Cr 6.38). Oração é
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oferecida a ele (lRs 8.44). Ela é a cidade de Deus, do grande Rei, do Senhor (SI 46.4; 
48.2; Is 60.14). Ela é a cidade santa (Is 48.2). Ela simboliza fé religiosa e independência 
nacional. No entanto, seu povo é mau (Jr 6.7). O julgamento vem sobre sua violência 
e idolatria (Ez 22.2ss.). Entretanto, Deus ainda a ama e, finalmente, a estabelecerá (SI
87.1-2; Jr 31.38). Sua glória a abandona (Ez 11.23), mas retornará, e ela será chamada 
de cidade frutífera (Zc 8.3). As esperanças nacionais se concentram nessa restauração 
(J1 3.17). Assim, a cidade do AT se estende para além da história em direção à mudança 
final que Deus efetuará.

5. Jerusalém na esperança do judaísmo posterior. A Oração das Dezoito Bênçãos 
mantém a esperança de uma Jerusalém restaurada como centro cultuai. Quanto mais 
escura a situação presente, tanto mais elevada é a esperança. Jerusalém já está presente 
no céu e será finalmente manifestada. Seu templo será infinitamente mais glorioso do 
que aquele da cidade histórica. Os perversos serão excluídos e, na opinião de alguns, os 
estrangeiros também serão excluídos.

II. polítês, politeía, politeúomai, políteuma no AT.
1. Com exceção de polítês, essas palavras ocorrem unicamente nos escritos apócri

fos (especialmente 2-4Macabeus). polítês normalmente significa “vizinho” no sentido 
de compatriota ou correligionário, com um tom social e ético. Nove casos se encon
tram em 2Macabeus; um, em 3Macabeus; e apenas sete, em outras partes.

2. politeía também é um conceito antes religioso e moral do que político. Refere- 
-se em grande parte a uma ordem religiosa de vida de acordo com a lei. É somente em 
3Mac 3.21,23 que tem o sentido de direitos civis.

3. politeúomai também se refere antes à conduta do que à cidadania. A referência é 
religiosa. A religião regula a vida da sociedade e o comportamento individual dentro 
dela. A reivindicação total da lei divina dá um caráter diferente à sociedade, à qual os 
judeus pertencem, e isso determina o uso do termo.

4. políteuma ocorre somente em 2Mac 12.7, onde significa “comunidade”.
III. Josefo e Filo.
1. Josefo faz rico uso do grupo e, para ele, a referência é a coisas tais como a cons

tituição e os direitos civis. No entanto, o sentido político permite, às vezes, o sentido 
mais geral de “conduta”. Como helenista político, Josefo pensa que os termos gregos 
podem ajudar a explicar a estranha estrutura de Israel. Contudo, ele possui uma agu
da percepção da diferença. Moisés estabeleceu Israel como uma teocracia. Ao usar lin
guagem política, Josefo encobre em certa medida a orientação religiosa do pensamento 
político no AT e no judaísmo. Ele sacrifica a esperança escatológica de uma nova Jeru
salém pela paz com Roma, aplicando a Vespasiano o oráculo de um futuro soberano 
mundial.

2. Filo se empenha numa transposição espiritualizadora. Para ele, Adão é um cos
mopolita. O cosmos noético é a metrópolis dos sábios. Para cidadãos mundiais des
se tipo, Estados individuais são de valor inferior. A vida política é o teatro da paixão 
vil e da dependência degradante. Sabiamente, os essênios evitam a vida na cidade. O 
próprio Filo vive em Alexandria, advoga a democracia como a melhor constituição e 
gostaria de ver filósofos como governantes, mas ele não possui qualquer conceito da 
dignidade do Estado ou da ação política, tampouco compartilha de uma verdadeira es
perança escatológica. Jerusalém é a cidade santa, mas somente porque representa o cos-
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mos ou a alma dos sábios. Seu cosmopolitismo psicológico e ético dissolve a história e 
a escatologia.

C. ONT.
I. pólis.
1. Distribuição e uso secular. O termo pólis, que perdeu a aura que o circundava no 

mundo grego, ocorre umas 160 vezes, principalmente nos escritos de Lucas, especial
mente com uma referência escatológica histórica (Apocalipse). O termo nunca significa 
“Estado”, para o qual o NT tem rei, autoridades, etc. Quando cidades são denotadas, 
elas não o são como organismos políticos, ârchontes ocorre para oficiais da cidade ape
nas vagamente em At 16.19. A pólis no NT é um lugar fechado de habitação humana 
em distinção a vilas, moradias isoladas ou lugares desabitados. Por vezes, pode também 
significar “população” (Mt 8.34). Ela não é categoricamente diferençada de kõmé (Mc 
1.38; cf. Lc 4.43). A pólis é a cidade murada e o centro mais amplo, enquanto as Icõmai 
são cidades subordinadas. Cidades individuais podem ser mencionadas, como em Mt 
8.33; 21.17; At 8.5. Ou adições podem ser feitas relacionando a cidade a uma localidade 
(Lc 4.31), uma nação (Mt 10.5), habitantes (At 19.35) ou a um indivíduo (Lc 2.4,11).

2. Jerusalém, a cidade santa. Como no AT, Jerusalém é a cidade santa ou amada 
(Mt 4.5; 27.53; Ap 11.2). A referência pode ser tanto à cidade histórica quanto à cidade 
celestial. O uso reflete a tradição judaica, mas também aponta para a importância de 
Jerusalém para a igreja primitiva. Jerusalém é o centro cristão num sentido religioso, 
bem como prático.

3. A Jerusalém celestial. A Jerusalém histórica será destruída (Mc 13.2), de modo 
que a esperança se concentra na Jerusalém celestial e purificada, que virá à nova terra 
com a consumação (Ap 21.10). Cristãos libertados da lei já pertencem a essa cidade, 
que é de cima (G1 4.25-25). Os patriarcas aspiram a ela como a única cidade que per
durará (Hb 11.10, 16). Vislumbrando-a de longe, eles vivem pela fé, como peregrinos 
e estrangeiros na terra (11.14, 16). Deus a construiu para eles no céu (cf. 12.22ss.). Os 
cristãos pensam nela, pois não possuem cidade permanente aqui (13.14). Ela existe no 
céu como uma realidade verdadeira, é a cidade da comunhão entre os crentes de todas 
as eras e o mundo angélico. Em Ap 21 essa cidade é preparada como uma noiva. Ela é a 
comunidade aperfeiçoada daqueles que levam seu nome (3.12). Vários temas se mistu
ram à imagem, mas estes são apenas metáforas (os muros, as ruas de ouro, o rio puro, 
as pedras preciosas, etc.) para descrever a bem-aventurança da consumação. Purificada 
de características nacionalistas e aberta para crentes de todas as nações, essa Jerusalém 
não é exatamente uma substituição para a antiga. Ela herda o nome, mas todas as coisas 
são feitas novas. Ao mesmo tempo, o conceito escatológico não traz qualquer relação 
com o cosmopolitismo estoico ou filônico. Ele ainda está orientado para a história.

4. A tradução civitas da Vulgata. Exceto em At 16.12, 39, a Vulgata sempre traduz 
pólis por civitas. Isso dá ao termo uma intenção política que é mantida no uso que 
Agostinho faz dele em A Cidade de Deus, onde o termo tende a perder seu caráter esca
tológico e figurado e se torna um conceito do pensamento eclesiástico e filosófico.

II. polítês, politeúomai, politeía, políteuma.
1. Não há nada de teológico a respeito dos quatro exemplos de polítês no NT (Hb 

8.11; At 21.39; Lc 15.15; 19.12ss.). O significado varia de “compatriota” ou “cidadão” a 
“habitante independente”, porém o uso permanece dentro dos limites do dia a dia.
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2. politeúomai ocorre apenas em At 23.1 e Fp 1.27. Em ambos os casos, o termo se 
refere à conduta que é moldada pela religião sem qualquer implicação política.

3. politeía também ocorre apenas duas vezes. Em At 22.28 Paulo apela para sua po
sição como cidadão romano para evitar interrogatório por açoitamento. Em Ef 2.12 a 
palavra se refere à posição privilegiada de Israel. Outrora excluídos, os crentes agora 
pertencem não ao Estado judaico, mas ao povo de Deus. Tendo acesso a Deus, eles 
participam da cidadania espiritual com os santos como membros da família de Deus 
(2.19).

4. políteuma ocorre apenas em Fp 3.20. Ao exortar os crentes à conduta apropriada, 
Paulo lhes diz que sua verdadeira pátria está no céu. Na terra (cf. lPe 2.11), eles não 
possuem qualquer direito de domicílio; eles não são cidadãos enraizados por natureza, 
pensamento e interesses. A questão não é que eles seriam uma colônia estrangeira nos 
Estados terrenos, mas estranhos na esfera terrena como tal. Por direito constitucional, 
eles pertencem ao reino celestial de Cristo. O reino dos céus é sua políteuma. Eles de
vem andar em conformidade a isso.

D. Os pais apostólicos. O uso aqui é similar ao do NT. O sentido cotidiano ocor
re. Em Hermas Similitudes l.lss., a pólis cristã é contrastada com o mundo temporal. 
Diog. 5.5 usa politeía para “conduta”. Em Diog. 5.9 politeúomai pode significar “ser um 
cidadão”, mas na maior parte o termo se refere à conduta. Usada para Deus em Diog.
10.7, a palavra denota seu reino. O significado em lClem. 54.4 é que devemos nos con
duzir como cidadãos de Deus. [H. St r a t h m a n n , VI, 516-35]

-»  Siõn, Ierousalêm

polloí [(os) muitos]

A. Significado inclusivo no judaísmo.
I. O AT.
1. Como substantivo.
a. Com artigo. No grego, polloí é usado exclusivamente (“os muitos” em distinção 

a “todos”. Isso se evidencia de modo particularmente claro quando ocorre o artigo (cf. 
lRs 18.25; Is 53.11; Dn 9.27).

b. Sem artigo. Mesmo sem o artigo, o uso é frequentemente inclusivo, como em SI 
109.30; 71.7; Êx 23.2.

2. Como adjetivo. O uso inclusivo do adjetivo é encontrado somente na expressão “a 
[completa] multidão de povos” (cf. Is 2.2-4; 52.15).

3. Is 52.13-53.12. Quatro exemplos do substantivo e um do adjetivo ocorrem nessa 
seção (52.14; 53.11, 12; 52.15). Embora a referência seja obscura, há pouca dúvida de 
que o uso seja inclusivo em cada caso, como demonstrado pela expressão em 52.15, 
pelo uso do artigo em 53.11,12, pelo paralelo em 53.12 e pela interpretação posterior.

II. Judaísmo pós-bíblico.
1. Como substantivo.
a. Com artigo. Os muitos exemplos judaicos confirmam o significado inclusivo do 

uso com o artigo, p. ex., nos escritos de Qumran.
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b. Sem artigo. Sem artigo, também encontramos, às vezes, um sentido inclusivo (cf. 
o uso do latim multi e um sentido compreensivo em 4Ed 8.1,3).

2. Como adjetivo. O judaísmo pós-bíblico oferece mais exemplos de sentido inclusi
vo do adjetivo na expressão “a [completa] multidão de povos”.

3. Is 52.13-53.12 em escritos judaicos posteriores. Não considerando a exposição 
pós-cristã, encontramos que os muitos que estão pasmados incluem todos os reis e ho
mens poderosos e que aquele que não tem pecado morrerá pelos ímpios, embora seja 
debatido se os ímpios aqui são judeus, gentios ou ambos.

B. Significado inclusivo no NT.
I. Passagens não relacionadas a Is 53.
1. Como substantivo.
a. Com artigo. Um sentido exclusivo (“a maioria”) pode ser encontrado no NT so

mente em Mt 24.12 e 2Co 2.17. Em Rm 5.15, o significado e o contexto apoiam um 
sentido inclusivo. Outros exemplos paulinos são Rm 12.5; ICo 10.17. Em outros luga
res cf. Mc 6.2; 9.26; Hb 12.15 (“os muitos” para “a comunidade”).

b. Sem artigo. Passagens paralelas mostram que, também sem o artigo, polloí pode 
ter um significado inclusivo (cf. Mc 1.32). Em Mt 8.11 a ênfase é que um grande nú
mero virá. Os polloí de Lc 1.14 são os salvos. Em Lc 2.34-35 alguns cairão e alguns 
serão levantados, mas os pensamentos de todos eles serão manifestados. Em Jo 5.28 um 
uso inclusivo é óbvio, e tanto o substantivo quanto o adjetivo de 2Co 1.11 são inclu- 
sivos. Mt 20.16 entende a regra de Mc 10.31 de modo inclusivo, mas Lc 13.30 lhe dá 
uma aplicação exclusiva. Em Mt 22.14 temos uma antítese formal entre um grande e 
um pequeno número, mas materialmente os muitos representam a totalidade; o convite 
envolve todos, mas a escolha recai somente sobre os poucos. Anexada à parábola, a de
claração aplica o convite tanto a judeus quanto a gentios.

2. Como adjetivo. Rm 4.11 sugere que, quando Paulo cita Gn 17.5 em Rm 4.17, ele 
tem todas as nações em vista. Como um adjetivo, polloí é também inclusivo em 2Co 
1.11; Hb 2.10; Lc 7.47 (“quantos existem”).

II. Declarações acerca da obra salvífica de Jesus.
1. Com artigo. Em Rm 5.15, 19 Paulo dá a maior amplitude concebível a hoi polloí, 

como é demonstrado por pántes ánthrõpoi do v. 18. A obediência de Cristo, assim 
como a desobediência de Adão, tem um efeito sobre toda a raça humana. Em 5.19, en
tão, Paulo entende os muitos de Is 53.11 de forma inclusiva (cf. 5.16 e Jo 1.29).

2. Sem artigo. O verdadeiro problema surge em quatro passagens onde não há arti
go, ou seja, Mc 10.45; 14.24; Rm 5.16; Hb 9.28.

a. Interpretações do NT. lTm 2.6 usa pántõn para o pollõn de Mc 10.45. Também 
encontramos pántes em Rm 5.12 e Hb 2.9. Com respeito a 14.24, o restritivo hymeís 
parece o equivalente em ICo 11.24, mas ho kósmos é o equivalente mais amplo em Jo
6.51. Em ICo 11.24, todavia, o uso é antes litúrgico do que teológico, em contraste com 
2Co 5.14.

b. O sentido original.
(a) Era da tradição. Mc 10.45 e 14.24: Ambos possuem um caráter semítico, e a 

existência de outras traduções também sugerem um original palestinense. Assim tam
bém o faz o uso hebraico de Is 53. O uso semítico, especialmente em Is 53, é, portanto, 
a base provável.
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(b) Referências a Is 53. Todas as quatro passagens debatidas estão baseadas em Is 
53. Mc 10.45 se apoia em Is 53.10ss„ Mc 14.24, Hb 9.28 e Rm 5.16 se apoiam em 53.12. 
O hebraico é seguido em todos os exemplos, exceto em Hb 9.28. A influência da LXX 
pode ser descontada em vista dos desvios da LXX do texto hebraico. Visto que Paulo e 
João concordam com a interpretação judaica ao tomar os muitos de Is 53 inclusivamen- 
te, pode-se compreender que o próprio Jesus tem o mesmo sentido inclusivo em vista 
nos ditos em Mc 10.45 e 14.24. [J. Je r e m ia s , VI, 536-46]

polylogía [loquacidade, verbosidade]

1. Essa palavra significa "loquacidade”, “volubilidade”, “verbosidade” com um tom 
negativo.

2. O único caso na LXX está em Pv 10.19. Na fala excessiva há pecado, mas parale
los materiais podem ser encontrados em Is 1.15; Ec 5.1-2; lRs 18.26ss.

3. O judaísmo posterior traz advertências contra a fala excessiva, mas na oração há 
uma tensão entre o louvor da concisão e uma preferência pela prolixidade.

4. O único exemplo no NT está em Mt 6.7, onde “verbosidade” é enfatizado. O dito
é paralelo àqueles sobre esmolas e oração, mas não é tão estritamente construído, e é 
dirigido contra a piedade pagã. A fala excessiva se refere tanto à enumeração de mui
tas deidades ou ao esforço de dominar os deuses pela repetição. A quantidade a ponto 
da verbosidade substitui a qualidade. Jesus baseia a segurança de ser ouvido não no 
peticionário ou no número de palavras, mas na prontidão do Pai em ouvir. A Oração 
do Senhor nos ensina a orar por grandes coisas em poucas palavras; o Pai conhece as 
necessidades antes que as peçamos a ele. [C. M a u r e r , VI, 545-46]

polypoíkilos -»  poikílos; polys - a polloí; polysplanchnos —► splanchnízomai; póma
—»pínõ

ponêrós [mau, perverso], ponêría [maldade, perversidade]

ponêrós.

A. O mundo grego.
I. O período clássico. Essa palavra, pertencente a um grupo de palavras denotando 

pobreza ou necessidade, tem os sentidos 1. “triste”, “infeliz”, “ansioso”, 2. “transtor- 
nador”, 3. “deplorável”, “pobre”, “inadequado”, “sem atrativos”, “ruim”, “desafortuna
do”, 4. “malsucedido”, 5. “plebeu”, 6. “politicamente inútil”, “indigno” e, finalmente,
7. “moralmente repreensível” com as várias nuanças.

II. O período helenístico. O sentido não experimenta muita mudança no uso hele- 
nístico. Assim, encontramos os significados usuais “transtornado”, “inútil”, “errado”, 
“danoso”, “contrário” e “moralmente mal”, “maligno”. Também encontramos a ideia do 
ponêrós daímõn ou ponêrón pneúma, o último procedendo da influência da LXX.
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B. O AT e o judaísmo posterior.
I. A LXX e outras traduções do AT. ponêrós traz os vários significados do original 

hebraico, ou seja, “ruim” ou “inútil” (animais, fruto, terra, povo), “desagradável”, “des
favorável” (reputação), “prejudicial”, “triste” (aparência), “infeliz”, “pernicioso”, “fútil”, 
“mau” (palavras) e “mau” num sentido moral mais geral (pensamentos, os olhos, atos). 
Atos são maus perante Deus (Gn 38.7), que decide o que é bom e mau (Is 5.20). Um 
uso absoluto é possível para a pessoa perversa (ISm 25.3) que transgride a lei (Dt 17.7) 
e é marcada pelo orgulho (Jó 35.12). ho ponêrós não é usado ainda para Satanás. Em 
contraste ao ponêrós está a pessoa que busca a Deus e é guiada por ele (Ez 11.2). Entre 
os perversos podem estar homens, mulheres e crianças (Gn 13.13; Sir 25.16; Sb 3.12). 
A parte interior é má (Is 3.9). Os órgãos à disposição da vontade e pensamentos maus 
são também maus (Jr 23.14). Referência é feita ao mal no absoluto em 2Sm 13.22. Para 
o mal perante Deus, ver Nm 32.12; Dt 4.25; o mal sempre está em antítese a Deus e sua 
vontade, mesmo quando isso não é expressamente declarado.

II. Judaísmo posterior.
1. Qumran. Aqui, também, o termo hebraico denota o que é mau tanto num sen

tido geral quanto moral. Enumerações mostram claramente o que é considerado mau, 
p. ex., abominações num espírito de fornicação e apostasia e uma falta de desejo para 
fazer o bem.

2. Os rabinos. Os sentidos gerais e morais, ou seja, o que é prejudicial e o que é mo
ralmente mau, ocorrem entre os rabinos também. Os dois caminhos descrevem o que 
é mau e o que é bom. Um mau olho, coração ou companheiro conduzirá ao mau ca
minho. Deus estabelece o que é mau, e tudo o que é mau é contrário a ele. A calúnia é 
uma língua do mal. O mau impulso é dirigido àquilo que é terreno, ímpio e corruptível 
e, especialmente, ao que é contrário à lei. Esse impulso se relaciona a Satanás, mas Sata
nás não é chamado de o maligno.

III. Judaísmo helenístico.
1. Os pseudepígrafos. Embora o sentido de “prejudicial” ocorra nessas obras, o sen

tido moral predomina, e a ideia de maus espíritos é agora comum. Esses podem ser 
moralizados (cf. os espíritos de desejo, excitação, extravagância e avareza no vinho ou a 
cobiça que opera como um espírito mau).

2. Filo e Josefo. Com os sentidos básicos de “transtornado” e “pernicioso”, encontra
mos em Josefo o significado “politicamente repreensível”; e em Filo, o sentido moral de 
“mau”. Para Filo, o pensamento que se concentra nos mistérios divinos coloca o cor
po numa luz desfavorável. Os ponêroí, em contraste com os agathoí, buscam apenas 
os prazeres. Os ponêroí num sentido social não necessitam ser ponêroí num sentido 
moral.

C. ONT.
I. O sentido de mau, prejudicial, impróprio e inútil.
1. Esse sentido ocorre no NT. Assim, as feridas em Ap 16.2 são incômodas, os dias 

do fim dos tempos em Ef 5.16 são obscurecidos por seus ais (a não ser que corrupção 
moral esteja em vista), o dia de Ef 6.13 é um dia de aflição (seja como um dia comum, 
o dia da morte, o dia do julgamento, seja como um dia no qual o diabo tem poder espe
cial), e o éon de G11.4 está repleto de tentação e sofrimento.
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2. Em Mt 7.18 os frutos são “imprestáveis” (em distinção aos frutos da árvore boa), e 
em Mt 18.32; 25.26; Lc 19.22, o servo é inútil.

II. 0  sentido moral.
1. Uso adjetival.
a. Pessoas. Seres humanos, em contraste com Deus (Mc 10.18), são moralmente 

maus (Mt 7.11). Eles o são num sentido mais forte quando se opõem a Deus (Mt 12.34- 
35). Eles proferem palavras más de um depósito interior mau (12.35). A geração que 
deseja sinais messiânicos é perversa (Mt 12.39), como o seu encontro com a Palavra 
o manifesta. O termo recebe seu conteúdo da decisão concernente a Jesus, ou à men
sagem apostólica posterior (cf. 2Tm 3.13). Em 2Ts 3.2 os perversos são aqueles que se 
opõem aos crentes e sua fé. Um pouco de estigma social adere ao uso em At 17.5. a 
“turba”.

b. Coisas e conceitos. Os nomes de Jesus e de seus discípulos são considerados 
maus (cf. Tg 2.7) por seus oponentes. O olho mau é um olho cobiçoso. Em Mt 6.23; Lc
11.34, o significado pode ser “doente” em vista da referência ao corpo, da aplicação, em 
seguida, e de um paralelo em Filo, porém, “mau” é também possível, pois o AT e o NT 
admitem uma estreita relação entre o coração e o olho, e a ideia do olho mau ou cobi
çoso é comum. Em Mt 15.19 pensamentos maus procedem do interior (cf. Mc 7.21). 
Em Tg 2.4 a referência é, muito provavelmente, a motivos ignóbeis, p. ex., amor por 
fama ou dinheiro. Insinuações ou suspeitas más são pretendidas em lTm 6.4. Em Hb
3.12 a pessoa interior é má por causa da apostasia obstinada (cf. 10.22, onde a má cons
ciência afasta de Deus). Palavras e atos podem ser maus (cf. o jactar-se de Tg 4.16, as 
obras pré-cristãs de Cl 1.21 ou as coisas feitas aos mensageiros de Deus em 2Tm 4.18). 
Em Jo 3.19 a antítese entre luz e trevas determina o conteúdo de ponêrós (cf. v. 20-
21). Em Jo 7.7, as obras do mundo são más porque Deus não as faz. O que vai contra 
o evangelho é mau, não apenas a imoralidade, mas o erro e sua propagação (2Jo 11) e 
hostis lógoi (3Jo 11). Obras más resultam da rejeição da salvação de Deus. Entretanto, 
nos lábios de Gálio, em At 18.14, o termo tem um sentido mais secular de crime legal 
punível por lei. O NT frequentemente se refere a espíritos maus (Mt 12.45; Lc 11.26). 
Jesus e os apóstolos propiciam libertação deles (Lc 7.21; At 19.12ss.).

2. Uso como substantivo.
a. Pessoas más. Os ponèroí são frequentemente os maus em oposição aos agathoí 

(Mt 22.10) ou díkaioi (13.49). O sentido social é possível em Mt 22.10. Mt 5.45 pode ser 
comparado com Pv 15.3. Deus é bondoso tanto com os ingratos como com os ponèroí 
em Lc 6.35. Na separação final, os ponèroí são aqueles que não atendem as exigências 
justas de Deus (Mt 13.49). O singular ocorre em ICo 5.13 para uma pessoa que peca 
contra a lei de Deus.

b. O Diabo. Visto que o conteúdo de ponêrós é determinado grandemente pela 
oposição à palavra ou à vontade de Deus ou também à mensagem de Jesus, o substan
tivo singular pode se referir à antítese absoluta, ou seja, o diabo. Não há modelos para 
isto, mas ho ponêrós é claramente o diabo em Mt 13.19 e talvez em Ef 6.16. O uso se 
desenvolve, possivelmente, por conta de um desejo de não se usar o nome Satanás. O 
termo é muito comum em ljoão (2.13-14; 5.18). O maligno não toca aqueles que são 
nascidos de Deus. Em ljo  3.12 (cf. Jo 18.37), podemos ter um uso abstrato, mas Jo 8.44 
sugere um masculino. Um masculino é apoiado em ljo  5.19 pelo antitético “de Deus”.
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O diabo é o príncipe deste mundo em Jo 12.31; a ideia, então, é que o mundo jaz em 
seu poder.

c. Mal. Contestável é Mt 13.38, que contrasta os filhos toú ponèroú com aqueles do 
reino. Visto que o inimigo é o diabo (v. 39), alguns argumentam que o que se pretende 
é “filhos do diabo” (cf. ljo  3.8, 10), mas outros destacam que a antítese é o reino, de 
modo que a referência é simplesmente aos perversos. Um masculino deve ser preferi
do em Jo 17.15, embora nada esteja em jogo se o termo for tomado como um neutro. 
Ardentemente contestado é Mt 6.13, que o Oriente interpretou como um masculino e o 
ocidente como um neutro. Mt 13.19 apoia o masculino, mas o neutro (“mal”) é um uso 
mais comum. A petição, então, é provavelmente uma petição por libertação de todo 
o mal segundo modelos judaicos. O mal em vista inclui males temporais, mas ele se 
estende além destes ao mal moral e escatológico. Do mesmo modo, é bem provável que 
tenhamos um neutro em 2Ts 3.3, embora alguns vejam um masculino aqui também. 
Um masculino é descartado em Mt 5.39 por Tg 4.7; lPe 5.9 se o diabo estiver em vista, 
mas uma pessoa má é possível (cf. ICo 5.13). Por outro lado, atos maus são igualmente 
prováveis. Em lTs 5.22 a referência não é tanto à aparência do mal, mas a cada tipo 
de mal. Em Mt 5.11 o mal que os oponentes atribuem aos discípulos é o ponto. O mal 
em Mt 9.4 se refere aos pensamentos dos escribas, e “todos estes males” em Mc 7.23 
resume os vícios precedentes. O plural tem um sentido muito geral em Lc 3.19 (cf. At
25.18). Em Rm 12.9 o singular é neutro, e o que está em questão é o moralmente mau.

ponêría.

A. Grego clássico e helenístico. Essa palavra tem sentidos tais como “falha”, “doen
ça”, “imperfeição” e “deficiência”. Moralmente, significa “torpeza”, “depravação”, “vonta
de má praticada intencionalmente”.

B. O AT e o judaísmo posterior. Na LXX, o termo tem sentidos tais como “inuti
lidade”, “maldade”, “feiura”, “desprazer” “infortúnio”, “transtorno” e, moralmente, “mal” 
(disposição, plano, vontade, ou atos). O uso do judaísmo posterior é similar; significa
dos dos termos equivalentes variam de “imperfeição” a “perversidade”.

C. Judaísmo helenístico.
1. LXX. Na LXX, ponêría é um alternativo a kakía, e somente quando ela tem o 

sentido de “infortúnio” ou “aparência má” em Eclesiastes é que há alguma distinção. Na 
verdade, mesmo em Eclesiastes ponêría pode significar “perversidade” também.

2. pseudepígrafos. Nessas obras, ponêría pode significar “aflição”, “infortúnio”, mas 
na maior parte das vezes tem o sentido moral de “perversidade” e, como tal, é rastreada 
até Beliar ou aos maus espíritos.

3. Filo e Josefo. ponêría pode denotar injustiças políticas para Josefo, mas o sentido 
principal é o mal moral, embora Filo prefira kakía (como também o fazem os escritos 
herméticos).

D. O NT. O termo tem um sentido moral generalizado no NT (cf. Rm 1.29; ICo
5.29). Ele ocorre ao lado de kakía na lista em Mc 7.22. O plural em At 3.26 traz uma re
ferência a vários tipos de iniquidade, cf. Lc 11.39. Frequentemente, há uma associação à 
cobiça (Rm 1.29; Lc 11.39. extorsão). Em Mt 22.18 ponêría é o perverso propósito dos
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fariseus. O genitivo em Ef 6.12 caracteriza as forças espirituais; ele não descreve a sua 
origem.

E. Os pais apostólicos. Nos pais apostólicos, o sentido moral predomina, ou seja, 
“perversidade”, “conduta pecaminosa”, “torpeza” (cf. Hermas Visões 3.5.4; 3.6.1; Simili- 
tudes 9.18.1). Os vícios em Hermas Mandatos 8.3 são coletivamente ponêríai. Assim, 
ponêría pode ser um termo coletivo para impiedade, por um lado, por outro, denota 
uma conduta específica ou a disposição que ela expressa. [G. H a r d e r , VI, 546-66]

poreúomai [ir, enviar], eisporeúomai [entrar], ekporeúomai [sair]

poreúomai.

A. Uso não bíblico.
1. Significado. O ativo de poreúomai tem sentidos tais como “colocar em movimen

to”, “comunicar”, “conduzir”, “trazer”, “enviar”; o médio significa “ir”, “viajar” (em lin
guagem figurada, porém raramente, significa “percorrer o caminho da vida”).

2. Viagens para o além. Em conexão com a morte, a ideia de uma viagem para o 
além ocorre. A terra sem retorno jaz no ocidente, onde o sol se põe. O caminho para a 
morada dos deuses atravessa um vasto deserto e um rio de fogo, mas os mortos privi
legiados são imediatamente arrebatados para lá. Os gregos se referem à viagem ao Ha- 
des e também falam a respeito das ilhas ocidentais dos abençoados. Na poesia, alguns 
viajantes ao mundo inferior retornam. Com a distinção entre alma e corpo, somente a 
alma imortal faz a viagem final de volta ao seu lar celestial. O julgamento decide que 
rumo a alma deverá tomar. A ideia da ascensão da alma ocorre no mito iraniano que, 
em formas diferentes, é repassado para o pensamento mitraístico, mandeano, cristão e 
judaico. As almas podem também viajar amplamente em sonhos ou em arrebatamen- 
tos extáticos, mas no caso do êxtase, que é passivo, poreúomai não se aplica de forma 
estrita.

B. A LXX e o judaísmo posterior.
1. Na LXX, poreúomai tem o sentido literal de “ir”, “viajar” (cf. Gn 11.31; 12.4-5; 

Dt 1.19), bem como de “vaguear” (ISm 23.13) e “rastejar” (a serpente em Gn 3.14). O 
termo pode ter referências variadas, tais como a correntes que fluem, ao mar agitado, a 
ramos que se expandem e ao vento que sopra. Uma saudação final é: “Vá em paz” (ISm 
1.17; 2Sm 3.21).

2. Procedendo do original hebraico, o sentido de “passar” é também encontrado (Os 
13.3; Ct 2.11; cf. Lm 4.9).

3. O sentido transferido é comum na LXX. Assim, a conduta é um andar (lRs 3.14), 
e o uso de “caminho” ou “caminhos” completa a metáfora (2Cr 11.7). A mensagem do 
AT é que a pessoa deva ir pelo caminho de Deus, não como um caminho que conduz 
a Deus, mas como um modo de vida que a pessoa deve seguir como membro do povo 
pactuai. Várias definições do andar verdadeiro ou falso podem ser dadas, p. ex., em jus
tiça ou verdade (Is 33.15; Pv 28.6), ou em falsidade ou confusão (Jr 23.14; Is 45.16). An
dar na lei do Senhor é contrastado com andar em estatutos pagãos (SI 119.1; Lv 18.3).
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Andar na lei é andar na luz (Is 60.3), pois a face de Deus brilha sobre ela. Os obedien
tes, que não tentam fugir do olhar perscrutador de Deus, são declarados aqueles que 
andam perante Deus (lRs 2.4; 8.23; Is 38.3).

4. O termo adquire um sentido teológico, novamente com base no hebraico, quando 
assume o significado de “ir após” com a nuança “estar sujeito”. Assim, Israel é chamado 
a seguir a Deus (lRs 18.21), e apostasia é seguir outros deuses (Dt 6.14), especificamen
te Baal (Jr 2.23).

5. No AT, poretíomai pode também ser usado no imperativo para o enviar numa 
missão divina. O fato de ser o próprio Deus aquele que envia dá a este uso ordinário 
um conteúdo especial, pois aqueles enviados desse modo são portadores de uma co
missão divina (cf. Abraão em Gn 22.2, Natã em 2Sm 7.5, Elias em lRs 19.15, etc.).

6. Como a morte põe fim à viagem da vida, ela é um “ir pelo caminho de toda a 
terra” (lRs 2.2). Esta é uma ida sem volta (2Sm 12.23). Os mortos são reunidos aos 
pais no lugar dos mortos. Mais tarde, esse lugar é visto como uma área de permanência 
para antes do julgamento e da ressurreição. Deus não viaja ao Hades. O AT se refere ao 
arrebatamento de Enoque (Gn 5.24) e à ascensão de Elias (2Rs 2.11), mas somente no 
judaísmo posterior é que encontramos relatos de viagens celestiais pelos heróis da fé 
ou de subida ao céu ou ao paraíso durante a vida, com as revelações dos segredos das 
coisas do porvir.

7. Filo não faz grande uso de poretíomai e nunca se refere ao andar sob a reivindi
cação de Deus. Quando usa o termo, este possui um tom moral. A estrada do rei é para 
Filo o caminho real da virtude e o verdadeiro caminho intermediário. Ele alegoriza o 
rastejar da serpente (Gn 3.14), e a interpretação do nome de Zilpa como “boca acom- 
panhadora” sugere a ele que Zilpa deve guardar sua virtude por aquilo que ela diz. O 
uso de Josefo nada contém de distintivo.

C. ONT.
1. Uso literal. Usado pelo NT no médio e no passivo, o verbo significa “ir”, “viajar” 

(Lc 13.33; At 9.3). O termo ocorre em saudações de despedida (Lc 7.50). Ele denota ir 
para uma tarefa em Jo 11.11. Detalhes acerca do ir podem ser dados, p. ex., através da 
Galileia (Mc 9.30), adiante das ovelhas (Jo 10.4), para Israel (Mt 2.20), após demagogos 
(Lc 21.8). Hebraísmos são comuns (Mt 2.8, etc.)

2. Ir para a morte. O conceito de ir para a morte ocorre no NT. Para Jesus, isso é um 
caminho divinamente designado (Lc 22.22), e Pedro expressa uma prontidão para se
guir por esse caminho com Jesus (22.23). No julgamento, é dito aos ímpios que partam 
para o fogo eterno (Mt 25.41), e o traidor vai para o seu próprio lugar em At 1.25.

3. Uso imperativo. O imperativo expressa a ordem soberana de Deus a José em Mt 
2.20. Jesus em seu poder curador diz ao enfermo que vá para casa em Lc 5.24 (cf. Jo 
4.50; Mt 8.9). Ele envia seus discípulos em sua missão em Mt 10.6-7. Um indicativo 
costuma seguir tais imperativos (Mt 2.21; Lc 5.25, etc.).

4. A missão de Jesus. João Batista declara àqueles que vão a ele a mensagem do jul
gamento escatológico ameaçador. Jesus vai ao povo, de modo que poretíomai, enquanto 
descreve suas viagens, também expressa sua missão. Por vezes, ele se retira para orar ou 
para buscar um lugar ermo (Lc 4.42). Mas ele também vai em frente sob divina com
pulsão (Mt 19.15), mesmo que isso o leve a ser rejeitado (Lc 13.33). Seu andar é um
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modelo para seus seguidores (Lc 9.57-58). Ele sai em busca de suas ovelhas (Mt 18.12); 
ele vai adiante de seu rebanho para protegê-lo e para prover para ele (Jo 10.4).

5. Os apóstolos. Como itinerantes, os discípulos levam a mensagem de Jesus às ove
lhas perdidas de Israel (Mt 10.6). Maria Madalena é enviada pelo Senhor ressurreto 
para falar de sua ressurreição (Jo 20.17). Os discípulos são então enviados para procla
mar julgamento e salvação (Mt 28.19). Filipe é enviado a uma estrada deserta (At 8.26), 
Ananias é enviado ao perseguidor (9.15), e Pedro é enviado aos gentios (10.20). Paulo é 
um itinerante infatigável (At 9.3; 19.21; 22.5, 10,21).

6. Uso transferido moral e religioso. O NT raramente usa poreúomai para o andar 
moral ou religioso. Um exemplo está em Lc 1.6; outro, em At 9.31. Referências a um 
andar pecaminoso ocorrem em lPe 4.3; Jd 16, 18; 2Pe 3.3. At 14.16 diz que Deus per
mitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos, provavelmente com 
uma nuança religiosa.

7. Discursos de despedida. Em Jo 14.2-3, 12, 28; 16.7, 28, Jesus fala em ir para o Pai. 
Ele vai adiante para preparar um lugar para seus discípulos (14.2), e em sua vinda ele os 
tomará para estarem com ele (14.3). Quando ele for, os discípulos farão obras maiores
(14.12). Sua ida é sua exaltação (14.28). Isso abre caminho para a vinda do Paráclito 
(16.7), completando sua própria obra redentora (16.28).

8. A ascensão de Jesus. No NT, poreúomai é usado para a ascensão em At 1.10-11; 
lPe 3.22. A ascensão difere da viagem celestial da alma; é uma ascensão da pessoa total. 
Como parte integral da exaltação da ressurreição, ela conduz à entronização e ao domí
nio de Jesus, e é a pressuposição de seu retorno em glória (At 1.11).

9. A descida ao Hades. lPe 3.19 usa poreúomai para a descida ao Hades. A locali
zação e a ocasião são debatidas, mas o evento ocorre como parte do complexo de cru
cificação e ressurreição, e a ênfase recai sobre a proclamação do evangelho às forças 
sedutoras e ao povo seduzido. Ela é uma poderosa declaração da vitória de Jesus sobre 
todas as forças opositoras.

eisporeúomai.
1. Essa palavra significa “adentrar”, “entrar”.
2. A LXX a usa para a entrada na terra (Êx 1.1), em uma casa (Lv 14.46) e no santu

ário (Êx 28.30). A expressão “entrar e sair” é comum (Dt 28.19). Há uma nuança sexual 
em Gn 6.4.

3. No NT, o uso literal ocorre em Mc 1.21 (Cafarnaum); 5.40 (a casa); At 3.2 (o tem
plo) e cf. “entrar e sair” em At 9.28. Figuradamente, o alimento que entra no corpo em 
Mc 7.15 não torna impuro (7.19), desejos entram no coração em Mc 4.19, e alguém 
entra no reino de Deus em Lc 18.24.

ekporeúomai.
1. Essa palavra significa “sair ou partir”, “fluir”, “emergir”.
2. Na LXX ela ocorre para “sair” à guerra, para o “êxodo”, na expressão “sair e en

trar”, para o “jorrar” de fontes, para “sair” do santuário, para o “sair” das palavras da 
boca ou da palavra de Deus, para o “sair” dos infantes do ventre e para o “irromper” da 
ira.

3. No NT, o termo significa “sair” em Mt 20.29, “partir” em At 25.4. O povo “sai” 
até João em Mt 3.5. Quando os discípulos “saem”, eles devem dar testemunho contra os
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incrédulos em Mc 6.11. Os mortos “sairão” dos túmulos em Jo 5.29. Demônios “saem” 
em At 19.12. A palavra “sai” em Mt 4.4. Palavras de graça “saem” da boca de Jesus em 
Lc 4.22. Palavras que “saem” podem também contaminar (Mt 15.11). Palavras torpes, 
então, não devem “sair” de lábios cristãos (Ef 4.29). O Paráclito é o Espírito da verdade 
que “procede” do Pai (Jo 15.26). Muitas coisas “saem” em Apocalipse, p. ex., relâmpagos
(4.5), fogo (11.5), fogo e enxofre (9.17-18) e espíritos imundos (16.14). A palavra “sai” 
da boca do Senhor (1.16), e um rio de água viva “flui” do trono de Deus e do Cordeiro
(22.1). [F. Hauck e S. Schulz, VI, 566-79]

pórnê [prostituta], pórnos [fornicador],porneía [prostituição, fornicação], porneúõ 
[praticar fornicação], ekpomeúõ [viver licenciosamente]

A. O mundo não judeu.
I. Uso.
1. pórnê; (de pérnêmi, “vender”) literalmente significa “prostituta de aluguel” (pros

titutas gregas eram geralmente escravas).
2. pórnos significa “cliente de prostitutas”, em seguida “prostituto”.
3. porneía significa “licenciosidade” ou “fornicação” (raro no grego clássico).
4. porneúõ significa a. “prostituir” (passivo “prostituir-se”) e b. “cometer fornica

ção”
5. ekporneúõ significa “viver licenciosamente”.
II. Intercurso extraconjugal.
1. Prostituição cultuai. Isto inclui tanto o ato singular como um estado geral. O pri

meiro é comum na Pérsia. O segundo é difundido em cultos de deidades maternas e na 
Síria e no Egito. A Grécia o rejeita, mas ele acaba se infiltrando em Corinto e Atenas, 
provavelmente através do comércio com o Oriente Próximo.

2. Prostituição secular. Prostitutas são desconhecidas na era homérica, mas os ho
mens frequentemente têm concubinas, p. ex., mulheres escravas. A prostituição surge 
com a prosperidade crescente. Os escravos representam uma fonte, tanto quanto a des
tituição das mulheres estrangeiras de seus direitos civis. A “amiga” profissional se torna 
uma figura comum na sociedade grega e, visto que o intercurso é considerado tão natu
ral quanto comer e beber, aventuras extraconjugais são permitidas aos maridos. Porém, 
os excessos são censurados, e Platão defende o intercurso com prostitutas somente se 
ele ocorrer às escondidas e não gerar ofensa. Esparta mantém forte disciplina sexual, 
mas é também o lar da homossexualidade. Essa prática se difunde; o lesbianismo, no 
entanto, bem menos. Entre as prostitutas, aquelas que trabalham em bordéis formam 
a classe mais baixa, aquelas que apresentam algumas habilidades artísticas formam um 
grupo superior, e prostitutas independentes que podem exigir preços altos formam ou
tra classe superior.

3. A ética sexual do estoicismo. Buscando a libertação da paixão, o estoicismo con
dena e resiste ao intercurso extraconjugal, mesmo com mulheres escravas. Median
te atos impuros, uma pessoa contamina a deidade interior. A castidade é exaltada e o 
adultério é considerado ilícito e infame.
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B. O AT.
I. Uso.
1. O grupo porneúõ é em grande parte usado para a raiz znh e possui sentidos tais 

como “ser infiel”, “prostituir-se”. Pode ser usado para a prostituta ou para a mulher noi
va ou casada que se mostra infiel.

2. porneía significa “fornicação” (algumas vezes envolvendo adultério); figurada- 
mente, é um termo para a apostasia, como infidelidade a Deus.

3. pórnê significa “prostituta”.
4. pórnos ocorre somente nos apócrifos.
5. ekporneúõ significa “cometer fornicação”, “conduzir à fornicação” e, figuradamen- 

te, “afastar-se de Deus e ir após outros deuses”.
II. Fornicação no AT. A prostituta é uma figura familiar nas histórias mais antigas 

(cf. Tamar em Gn 38.15, Raabe em Js 2.1; cf. também Jz 11.1; 16.1; lRs 3.16). Proble
mas sociais promovem a prostituição (Am 7.17). O costume protege as virgens (Gn
34.31), mas aos homens é permitida certa liberdade, contanto que evitem as esposas 
de outros. A prostituição sagrada se difunde com o culto pagão (Jr 3.2). Os profetas 
combatem tanto a forma secular como a sagrada (Am 2.7; Jr 5.7). A lei provê severas 
penalidades para a mulher infiel que já estiver prometida em casamento (Dt 22.21). O 
sacerdote não tem permissão para se casar com uma prostituta (Lv 21.7, 14). Nenhum 
filho de fornicação pode ser membro do povo do pacto (Dt 23.3). Pv 5 adverte contra a 
prostituta. Isso não é exatamente uma advertência contra a sabedoria estrangeira, nem 
contra estrangeiras prostitutas, nem contra as viúva de outros, mas contra todas as mu
lheres, especialmente de outras áreas, que representem uma fonte de tentação. O repú
dio da prostituição cultuai é acompanhado por uma condenação de todas as formas de 
porneía.

III. Prostituição cultuai no AT. Como observado, a prostituição cultuai entra em Is
rael a partir de vários cultos pagãos (cf. lRs 14.24). Asa e Josafá tentam pôr um fim 
a ela (lRs 15.12; 22.47), mas ela continua presente nos dias de Oseias (4.14). Deute- 
ronômio a proíbe (23.17), e Josias a erradica do templo (2Rs 23.7). Os tradutores evi
tam qualquer termo especial para ela, usando o grupo mais geral de pórnê ou alguma 
paráfrase.

IV. A infidelidade de Israel como porneía. Os 1-3 retrata a infidelidade de Israel para 
com Deus como uma forma de adultério. Is 1.21 usa a mesma imagem. Jeremias, rejei
tando a prostituição sagrada, também descreve Israel e Judá como mulheres infiéis que 
se prostituem com muitos amantes (3.2). Ezequiel desenvolve a imagem em prolonga
das alegorias (16; 23). Num uso um tanto diferente, Is 23.15ss. e Na 3.1ss. descrevem 
Tiro e Nínive como prostitutas porque elas enganam e seduzem o povo com seus ardis 
comerciais e políticos.

C. Judaísmo posterior.
1. O judaísmo posterior mostra como o uso de porneía se amplia para incluir não 

apenas fornicação ou adultério, mas incesto, sodomia, casamento ilícito e relação sexu
al em geral.

2. O Sirácida adverte contra maridos fornicadores e esposas infiéis (23.16ss.). O vi
nho e as mulheres conduzem à apostasia (18.30ss.). A Sabedoria de Salomão entende 
que a confecção de ídolos é a origem da porneía (14.12, 24ss.).
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3. Os Testamentos dos Doze Patriarcas oferecem várias advertências contra a 
porneía. O primeiro dos sete espíritos malignos é porneía, ao qual as mulheres são 
mais sujeitas do que os homens, e que leva à idolatria. Em Jubileus, José mantém sua 
pureza na tentação. A fornicação envolve paganismo e corrompe a pessoa, a família 
e a terra. Laços matrimoniais com gentios são uma forma de impureza e profanação. 
O Documento de Damasco vê na licenciosidade uma das três redes de Belial. Para 
Qumran, ela é uma marca dos filhos das trevas a ser evitada pelos filhos da luz.

4. Filo enxerga a porneía como uma nódoa e uma desgraça. Alegoricamente, pórnoi 
são os politeístas. A mulher honrada é aretê, a mulher infame é hèdonè. Josefo, como 
apologista de seu povo, elimina ou suaviza referências à fornicação, p. ex., em relação a 
Raabe ou à mãe de Jefté.

5. Os rabinos posteriores condenam não somente o intercurso extraconjugal, mas 
também os casamentos ilícitos, p. ex., com mulheres culpadas de coabitação fora do ca
samento. Se a ilegalidade vem à luz somente mais tarde, o intercurso anterior se torna 
porneía. Formas antinaturais de intercurso são vistas como licenciosidade, mas há al
guma hesitação na condenação de maridos que poderíam praticá-la com suas esposas. 
Os rabinos recomendam casamento antecipado como uma salvaguarda contra a forni- 
cação. Os mandamentos dados a Noé fazem da fornicação uma ofensa aos gentios. Sob 
esse aspecto, a fornicação se torna, com o assassinato e a idolatria, uma das três prin
cipais transgressões, às quais a blasfêmia, o julgamento e o furto são frequentemente 
acrescentados.

D. ONT.
I. A  proclamação de Jesus. O NT pressupõe a existência de prostitutas na Palestina 

e a pecaminosidade de suas transações (Mt 21.31-32; Lc 15.30). Ele também descreve 
a receptividade delas à mensagem de João Batista e ao convite de Jesus (Lc 7.50; Mt 
21.31-32). Jesus proclama graça e perdão a todos que se arrependerem; a verdadeira 
corrupção é interna (Mt 15.18-19) e é uma marca de incredulidade. Em relação ao di
vórcio, surge um debate concernente a Mt 5.32 e 19.9. Em Mc 10.9; 16.18; ICo 7.10 
Jesus ensina a indissolubilidade do casamento como vontade incondicional de Deus. 
Ele rejeita a prática baseada em Dt 24.1, que escolas mais rigorosas interpretam como 
que aplicando-se a ofensas morais; e escolas mais brandas, a qualquer coisa censurável. 
Talvez o problema tratado em Mt 5.32 e 19.9 seja o de cristãos judeus que guardam a 
lei, mas se veem obrigados a se divorciar de sua esposa adúltera; nesse caso, eles não 
podem ser responsabilizados caso ela contraia um novo relacionamento, o qual em si, 
da perspectiva cristã, constitui adultério. O divórcio em si não é concedido. Em Jo 8.41 
os judeus reivindicam que não são nascidos de fornicação (porneía), mas suas obras 
mostram que eles são filhos do diabo e não de Abraão ou de Deus (v. 44).

II. Atos. Os únicos casos do grupo em Atos são três exemplos de porneía em 15.20, 
29; 21.15. O concilio apostólico requer de crentes gentílicos somente que evitem quatro 
coisas, entre as quais está também porneía (cf. Lv 17-18). Numa versão simplificada, as 
proibições se referem aos três principais pecados de idolatria, homicídio e fornicação, 
mas provavelmente isso seja secundário.

III. Paulo, Hebreus e Tiago. Paulo mostra que porneía não tem lugar no reino de 
Deus. O pórnos está excluído (ICo 6.9; Ef 5.5). A idolatria e a licenciosidade estão in
terligadas em ICo 6.9. A geração do deserto oferece uma advertência (ICo 10.8, 11).
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O sexo antinatural no mundo pagão é resultado do julgamento divino (Rm 1.18ss.). A 
igreja deve se manter pura de tais vícios (ICo 5.1ss.). A porneía individual contami
na toda a igreja (2Co 12.19ss.). A vontade de Deus para seu povo é a santificação (lTs 
4.3ss.). O cristão é um templo do Espírito e não pode entregar a uma prostituta mem
bros que pertençam a Cristo (ICo 6.15-16). Fazer isso é envergonhar tanto a si mesmo 
como a igreja. A licenciosidade é uma obra da sdrx, e é terrena; o Espírito se opõe a ela, 
e os crentes devem buscar aquilo que está acima (G1 5.19ss.; Cl 3.1ss.). O casamento é 
uma proteção contra ela (ICo 7.2). Apesar da gravidade da fornicação, há perdão para 
ela (ICo 6.11). Assim, Raabe é justificada pela fé (Hb 11.31) que se mostra em obras 
(Tg 2.25).

IV. Apocalipse. Nas cartas a Pérgamo e a Tiatira, o escritor de Apocalipse conde
na os libertinos nas congregações que permitem comer carnes sacrificadas a ídolos e 
o sexo livre como demonstração de sua superioridade (2.14, 20-21). Entre os pecados 
pagãos nos últimos dias, Ap 9.21 menciona a indulgência sexual com a idolatria, o ho
micídio, a feitiçaria e o furto. Em 17-19 põrnê e porneúõ são termos abrangentes para 
a degeneração do poder mundial. Como uma cidade prostituta da época, ela leva seu 
nome numa faixa na fronte, e o nome declara sua natureza (17.5). As nações buscam 
seu favor (18.3, 9) e imitam suas práticas. Acima de tudo, ela é pórnê como o centro do 
paganismo, com sua apostasia de Deus, típica de prostituta. A bebida que ela oferece 
promete prazer, mas é um cálice de ira divina. Em contraste com a grande prostituta 
está a noiva de Cristo à qual nenhuma pessoa impura pertence (21.27) porque ela ado
ra unicamente a Deus e ao Cordeiro. A segunda morte aguarda os pórnoi com os idóla
tras, os homicidas e outros (21.8; 22.15).

E. Os pais apostólicos. Hermas Mandatos 4.1.1 adverte contra a porneía, que difere 
de adultério, mas também o inclui (cf. Mandatos 8.3; 4.1.5). Não encontramos o uso 
transferido nos pais apostólicos, que abandonam a terminologia dos profetas do AT

[F. H auck e S. Schulz, VI, 579-95]

pósis —» pino

potamós [rio], potamophórêtos [levado por um rio], lordánes [o Jordão]

potamós.

A. Uso grego fora do NT.
1. Grego secular. O sentido primário de potamós é “água fluindo rapidamente”, con

sequentemente, “água corrente”, “córrego”, “rio”. O oceano que flui em volta da terra 
pode ser chamado de potamós; dele procedem todos os mares, rios, fontes e nascentes. 
No Egito, potamós com o artigo denota o Nilo. potamoí são personificados ainda cedo 
como deuses-rio, muitas vezes descritos como touros, porque o ruído e a agitação da 
água corrente fazem lembrar os touros. Um uso figurado também ocorre, p. ex., como 
rios de fogo; a ideia é a de forças violentas que arrebatam as coisas com elas.

2. A LXX. Na LXX, potamós com o artigo denota o Nilo. De modo mais geral, o ter
mo sugere água com fluxo permanente. Isso é importante em relação ao rio do paraíso
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em Gn 2.10ss. e ao rio escatológico de Ez 47.1ss.; Zc 14.8. O termo hebraico para uádi 
não é normalmente traduzido por potamós, pois ele denota mais o leito seco do que a 
torrente da estação chuvosa. A ideia de plenitude duradoura governa o uso figurado, 
possivelmente com base nas águas do Nilo (cf. Is 48.18; Am 8.8; 9.5). Em Dn 7.10, te
mos um rio de fogo; outras passagens apocalípticas sugerem que esta seja uma caracte
rística da epifania divina, potamós é uma imagem de plenitude em Sirácida (cf. 39.22;
47.14).

3. Filo. Com o uso ordinário, especialmente para o Nilo, Filo desenvolveu um uso 
figurado. Assim, o Eufrates significa a sabedoria divina, e a noús e o lógos são ambos 
associados a potamós.

4. Josefo. Com o rio do paraíso, Josefo menciona várias correntes com um fluxo 
constante, p. ex., o Jordão, o Eufrates, o Nilo e o Arnom. O Jaboque é um potamós, mas 
o Cedrom é um cheimárrous (uádi) (cf. Jo 18.1).

B. O rio no AT e no judaísmo posterior.
1. O AT. Deus cria os rios e é, portanto, Senhor deles. Ele pode secá-los, até mesmo 

o Nilo (Is 19.5). Ele pode transformar suas águas em sangue (Êx 7.14ss.). Ele fixa seu 
curso (Hc 3.9) e pode fazê-los fluir mesmo em lugares áridos (SI 105.41). Eles assim se 
juntam ao coro de louvor a ele (SI 98.8). Deuses-rio estão excluídos; não há exemplos 
de adoração de divindades aquáticas na Palestina. Nenhuma noção idolátrica está asso
ciada ao peixe, embora o mandamento proíba fazer imagens deles. Antes da conquista, 
deuses-rio poderíam ter sido adorados, pois os rabinos proíbem sacrifícios em mares e 
rios, mas é difícil obter sólida evidência para isso.

2. Os rabinos.
a. Os rios exercem um importante papel na casuística. Assim, salvar da morte numa 

inundação de um rio é um motivo para se relaxar ordens ou proibições, e o dano causa
do por rios inundados exercem um papel.

b. Para os rabinos, o Eufrates, e não o Jordão, é o rio. Importante é a convicção de 
que o Eufrates é o limite oriental da terra (Gn 15.18). A visão deste rio em particular 
conduz à bênção do Criador, e o lavar-se nele é dito proteger as pessoas contra a lepra.

c. Os rios exercem um grande papel nas ilustrações rabínicas, mas precauções de
vem ser tomadas contra impurezas na água. Por vezes, o banho serve mais para refres
car do que para a purificação ritual, mas não há qualquer referência a banho para cura, 
como prescrita por médicos gregos.

d. Os rios não aparecem em batismo de prosélitos. A água do rio poderia ser usa
da para isso (cf. a exigência para a lavagem do corpo inteiro em água corrente), po
rém práticas posteriores admitem que ele ocorra na casa de banho especial, onde se usa 
água de fonte ou de poço.

C. ONT.
1. Uso ordinário.
a. Mt 3.6 e Mc 1.5 narram como as massas eram batizadas por João no rio Jor

dão, confessando seus pecados. O fato de o Jordão ser um rio tem importância tanto 
em conexão com esse batismo quanto como referência histórica. Algumas testemu
nhas textuais omitem potamõ, seja porque ele é considerado supérfluo ou por causa 
da associação específica do batismo com água corrente (cf. Did 7.1ss.). A expressão
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en tõ lordánè potamõ não é usual, porém reflete não um interesse dogmático, mas a 
circunstância histórica de que, diferentemente de um batismo de prosélito, esse batis
mo acontece num rio, único lugar adequado para as multidões que o procuravam.

b. Em At 16.13, Paulo e seus companheiros falam numa reunião próxima a um 
potamós, um rio permanente próximo a Filipos. A situação do local de reunião, pro
vavelmente uma casa, possibilita uma observação das regras de purificação, embora a 
água de poço fosse mais apropriada para esse propósito. Pode-se notar que o banho 
ritual é permitido no sábado.

c. Paulo enfrenta perigos de inundações de rios segundo 2Co 11.26. A parábola em 
Mt 7.24ss.; Lc 6.47ss. descreve a força da água; na estação chuvosa, ela pode varrer tor
rencialmente e levar casas. A parábola é escatológica, mas está baseada na realidade da 
terra e de seu clima e não precisa ser relacionada ao dilúvio ou às aflições do fim dos 
tempos.

2. potamós em Apocalipse.
a. Em Ap 8.10-11 e 16.4, os potamoí, sendo parte do mundo, são destruídos ao se

rem transformados em absinto ou em sangue. Sem rios não poluídos, a vida se torna 
impossível.

b. As referências ao Eufrates em 9.14 e 16.12 adota termos do AT e descreve este 
rio como a fronteira oriental. Quando Deus o faz secar, ele perde sua função protetora, 
e, como resultado, a terra escolhida será o teatro da batalha final. Pode-se mencionar 
também que o Eufrates serve como a fronteira do Império Romano.

c. Em Ap 12.15, o dragão lança água como um rio para arrastar a mulher; o uso aqui 
traz uma ênfase no elemento de plenitude.

d. O rio de água da vida em 22.1 combina o rio primitivo do paraíso (Gn 2.10ss.) 
com o escatológico rio do templo de Ezequiel (47.1ss.). A ideia de plenitude da vida é 
sugerida, e a árvore da vida se liga à árvore similar em Gn 2.9. A obra consumadora de 
Deus tanto restaura como transcende sua obra criadora com uma nova e irrestrita ple
nitude. À parte de Jo 7.38, não há paralelo preciso para a ideia do rio de água da vida, 
embora encontremos referências, como em Qumran, à fonte ou à água da vida. Temas 
mais antigos podem ser adotados, mas eles estão integrados aqui no conceito de ple
nitude consumada. Os santuários de Esculápio contêm fontes sagradas que fluem dos 
fundos do santuário e assim oferecem algum paralelo à descrição do rio como jorrando 
do trono de Deus e do Cordeiro. Pode-se notar que o rio não se divide como aquele do 
paraíso. Aqui, então, não é uma mera restauração, senão num nível mais elevado.

3. O dito em Jo 7.37-38. No último dia da Festa dos Tabernáculos, com a solene mi- 
nistração de água nele realizada, Jesus profere o enigmático dito de Jo 7.37-38. Surgem 
problemas quanto à própria divisão do versículo, sua disposição e o uso da fórmula 
hê graphê. Em vista do associado Ap 22.1, que também associa o rio com o Cordeiro, 
pode-se notar que Jesus é mais o dispensador da água do que sua fonte (cf. também Jo
4.10). O convite se assemelha ao antigo convite para a Páscoa -  um argumento para 
a pontuação tradicional. A interpretação no v. 39 é também importante. Quando Je
sus partir, é o Espírito que possibilita a continuação de sua obra nos discípulos e atra
vés deles. O uso de potamós sugere que a força e a plenitude de vida permaneçam em 
operação de forma irrestrita; rios de água viva fluirão por intermédio dos discípulos 
ao mundo e estarão disponíveis para os sedentos que crerem. De igual modo, pode-
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-se compreender a declaração de que rios de água viva fluirão daqueles que beberem, 
embora a citação precisa da Escritura aqui em vista seja ainda motivo de debate (cf. Is 
12.3; 44.3).

potamophórêtos. Essa palavra ocorre em papiros egípcios com referência a danos 
causados pelo Nilo. Não há termos correspondentes nos escritos rabínicos, mas estes 
se referem muitas vezes a enchentes e seu efeitos. A única citação no NT é encontrada 
em Ap 12.15. Aqui, o dragão, ao lançar um rio de água na direção da mulher, busca 
arrastá-la como uma inundação, ou seja, despojá-la de seu controle sobre seu próprio 
destino.

Iordánês.
1. O nome e seu significado.
a. O curso. O rio Jordão nasce no monte Hermom, corre ao longo do Vale da Gran

de Fenda, passa através do lago da Galileia e deságua no mar Morto a cerca de 400 me
tros abaixo do nível do mar. Ele não é navegável em sua extensão mais baixa, mas con
tém peixes até o lugar onde suas águas se misturam com as do mar Morto.

b. O nome. O nome grego é normalmente Iordánês, mas lórdanos também ocorre, 
p. ex., em Josefo. Filo e Josefo nem sempre empregam o artigo; o NT, sim.

c. O significado do nome. Filo liga o nome ao hebraico para katabaínõ, e pode as
sim ver na sua travessia por Jacó (Gn 32.11) um tipo da conquista de períodos espiri
tuais inferiores. Josefo o liga a Dã, talvez uma antiga tradição, que Jerônimo posterior
mente adota quando ele diz que o significado é “o rio de Dã”. Nomes paralelos existem 
em outras áreas na Europa e na Ásia Menor, e isso sugere que talvez ele seja um termo 
geral para um rio que mais tarde se transforma em nome próprio. Entretanto, até agora 
isso é mera conjectura.

2. O Jordão no AT e no judaísmo posterior.
a. Posição geográfica. Nm 34.10ss. estabelece o Jordão como fronteira oriental. 

Apesar de algumas tribos permanecerem no lado oposto, a conquista propriamente 
dita começa com a travessia do Jordão (Js 3ss.). O rio é uma fronteira no NT, e os cos
tumes ali denunciados manifestam sua importância como tal. Entretanto, na promessa 
de Gn 15.18, o Jordão é parte da terra, e o Eufrates é o limite oriental. Materiais de es- 
cribas, por conseguinte, algumas vezes agrupam o território do lado oposto do rio com 
a Galileia e a Judeia.

b. Avaliação da água. Naamã é purificado ao se lavar no Jordão (2Rs 5), e Eliseu 
opera ali outro milagre em 2Rs ó.lss., mas o foco está no profeta, não na água como 
tal. Tal como o AT, o judaísmo posterior não atribui qualquer dignidade especial ao rio. 
Qumran não possui qualquer relação particular com o rio e o Documento de Damasco 
não o menciona. Os rabinos rejeitam a adequação de sua água para certos atos cultuais. 
Teoricamente, o batismo de prosélito pode ser aplicado nele, mas não há registros de 
algum caso real. Abaixo do mar da Galileia, o acesso a ele é difícil, e a estrada de Jeru
salém para Jerico é perigosa nos tempos do NT (Lc 10.30).

3. O Deus-rio-Jordão. O arco de Tito em Roma traz uma descrição do Jordão per
sonificando a província conquistada, mas este é o único caso conhecido da associação 
do rio com um deus em monumentos antigos, e os rabinos não conhecem o mito, ou o 
ignoram. Entretanto, a arte cristã adota a personificação do Jordão em conexão com Jo-
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sué, Elias e, especialmente, Jesus, mas sem qualquer sugestão, é claro, de que o rio seja 
um deus e, provavelmente, com o objetivo de destacar que a água do batismo toma o 
lugar da água do Jordão e envolve participação em Cristo.

4. O Jordão no N T  e no cristianismo primitivo.
a. Levantamento, lorddnês ocorre 15 vezes no NT (seis em Mateus, quatro em Mar

cos, duas em Lucas e três em João). As referências são em grande parte à obra de João 
Batista ou à de Jesus. Em geral, o NT mostra grande restrição. Isso se repete mesmo nos 
evangelhos apócrifos, enquanto os pais apostólicos nem sequer mencionam o rio, e so
mente Justino, entre os apologistas, é quem o faz. O Jordão não exige qualquer interesse 
básico.

b. João Batista. O batismo no Jordão parece ter sido iniciado por João Batista. Pre
sumivelmente, ele opera tanto no oeste quanto no leste do rio, mas os dados não nos 
habilitam a determinar as localidades com precisão. Na verdade, somente Mateus e 
Marcos dizem especificamente que ele batiza no rio. João não contesta isso, mas deseja 
enfatizar que o batismo é feito com água, não especificamente com a do Jordão.

c. Jesus e o Jordão. Jesus está entre aqueles batizados no Jordão, mas o rio não é 
importante como tal. Em Lucas, o batismo de Jesus está estreitamente integrado ao mo
vimento de João Batista; entretanto, sua oração expressa sua obediente espera pelo cha
mado de Deus para iniciar seu próprio ministério. O Evangelho de João, também, co
loca Jesus no coração do movimento de João Batista e relaciona o evento à missão e ao 
chamado de Jesus. No ministério posterior de Jesus, o rio Jordão não exerce qualquer 
papel especial. Simplesmente lemos que pessoas da região do Jordão vinham até Jesus 
(Mt 4.25) e que ele ali ministrou no caminho para Jerusalém (Mt 19.1; cf. Jo 3.22ss.; 
10.40). O Jordão nem mesmo é mencionado no incidente com Zaqueu em Lc 19.1ss„ 
embora isso não se deva a algum desejo de separar o ministério de Jesus do de João. A 
reserva do NT no tocante ao rio sugere que algum princípio está em questão com refe
rência ao que é especificamente cristão.

d. O cristianismo primitivo e o Jordão. Atos não associa a prática batismal primiti
va ao Jordão. Nem em At 2.37ss., 8.9ss., 8.26ss., nem em 10.47-48 pode haver qualquer 
disputa de batismo no Jordão. Referências a João Batista mencionam água e arrepen
dimento, mas não o Jordão. Os outros livros absolutamente nunca mencionam João e 
nada dizem a respeito de qualquer água particular em relação ao batismo. O único re
quisito para o batismo é que haja algum tipo de água disponível (At 8.36). Tal água não 
é de algum modo ligada à água do Jordão.

e. A igreja primitiva. Justino menciona o Jordão em seu Diálogo com Trifão, mas 
somente a fim de mostrar que ele é o lugar da operação de Deus na história da salva
ção (49.3; 51.2; 88.3.7). O milagre de Elizeu em 2Rs 6.1ss. se torna um tipo do batismo 
com água. O batismo de Jesus no Jordão é combinado com a ideia de uma consagra
ção da água por sua imersão. A água é importante, mas não especificamente a água do 
Jordão. Diferentemente de Did 7.1-2, Justino não faz qualquer apelo ao uso de água 
corrente. Alguns grupos parecem ter considerado isso como importante, seguindo 
práticas judaicas e mantendo uma ligação mais próxima com a de João. Mas estes são, 
provavelmente, grupos marginais. Deste modo, Tertuliano (Do batismo 4) argumenta 
que qualquer água pode servir para o batismo em virtude do batismo de Jesus. Algu
mas liturgias descrevem toda água consagrada como sendo água do Jordão, e isso pode
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ter influenciado os mandeanos em sua insistência em água corrente e sua menção do 
Jordão. Mas os cristãos judeus em Jerusalém não são responsáveis pela ideia de que a 
água corrente, simbolizada pelo Jordão, seja a água apropriada para o batismo cristão. 
A questão final, talvez, seja se a igreja batiza em continuação ao batismo de João, ou 
porque Jesus foi batizado, ou porque ele iniciou sua obra em conexão com seu batismo. 
Onde a água corrente é estimada, há uma ligação mais próxima com João e, assim, com 
o Jordão. Entretanto, em Rm 6.3ss., Paulo associa o batismo cristão à morte de Jesus 
bem como a seu batismo, e Atos a conecta com a recepção do Espírito (10.44ss.). A 
separação do batismo do Jordão, assim como a separação da Ceia do Senhor da Páscoa, 
reflete a compreensão da igreja como algo não meramente diferente, mas novo. Por 
volta de 400 d.C. alguns crentes estão ainda sendo batizados no Jordão, mas há tam
bém batistérios em Jerusalém que são decorados com cenas do batismo de Jesus. O que 
ocorre, então, é o mesmo que ocorreu no batismo de Jesus, quer o batismo ocorra ou 
não no Jordão ou em água corrente similar a ele. [K. H. Rengstorf, VI, 593-623]

potêrion, potízõ, pótos —> pínõ

poús [pé]

A. Grego secular. Essa palavra significa “pé” humano ou animal, o “pé” de um ar
tefato ou a “extremidade inferior” de alguma coisa, quer se pareça ou não com um pé. 
O pé também serve como medida de comprimento. Poeticamente, expressa movimento 
e, por isso, ocorre em expressões que denotam envolvimento ou avaliação de pessoas. 
Dirigir-se aos pés dos poderosos expressa subordinação.

B. Religião comparativa. Ligada à ideia de poder está a crença de que as pegadas 
dos deuses ou de pessoas divinas podem produzir curas. Referências à adoração dos 
pés de Serápis podem ser encontradas. Pés também ocorrem em teofanias, e nada além 
dos pés pode ser visto em ascensões. Descobrir os pés na adoração é uma prática co
mum. O objetivo é remover cobertas contaminadas, estabelecer contato direto com o 
poder da deidade ou evitar impedimentos mágicos causados por nós ou laços.

C. O AT e o judaísmo.
1. A LXX usa poús para várias palavras hebraicas significando “sola”, “calcanhar”, 

“casco”, “pé”, “rasto” e “o que jaz aos pés”.
2. O termo é usado figuradamente em conexão com pessoas andando por um cami

nho, ou seja, um caminho de vida (cf. poús e psychè como paralelos em SI 57.6).
3. O pé é um sinal de poder em Js 10.24; 14.9; 2Sm 22.39; SI 47.3. Em contraste, en

contramos uma baixa apreciação do pé no eufemismo em Jz 3.24.
4. O pé é descoberto por razões religiosas em Êx 3.5; Js 5.13ss. Não há sapatos na 

lista do vestuário sacerdotal em Lv 8. A razão para se descobrir os pés no AT e no juda
ísmo é a reverente humilhação perante Deus.

5. Em conexão com teofanias, encontramos referências aos pés, às pegadas ou ao es-
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cabelo de Deus em, p. ex., SI 18.9; 77.19; Êx 24.10. Hc 3.5 fala dos passos dos pés de 
Deus, e Zc 14.4 afirma que, quando Deus vier no último dia, seus pés estarão sobre o 
monte das Oliveiras.

D. ONT.
1. Uso para a pessoa toda. No NT, que usa poús raramente e apenas algumas vezes 

para a perna e não exatamente para o pé (Ap 1.15), a pessoa toda é pretendida em al
guns casos, p. ex., Mt 4.6; At 5.9.

2. Uso transferido. Com base no AT, o poús pode se referir à pessoa que está pronta 
ou ativa (cf. Lc 1.79 [Is 59.8]; Hb 12.13 [Pv 4.26]; Rm 10.15 [Is 52.7]), que tem em vista 
a missão daqueles que pregam salvação. O poús, que causa ofensa em Mc 9.45, é par
cialmente literal (o pé é o instrumento) e parcialmente figurado (o caminho de vida é o 
que realmente escandaliza).

3. Como um símbolo de poder. Somente em Apocalipse encontramos o uso do AT 
em que o pé denota supressão e sujeição (Ap 3.9). A promessa de Rm 16.20 é que Deus 
esmagará Satanás sob os pés dos crentes. Jesus cumpre escatologicamente as expectati
vas do SI 8.6 e 110.1. O interesse focaliza, então, não o jogo de poder na política, mas o 
conflito final. Força e domínio são denotados quando os pés do anjo são comparados a 
colunas de fogo em Ap 10.1 e a mulher que tem a lua sob seus pés em 12.1 (cf. também 
os pés de urso da besta em 13.2).

4. Subordinação. Respeito pela lei está por trás da expressão em At 22.3. Os apósto
los representam Deus quando ofertas são postas aos seus pés em At 4.35 (cf. 5.10). Sa
cudir a poeira dos pés é um gesto judicial em Mc 6.11. Mas a autoridade é a de Deus ou 
de Cristo, pois Pedro não permite que Cornélio se dobre perante seus pés (At 10.25), 
nem o anjo permite ao vidente prostrar-se para adorá-lo em Ap 19.10.

5. Veneração de Jesus. Nenhuma restrição é colocada para a veneração de Jesus. 
João Batista confessa sua indignidade para desatar suas sandálias (Mc 1.7). O vidente 
em Ap 1.17 cai aos seus pés. Por vezes, o gesto de se prostrar aos pés ou de agarrá-los é 
uma reverência ou respeito pelo Messias, mas em muitos casos é claramente uma ado
ração (cf. Mc 5.22; 7.25; Mt 15.30; Jo 11.32). A majestade de Jesus é vista e ele é adora
do, como Deus é adorado em seu trono em Ap 7.11. Sentar-se aos pés de Jesus pode 
expressar somente prontidão para o aprendizado e discipulado agradecido, porém, 
agarrar os pés do Senhor ressurreto em Mt 28.9 é claramente reverência. O mesmo é 
verdade para o lavar, ungir e beijar dos pés de Jesus em Lc 7.36ss. Como aquele que 
perdoa pecados, Jesus é exaltado muito acima dos pecadores, e é aos seus pés (como 
nas teofanias) que a adoração deve ser dirigida e uma oferta deve ser feita (cf. Jo 11.2;
12.3).

6. O lava-pés. É paradoxal que o Senhor da glória devesse lavar pés humanos, mas o 
paradoxo é justamente o tema do incidente. Jesus não faz isso para inaugurar um rito, 
mas para interpretar sua obra salvadora como uma humilhação própria no serviço a 
outros. Como um exemplo, essa ação estimula os discípulos a desempenharem seme
lhante missão com a mesma humildade. Em lTm 5.10 o lava-pés dos santos por viúvas 
deve talvez ser interpretado de forma semelhante e pode se basear na mesma tradição.

7. Descobrimento cultuai. Isto não é ordenado no NT, e a única referência está no
discurso de Estêvão (At 7.33), onde ele cita Êx 3.5. [K. W e is s , VI, 624-31]
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prássõ [fazer],prágma [ato, evento, tarefa],pragmateía [negócio],pragmateúomai 
[ocupar-se com], diapragmateúomai [lucrar no comércio],práktõr [pretor],práxis 
[ação, obras]

prássõ.

A. Fora do NT.
I. Grego secular.
1. Significado. Essa palavra significa, primeiramente, a. “cruzar”, “atravessar”, “avan

çar” e, em seguida, b. “viajar a fim de conseguir alguma coisa”, c. “ocupar-se com”, 
“procurar”, d. no sentido financeiro, “exigir”, “coletar”, e. “fazer”, “atuar” (com advérbio 
denotando valor moral ou circunstâncias) e, finalmente, f., na mágica, “realizar um ato 
mágico”. Um sentido negativo g. “trair” aparece cedo na história.

2. Levantamento. São raros os casos em que o verbo é usado para atos de deidades. 
Assim, Platão usa poieín, etc., para a criação divina, mas não prássein. A única aplica
ção para os deuses é quando a ação divina é comparada com a ação humana.

3. prássein humano. No tocante à ação humana, há muita sobreposição com poieín, 
mas prássein denota mais a atividade do que o resultado (pelo menos no grego pos
terior). Ele é assim um termo apropriado na investigação filosófica, que considera a 
ação humana à parte de seu conteúdo e seus objetos, ou seja, da natureza e propósito 
da ação. Falta de conhecimento, e não a capacidade, jaz por trás da ação defeituosa, 
conforme uma visão grega comum. Em Epiteto, conhecimento comunicado habilita a 
pessoa a perceber e superar a antítese entre o desejar e o agir.

II. A  LXX. Na LXX, prássein exerce um papel bem menor que poieín, talvez por 
ser muito fraco para expressar o ato criador divino ou a ação humana em obediência, 
e talvez também por ter muito do sentido comercial. Um sentido eticamente negativo 
se prende a ele nos escritos de sabedoria (cf. Pv 14.17; Jó 27.6; 36.21, 23). Somente em 
Macabeus é que ele tem um sentido positivo (cf. 2Mac 12.43; 4Mac 3.20).

III. Filo e Josefo.
1. Filo. Filo se refere apenas uma vez ao prássein divino. Quanto à ação humana, 

ele busca uma harmonia de pensamento, vontade e ação. O amor de Deus controla a 
piedade, mas Deus tende a ser equiparado à natureza segundo linhas estoicas. Assim, a 
antítese entre vontade e ação não é um sério problema para o sábio.

2. Josefo. Josefo frequentemente usa o simples prássein e também vários compostos.

B. ONT.
1. Avaliação positiva. O NT nunca usa prássein para a obra de Deus e, na maior 

parte, dá ao termo um sentido negativo em relação à ação humana. Das 39 ocorrências, 
19 estão em Lucas e Atos; e 18, em Paulo. Um sentido positivo ocorre somente em At 
26.20, Rm 2.25, Fp 4.9, e At 15.29 (seja “fareis bem” ou “irá bem convosco”). O uso é 
neutro em At 5.35, Rm 9.11, 2Co 5.10, At 26.26, ICo 9.17 e lTs 4.11. A extorsão de di
nheiro é o assunto em Lc 3.13 e 19.23.

2. Avaliação negativa. O contexto mostra claramente uma avaliação negativa em At
19.19. A expressão em At 16.28 é singular (cf. Lc 22.23). Circunstâncias atenuantes não 
são o tema em At 3.17, mas sim a paciência divina. Enquanto prássein é sinônimo de
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outros verbos de ação em Rm 13.4 e ICo 5.2, seu significado negativo é aparente em 
lTs 4.11; Jo 3.20-21; 5.29. Em Rm 1.32 prássein é usado para aqueles que estão conta
minados nos vícios, enquanto poieín é o termo para a transgressão obstinada do man
damento de Deus (cf. 2.lss.). Mesmo em relação ao pecado, prássein é menos preciso; 
e poieín, mais definido. Talvez seja este o caso em Rm 7.15,19 também. No v. 15, o ato 
que é somente uma ação é prássein, mas o ato detestado é poieín. No v. 19, todavia, 
poieín denota a gravidade da situação na qual aquilo que não é desejado é feito, en
quanto prássein expressa a prática absurda do mal que não é desejado.

3. At 26.31, etc. Neste contexto, Paulo é citado como não tendo feito nada digno de 
morte, num paralelismo consciente à declaração da inocência de Jesus por Pilatos (Lc
23.4, 14-15, 22). No caso de Jesus, a declaração não transfere a culpa de Pilatos para os 
judeus, pois Herodes concorda (Lc 23.14-15), e a execução de uma pessoa inocente é 
a verdadeira injustiça. O tema de Lucas é, antes, que Deus governa a execução do ino
cente Jesus a fim de trazer salvação ao culpado. Paulo também se torna instrumento de 
Deus em Roma ao ser tratado como culpado embora inocente. Em contraste, ele pró
prio admite que anteriormente pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome 
de Jesus (At 26.9).

C. Pais apostólicos. A tendência nesses autores é usar prássein, principalmente 
para a má conduta (lClem. 35.6; 2Clem. 4.5; Hermas Mandatos 3.3).

prágma.
1. Essa palavra possui os seguintes sentidos, a. “empreendimento”, “obrigação”, “ta

refa”; b. “causa”, “afazer”, “fenômeno”; c. “ato”, “fato”, “evento”; d. “circunstância”, “rela
ções”, “situação”; e e. “processo legal”, “julgamento”.

2. Na LXX, o sentido comum é “matéria”, “afazer”, embora “palavra” seja também 
possível. Com referência a atos de Deus, lemos acerca de “maravilhas” em Is 25.1. “Al
guma coisa” no uso indefinido (ou, negativamente, “nada”) pode ser o sentido, prágma 
denota “mal” em Lv 7.21. No plural, assuntos de Estado estão em questão em 2Mac
9.24, e outros sentidos são atos heroicos (Jt 8.32) e questões legais (IMac 10.35).

3. Em seis de onze casos no NT, o significado é neutro como “questão” (Mt 18.19), 
“assunto” (Rm 16.2), “eventos” (Lc 1.1) ou “coisas” (Hb 6.18; 10.1). Em Hb 11.1 não te
mos um genitivo subjetivo, como se as coisas não visíveis fossem a prova. A fé, orienta
da para Deus, traz segurança relativamente às promessas. Uma avaliação negativa ocor
re em At 5.4; 2Co 7.11. Em lTs 4.6 “assunto” é possível, porém “matéria” é o significado 
mais natural, sendo suprido o conteúdo por aquilo que precede. Os cristãos não devem 
prejudicar uns aos outros em matéria de sexo, e um dos fatores decisivos na sociedade 
pagã é posto, desse modo, sob a santificação que Deus deseja (v. 3). Isso não é simples
mente uma questão de relações interpessoais, mas de obediência a Deus (v. 8).

4. Entre os pais apostólicos, Hermas, em especial, usa o termo, em sua maioria, no 
sentido insípido de “coisa”, “questão”, “matéria” (Visões 3.11.3; Mandatos 5.2.2).

pragmateía.
1. Essa palavra significa a. “preocupação zelosa concernente a alguma coisa”,

b. “negócio”, “obra”, “questões”, “deveres”; c. “comércio”; d. “escrito”, “tratado”.
2. Os sentidos costumeiros ocorrem em oito casos na LXX.
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3. Nos rabinos encontramos a adoção do termo como uma palavra emprestada para 
“negócio”.

4. A única ocorrência no NT se encontra em 2Tm 2.4, onde significa “ocupações ci
vis”. A remuneração não é a principal questão (cf. ICo 9.7), mas o deixar de lado as 
várias exigências da vida para o serviço imediato e total a Cristo.

5. Entre os pais apostólicos, somente Hermas usa o termo, p. ex., para “questões” em 
Mandatos 10.1.4 e “negócios” em Visões 3.6.5.

pragmateúomai, diapragmateúomai.
1. pragmateúomai é usado para “estar ocupado com”, com referência a questões de 

Estado, composição literária ou negócios. O único caso no NT em Lc 19.13 se refere 
obviamente ao comércio.

2. diapragmateúomai é uma forma mais intensiva. Em Lc 19.15 única ocorrência no 
NT, significa o lucro obtido com a negociação.

práktõr.
1. Essa palavra, que originalmente significa “vingador”, vem a ser usada para aqueles 

que executam julgamentos, infligem penalidades ou coletam impostos, embora tam 
bém seja possível um sentido mais geral. O único exemplo do NT está em Lc 12.58, 
onde “oficial de justiça” é o significado; a parábola convoca ao arrependimento antes 
que a decisão divina seja tomada e o julgamento siga seu curso inescapável.

práxis.
1. No grego secular, essa palavra significa a. “ato” (incluindo o resultado); b. “ação”;

c. “ato individual completado”; d. “situação”, “condição”, “destino”; e. “ação mágica”;
f. “engano”; g. “intercurso sexual”.

2. A LXX raramente usa o termo, e quando o faz, toma-o nos sentidos gregos ordi
nários. Somente em Sir 35.22 é que ele tem um sentido religioso, ou seja, “obras”.

3. Em Filo, ele é controlado pelo verbo. Não há referência à práxis de Deus. Para 
atos específicos, Filo normalmente recorre ao plural. Ele enfatiza os atos mais que as 
palavras, mas fortemente apoia a unidade estoica de palavra, vontade e ação.

4. Os sete casos do NT não são de modo algum uniformes, embora todos tendam 
a levar uma nuança depreciativa. Atos são “obras” em Mt 16.27. Lc 23.51 repercute a 
unidade estoica de palavra, vontade e ação. A ação ou o modo de ação -  não tanto os 
feitos, mas a natureza interior -  é o tema em Rm 8.13. Semelhantemente, em Cl 3.9, 
a velha natureza, que deve ser mortificada, já foi descartada em Cristo. Em At 19.18 
deve haver um abandono dos atos maus em geral, mas no contexto parece que “práticas 
mágicas” estão em vista. O título Atos {práxeis apostólõn) provavelmente procede do 
século 2°. Ele dificilmente concorda com o próprio uso de Lucas ou com sua atribui
ção da atividade missionária da igreja ao Senhor exaltado e sua palavra e não tanto aos 
apóstolos. A última ênfase descarta qualquer ideia de que as “experiências” dos apósto
los sejam o tema.

5. Nos pais apostólicos, práxis é mais comum em Hermas; o termo se refere a atos 
humanos, usualmente com um sentido negativo (cf. Mandatos 4.2.1; Similituáe 4.4).

[C. M a u r e r , VI, 632-44]

praüpátheia -»  páscho
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praíis [gentil, manso],praütês [gentileza, mansidão]

A. Grego secular.
1. praüs. Essa palavra significa a. “suave” referente a coisas, b. “dócil” referente a 

animais, c. “gentil” ou “agradável” referente a pessoas, d. “amável” ou “leniente” refe
rente a coisas tais como atividades ou punições. O advérbio práõs denota serenidade 
pacífica e amistosa.

2. praütês. Essa palavra significa “amizade meiga e gentil”. Os gregos valorizam 
grandemente essa virtude, desde que haja força compensatória. Desse modo, os gover
nantes devem ser gentis para com seu próprio povo e rigorosos para com os outros. As 
leis devem ser severas, mas os juizes devem mostrar leniência. A gentileza é um sinal 
de cultura e de sabedoria, dado que não se degenere em humilhação própria. Em espe
cial, ela é uma virtude em mulheres e caracteriza divindades femininas. Para Aristóte
les, ela é um meio-termo entre mau humor e fraca incompetência, entre ira extrema e 
indiferença.

B. A LXX e o judaísmo helenístico.
1. O AT. praüs ocorre 12 vezes para vários termos hebraicos. Visto que o hebrai

co se refere primariamente à posição social de um servo ou inferior e, assim, contém 
uma nuança de humilde, praüs nunca é usado para Deus. No Pentateuco, praus é usa
do somente em Nm 12.3 para Moisés. Em fl 3.10 não há qualquer original hebraico 
para praüs; a questão é que os mansos devem se tornar guerreiros. Zc 9.9-10 descreve 
o rei de salvação como o rei de paz. Em SI 45.4 praütês é uma qualidade do herói real, e 
apesar do grupo não ocorrer em Provérbios, o Sirácida valoriza praütês como agradá
vel a Deus (1.27), como adorno de mulheres (36.23) e como antídoto para a arrogân
cia (10.28). Visto que os profetas repreendem os ricos, os humildes passam a ser vistos 
como os portadores da promessa que guardam os mandamentos de Deus (Sf 2.3). Um 
suportar calmo e esperançoso do destino que está fundado em Deus é uma marca de 
piedade (cf. Is 26.6; SI 76.9; 37.9ss.).

2. Filo. Com base na LXXe na ética grega, Filo louva a indulgência judicial de Deus 
e descreve Moisés como uma pessoa que modera a paixão. Os judeus merecem elevado 
louvor por sua mansidão na perseguição.

3. Josefo. Josefo usa o grupo para a mansidão na aflição.
4. Qumran. Os textos de Qumran exigem brandura dos membros da seita de acor

do com uma visão dualista de poder que julga ser a bondade essencial para os filhos da 
luz.

C. ONT.
1. Mateus. De acordo com suas diferentes ênfases na cristologia, Marcos, Lucas, 

João e Hebreus nunca usam o grupo, e Paulo usa apenas o substantivo. Entre os Sinóti- 
cos, apenas Mateus usa praus (Mt 5.5; 11.29; 21.5). Em 11.25ss. Jesus chama a si mesmo 
de praüs. Sua missão é humilde, e seu coração está posto somente em Deus; por essa 
mesma razão ele pode convidar com toda a autoridade. Em 21.5 (cf. Zc 9.9) ele entra 
pacificamente em Jerusalém em agudo contraste às expectativas dos zelotes. Em Mt 5.5 
os mansos, a quem a herança é prometida, são aqueles que reconhecem a generosa e
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graciosa vontade de Deus. A ênfase aqui está no futuro; eles reinarão com Deus nos 
tempos do fim.

2. Paulo. Ao lidar com os contenciosos Coríntios, Paulo exerce a brandura de Cris
to, que tem sua base no amor (2Co 10.1; ICo 4.21) e não na fraqueza, praütès é um 
dom do Espírito em G1 5.23; ele possibilita o crente a corrigir os outros sem arrogân
cia (6.1). Em Cl 3.12 ele é um dos dons da eleição, e em Ef 4.2 ele é digno da vocação 
cristã.

3. Cartas Pastorais Em 2Tm 2.25 a correção em mansidão de oponentes poderá, 
talvez, contribuir para sua conversão. Tt 3.2 recomenda a mansidão para todas as pes
soas, e em lPe 3.16 a defesa da fé deve ser feita com mansidão.

4. Tiago. Tg 1.21 contrasta praütès com ira (v. 20); ela envolve uma prontidão 
para receber o ensinamento na palavra. A sabedoria divina é dócil e pacífica (3.13, 17) 
e sua bondade será uma marca do justo em agradável contraste com a amargura e a 
contenda.

D. Pais apostólicos. O uso aqui é praticamente o mesmo que no NT. O adjetivo 
e o substantivo ocorrem em listas ou ao lado de outras virtudes, praütès é uma virtu
de cristã essencial exigida de um bispo. Surpreendentemente, nenhum apelo é feito ao 
exemplo de Jesus. (E Hauck e S. Schulz, VI, 644-51]

présbys [velho, ancião], presbyteros [mais velho, mais antigo], presbytês [idoso], 
sympresbyteros [copresbítero], presbytérion [conselho de presbíteros], presbeúõ 
[ser mais velho, ser um embaixador]

présbys, presbyteros, sympresbyteros (-»  epískopos), presbytérion.

A. Significado e ocorrência.
1. presbyteros, comparativo de présbys, significa a. “mais velho” ou simplesmente 

“velho”, sem qualquer conotação negativa, mas com um senso de respeitabilidade. O 
termo então passa a ser usado b. para presidentes, membros de várias associações, co
mitês, etc., oficiais da aldeia, comitê executivo de sacerdotes e grupos seniores de dife
rentes tipos. c. Na esfera judaica e cristã, é frequentemente difícil distinguir entre a de
signação de idade e o título de ofício. A idade é claramente a referência em Gn 18.11-12 
e Jo 8.9; At 2.17. Em outros lugares, os presbyteroi são os portadores de uma tradição 
(Mt 15.2), e um título está em questão quando a referência é aos membros de grupos 
administrativos, como na nação, na sinagoga ou na igreja.

2. tó presbytérion, que ocorre em obras pré-cristãs somente em Sus. 50 para a “dig
nidade dos anciãos”, ocorre no NT para a. “o Sinédrio” e b. “o conselho de anciãos” na 
igreja (cf. Lc 22.66; lTm 4.14). Comum em Inácio, o termo significa para ele o conselho 
de presbíteros, que faz paralelo com aquele dos apóstolos (Filadélfios 5.1) e funciona 
como conselho do bispo (8.1).

3. O sympresbyteros é o “copresbítero” (lPe 5.1); o termo se torna uma forma cole
gial comum usada por bispos ao se dirigirem a presbíteros.

B. Anciãos em Israel e Judá.
1. Anciãos são pressupostos em todos os estratos do AT. Como cabeças de grandes
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famílias ou clãs, eles são líderes de grandes unidades do povo. Entretanto, eles perdem 
seu relacionamento tribal original e aparecem no AT como representantes de toda a 
nação com figuras como Moisés e Josué e sob sua liderança. Por ordem de Deus, Moi
sés os reúne para lhes declarar o êxodo que se aproxima e para ir com eles até Faraó 
(Êx 3.16, 18). São eles que supervisionam a Páscoa e recebem revelação de Deus no 
Sinai (Ex 12.21; 19.7). Alguns deles testemunham o milagre em Horebe, e 70 veem a 
glória de Deus na feitura do pacto (Êx 17.5; 24.1). Os anciãos lideram o ataque contra 
Ai e são especialmente convocados para o conselho em Siquém (Js 8.10; 24.1). Um gru
po especial é designado por Deus para partilhar das cargas de Moisés (Nm 11.16-17, 
24-25) e são confirmados ao receberem uma porção do espírito de Moisés. Os rabinos 
posteriormente colocam grande ênfase em Êx 24 e Nm 11. Essas passagens formam um 
modelo para o sinédrio e oferecem apoio para a ordenação rabínica.

2. Na era dos juizes e da monarquia, os anciãos são membros destacados das muni
cipalidades, que tomam decisões em assuntos políticos, militares e judiciais. Em acrés
cimo, anciãos de distritos ou de tribos se reúnem para decisões comuns (ISm 30.26, 
etc.). São os anciãos que trazem a arca em ISm 4.3, são eles que exigem um rei em 8.4, 
são eles que Davi conquista em 2Sm 5.3, que o abandonam em 17.4, que representam 
o povo em lRs 8.1. Seu poder declina com o surgimento de uma burocracia real, mas 
o rei tem que se voltar a eles em situações críticas ou quando importantes decisões de
vem ser tomadas (lRs 20.7-8; 21.8,11).

3. Deuteronômio concede aos anciãos poderes específicos, se bem que apenas na es
fera local e na companhia de juizes e oficiais menores. Para exemplos de suas funções, 
ver Dt 19.11ss.; 21.18ss.; 22.13ss. Enquanto juizes e oficiais precisam ser novamente de
signados (16.18), os anciãos são colegiados locais com poderes administrativos limita
dos. Eles estão em grande evidência em assembléias especiais (29.9), se bem que neste 
caso não como uma corporação oficial.

4. Durante e após o exílio, os anciãos ainda exercem um papel tanto em casa quanto 
fora dela. Líderes locais argumentam em defesa de Jeremias em Jr 26.17, mas anciãos 
representativos em Jerusalém se dedicam à idolatria (Ez 8.1). No exílio, os anciãos sur
gem mais uma vez como os principais líderes num limitado autogoverno. As famílias 
agora são mais importantes, e uma aristocracia se desenvolve. Os anciãos devem sua 
autoridade à posição especial das famílias a que pertencem. Consequentemente, novos 
termos, p. ex., “cabeças de famílias” começam a aparecer. Governadores como Neemias 
têm considerável dificuldade com essa nova nobreza. Anciãos da cidade ainda exercem 
um papel (Ed 10.7ss.), mas estes não são idênticos ao grupo que Esdras seleciona em
10.16. Como sugerido por Ne 5.17, a tendência é no sentido do estabelecimento de um 
tipo de senado constituído por representantes das principais famílias em Jerusalém que 
atua como um colégio centralizado.

5. Os inícios do conselho de anciãos, o sinédrio, retrocede ao período persa. A prin
cípio, todos os membros, depois apenas os membros leigos, são chamados de anciãos; 
os dois outros grupos são os escribas e os sacerdotes, o grupo dominante. Após a queda 
de Jerusalém, o sinédrio de Jamnia, composto por 72 anciãos, assume o controle, mas 
sem qualquer poder político e apenas com limitado poder judicial. Ele consiste exclusi
vamente de escribas.

6. Ancião é um termo que é também usado para destacados eruditos mais velhos,
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que frequentemente podem ser membros do sinédrio. Esse uso prepara o caminho para 
a designação de eruditos ordenados como anciãos. Está refletido também na tradição 
segundo a qual 72 anciãos, ou seja, aqueles de boa reputação e erudição, traduziram o 
AT para o grego.

7. No judaísmo posterior, presbyteroi é também um termo para autoridades locais e 
para membros de conselhos de sinagoga, embora seja menos comum nesse sentido en
tre judeus da dispersão. O uso para pessoas mais velhas e para cidadãos notáveis, p. ex„ 
cabeças de famílias proeminentes, continua.

C. A tradição dos anciãos no ensino de Jesus. No debate de Mc 7.1ss., Jesus con
trasta os mandamentos de Deus com a tradição dos anciãos (7.8). Aqui, Jesus não está 
jogando a lei em si contra a sua extensão, ou seja, os saduceus contra os fariseus. Por 
vezes, ele pode tanto aperfeiçoar a lei (Mc lO.lss.) como usar a tradição (Mt 12.11). En
tretanto, a ordem de Deus tem precedência sobre a tradição, pois, como Mt 23 o mos
tra, a tradição frequentemente assume a forma de uma exposição hipócrita que fracas
sa, deixando de subordinar questões cerimoniais à lei do amor.

D. Presbíteros na comunidade cristã primitiva.
1. A primeira igreja de Jerusalém. At 11.30 se refere a presbíteros na primeira igreja 

de Jerusalém. Lemos também destes presbíteros em At 15.2ss. e 21.18; em 15.2ss., eles 
são mencionados com os apóstolos. Se em 11.30 e 21.18 eles obviamente representam 
a congregação tal como um  conselho de sinagoga, em 15.2ss. eles funcionam (com os 
apóstolos) mais segundo a maneira do sinédrio. A formação de um corpo de presbí
teros provavelmente ocorre quando os apóstolos deixam Jerusalém e Tiago assume a 
liderança. Suas funções são modeladas em parte segundo o conselho de sinagoga e em 
parte segundo o sinédrio.

2. As igrejas paulirtas. Paulo em geral se refere a líderes das igrejas em termos de 
função e não de ofício. Ele prescreve obediência a eles, porém, mais por causa do seu 
ministério do que de sua posição. O princípio constitucional é aquele de uma plurali
dade de dons. Entretanto, isso não exclui a existência de bispos e diáconos (Fp 1.1).

3. Desenvolvimento presbiteral.
a. Tiago. Tg 5.14 diz que os presbíteros devem ungir e orar pelos enfermos. Esses 

presbíteros não são exatamente crentes mais velhos carismáticos, mas oficiais, se bem 
que, obviamente, com um dom de intercessão por cura. Visto que a confissão mútua e 
intercessão são prescritas em 5.16, a passagem não apoia a visão de que esses presbíte
ros são confessores ou lideres litúrgicos.

b. Atos. Em Atos 14.23 Paulo e Barnabé ordenam presbíteros nas igrejas gentílicas. 
O discurso de 20.18ss. mostra que eles devem ser supervisores e pastores, administran
do o legado dos apóstolos, seguindo seu exemplo e protegendo o povo contra o erro. A 
designação dos presbíteros como bispos em 20.28 (o único uso em Atos) é de especial 
interesse.

c. 1 Pedro. Em lPe 5.1ss. o escritor se dirige aos presbíteros e aos jovens crentes 
como se estes fossem grupos etários, mas obviamente os presbíteros são um colegia- 
do de oficiais com uma função pastoral. As advertências dos v. 2-3 mostram que eles 
estão incumbidos das finanças e exercitam autoridade. Contudo, seus poderes não são 
autônomos, pois eles são responsáveis perante Cristo, que é o único a ser chamado de



présbys 300 velho, ancião

epískopos (2.25). A dignidade do ofício pode ser vista na autodesignação de Pedro 
como sympresbyteros, pois se isso modestamente o coloca ao lado deles, também os 
coloca ao lado dele.

d. As Pastorais. Em lTm 5.1 a idade é obviamente denotada por presbyteros, porém 
em outras partes, um ofício é o que está em questão. O presbytérion é um colegiado 
(lTm 4.14). Tito deve ordenar presbyteroi (1.5), e presbyteroi devem ser recompen
sados se governarem bem (lTm  5.17) e protegidos contra acusações frívolas (5.19). 
A pregação e o ensino são uma função especial de pelo menos alguns dos presbíteros
(5.17). Os bispos e presbíteros parecem a mesma coisa (cf. Tt 1.5, 7ss.). Entretanto, o 
bispo está sempre no singular e os presbíteros estão sempre no plural (mesmo em Tt 
1.5ss.). Já, então, podería haver uma tendência de um presbítero destacado que assu
ma funções administrativas dentro do colégio presbiteral -  o provável ponto de partida 
para o desenvolvimento posterior do bispo monárquico.

4. Apocalipse. Em Ap 4.4; 5.6ss„ etc., 24 anciãos circundam o trono de Deus. O fato 
de eles se assentarem em tronos (4.4) e estarem adornados com roupas brancas e com 
coroas (4.4) sugere que eles são um conselho celestial, contudo eles não possuem qual
quer ofício judicial, mas simplesmente exercem uma função de adoração (4.10; 5.8ss.). 
Seu serviço divino no céu acompanha a obra de Deus na terra. Diferenciados tanto dos 
santos transfigurados (14.1ss.) quanto dos anjos que circundam o trono (5.11), eles pa
recem estar mais próximos do trono divino, e um deles fala ao vidente (5.5; 7.13) e é 
tratado por ele como kyrios. Paralelos podem ser vistos em lRs 22.19; SI 89.7; Dn 7.9- 
10; Is 24.23. O número (24) pode ser influenciado por fontes não bíblicas (Babilônia e 
Pérsia, porém alguém pode também pensar nas 24 classes de sacerdotes e levitas em 
lC r 24.5 (cf. 25.1). É improvável que o quadro de um coro de 24 presbíteros celestiais 
tenha qualquer influência sobre a constituição das igrejas de Apocalipse, nas quais os 
aspectos profético e espiritual são tão proeminentes.

5. 2 e 3João. Em 3João, o autor, que chama a si mesmo de “o presbítero” (2Jo 1; 
3Jo 1), está claramente em conflito com um oponente que contesta a autoridade por 
ele previamente desfrutada e que parece estar agindo como um bispo monárquico (v. 
9-10). Aqui o presbítero não pode ser simplesmente um homem idoso, nem é ele um 
oficial local, mas ele provavelmente descreve a si mesmo como presbítero por causa de 
sua posição especial como portador da tradição apostólica.

E. O período pós-apostólico e a igreja primitiva.
1. Clemente. 1 Clemente está próxima a 1 Pedro. A carta defende presbíteros que, por 

alguma razão não especificada, foram violentamente depostos pela igreja em Corinto. 
Os presbíteros aqui devem ser honrados como qualquer pessoa mais velha (1.3); eles 
constituem um colégio patriarcal. Dentro desse colégio, há líderes que são chamados 
epískopoi (44.1.6). A ordem é divinamente instituída, derivada de Deus por meio de 
Cristo e dos apóstolos. Ela tem um ministério cultuai, ou seja, apresentar as ofertas da 
igreja (44.4). Toda a organização da congregação pode assim ser comparada à organi
zação de Israel no AT (40ss.), e isso garante a inviolabilidade do ofício presbiteral. Os 
presbíteros depostos devem ser reinstalados (57.1)

2. Hermas. Embora essa obra faça concessões à prática profética geral (Visões 3.8.
11), ela menciona um colégio de presbíteros (incluindo bispos e diáconos) com funções 
pastorais e uma elevada dignidade baseada em suas associações apostólicas (cf. Visões



velho, ancião 301 présbys

2A.2-3; 3.5.1; 3.9.7; Similituães 9.31.5-6). Os verdadeiros profetas são marcados pela 
humildade (Mandatos 11.8); nenhum conflito surge entre eles e os presbíteros (cf. Vi
sões 2.4.3).

3. Inácio. Em Inácio há um único bispo, e os presbíteros funcionam como seu con
selho (Filadélfios 8.1). A igreja deve obedecer-lhes como uma ordem espiritual (Efésios
2.2), mas somente dentro de uma hierarquia que culmina no bispo. A unidade da igreja 
reflete a hierarquia divina de Deus, Cristo e os apóstolos (cf. Esmirnenses 8.1).

4. Policarpo. O padrão argumentado por Inácio obviamente não é a norma preva- 
lecente, pois em sua carta aos Filipenses, Policarpo se refere unicamente a diáconos e 
presbíteros (5.2-3). Para Policarpo, os bispos e presbíteros são virtualmente os mesmos, 
como sua saudação inicial testemunha (“Policarpo e os presbíteros com ele”). As fun
ções dos presbíteros incluem a administração financeira (11.1-2), a disciplina, o cuida
do pastoral e a pregação. Se houver qualquer tendência em direção ao surgimento de 
um único bispo, isso ocorre dentro de uma ordem presbiteriana.

5. Papias, Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes.
a. Papias. Em Papias, o termo “presbíteros” é usado para mestres confiáveis e respei

tados da tradição autêntica. Em sua própria obra, ele deseja coletar e apresentar aquilo 
que deles aprendeu. Eles não são os apóstolos, mas seus alunos imediatos, que são antes 
itinerantes do que oficiais em igrejas específicas.

b. Irineu. Familiarizado com a obra de Papias, Irineu usa presbyteroi num senti
do similar e declara claramente que eles são discípulos dos apóstolos (Contra heresias
5.5.1). Policarpo é um deles; sendo discípulo de João, ele ensinou o jovem Irineu. Esses 
presbíteros sustentam tanto os atos como os ditos de Jesus e a verdadeira exposição da 
Escritura. Em distinção aos falsos presbíteros, eles se encontram numa válida e históri
ca sucessão a partir dos apóstolos. Uma equiparação desses presbíteros com os bispos é 
assim feita por motivação apologética. Isso é possível em virtude da clericalização da
quilo que, a princípio, tinha sido um ofício magisterial mais espontâneo.

c. Clemente de Alexandria. Em Clemente, o ofício de ensino dos presbíteros re
tém sua forma mais livre. Os presbíteros aqui são mestres de uma geração anterior que 
transmitiram os registros primitivos e a autêntica exposição bíblica, quer oralmente 
quer por escrito. Eles não precisam ser alunos dos apóstolos nem possuir ofício congre- 
gacional, que não é de grande importância para Clemente. Uma analogia pode ser vista 
com a sucessão de ensino rabínica.

d. Orígenes. Como Clemente, Orígenes apela para antigos mestres, mas ele crê que 
tais mestres deveríam ser ordenados. Ele próprio busca a ordenação e, finalmente, a 
consegue em Cesareia.

6. A Didascalia síria e a Ordem da igreja de Hipólito. No primeiro desses documen
tos, o bispo sustenta uma posição de primado com funções administrativas e sacra
mentais, e os presbíteros participam nesse ministério, mas como delegados do bispo. 
No segundo documento, também, os clérigos são hierarquizados, o bispo tem o direi
to de ordenação, mas os presbíteros, participando no Espírito, também têm autoridade 
para batizar e auxiliar na eucaristia.

presbeúõ.
1. Essa palavra significa “ser mais velho ou o mais velho”, “ocupar o primeiro lugar” 

(transitivo “honrar”), em seguida “agir como emissário”, p. ex„ ao transmitir mensagens
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ou em negociações (cf. enviados, legados imperiais, agentes de negócio). Um sentido 
transferido é “representar”.

2. A ideia de um enviado ocorre na esfera religiosa, p. ex., em Filo (anjos, Moisés, 
etc.) ou em textos gnósticos (o Redentor). Em círculos estoicos, mestres itinerantes são 
vistos como mensageiros de Deus. Inácio de Antioquia, mais tarde, assume essa ideia 
de enviados carregando mensagens divinamente autorizadas para as igrejas (Filadélfios 
10.1).

3. Em 2Co 5.20 Paulo chama seu próprio ministério de embaixada. O ato de Deus 
de reconciliar o mundo consigo mesmo instituiu um ministério de reconciliação (5.18- 
19). Isso não é justamente transmitir a notícia, mas faz parte do ato total (v. 19; cf. 6.1). 
Através da boca do embaixador, Cristo ou o próprio Deus falam. A palavra de recon
ciliação apresenta o ato completado como uma convocação ou um convite para a sua 
apropriação por fé. O foco está na autoridade da mensagem e não na autoridade da 
pessoa que a comunica. O hypér Christoú do v. 20 mostra que os apóstolos falam em 
lugar de Cristo ou em seu interesse, contudo não há sugestão de que Cristo esteja au
sente ou que os apóstolos estejam continuando sua obra. Em Ef 6.20, diferentemente de 
2Co 5.20, Paulo é um embaixador pelo evangelho em vez de por Cristo. Consequente
mente, ele fala em favor do evangelho em vez de em seu nome.

presbytês. Paulo chama a si mesmo de presbytês em Fm 9, provavelmente no sen
tido de um homem idoso e não de um embaixador. Rogando por Onésimo, ele apela 
para o amor de Filemom, lembrando-o não de sua autoridade, mas de suas cadeias, sua 
relação com Onésimo, e sua idade antes que sua autoridade.

[G. Bornkamm , VI, 651-83]

pró  [em, em frente a, perante]

A. Dados linguísticos: pró  no NT.
1. No sentido espacial, pró ocorre em expressões tais como “diante da porta, às por

tas” (At 12.6; Tg 5.9), “perante a face” (Mt 11.10) e “diante da cidade” (At 14.13).
2. No sentido temporal, o significado é “antes”, p. ex., do dilúvio (Mt 24.38), da refei

ção (Lc 11.38), do inverno (2Tm 4.21), das eras (ICo 2.7), de toda a eternidade (Jd 25). 
Também encontramos expressões tais como “antes de vós” (Mt 5.12), “antes que peçais” 
(Mt 6.8) e “antes que aconteça” (Jo 13.19). A expressão em At 13.24 significa “antes de 
sua chegada”, enquanto em Jo 12.1 o sentido é “a seis dias da (ou seja, antes da) Páscoa”.

3. Como metáfora, pró  expressa preferência em Tg 5.12 e pode sugerir proteção em 
At 14.13.

B. Teologia bíblica: pró  na história da salvação.
I. O AT. As idéias de um tempo primitivo, de prioridade e de antiguidade são im

portantes no AT. Deus é antes do mundo (SI 90.2). Sua majestosa eternidade abrange o 
tempo mais remotamente concebível. Como Senhor da história, ele é Senhor do tempo 
(Is 40.28). Sua eternidade é coincidente com seu poder. Sua sabedoria, também, existe 
antes do mundo (Pv 8.22ss.). Seu soberano chamado de seu povo e de seus profetas é 
anterior ao evento histórico.
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2. O NT. No NT, a preexistência de Deus também está ligada ao seu governo do 
mundo e da história. Ele preordenou antes de todos os tempos o envio do Filho e a 
salvação por ele efetuada. Sua glória é antes de toda a eternidade (Jd 25; cf. Jo 17.5, 24). 
O Logos Criador está no início com Deus, embora pró  não ocorra em Jo l.lss., nem 
em Fp 2.5ss. Em Cl 1.17, Cristo é antes de todas as coisas; elas existem por meio dele 
e para ele, de modo que preexistência e domínio são novamente vistos juntos. A pai
xão de Cristo é preordenada (lPe 1.20). Assim, prioridade é dada à graça (cf. também 
2Tm 1.9; Tt 1.2). O eterno segredo é conhecido por intermédio do evento Cristo e do 
evangelho. Os crentes como os recipientes da graça são escolhidos em Cristo antes da 
fundação do mundo. Deus antevê e preordena eventos, p. ex., o nome do filho de Maria 
(Lc 2.21) e necessidades humanas (Mt 6.8); cf. Jesus em Jo 1.48. Eventos na história da 
salvação seguem um plano divino (Lc 21.12) por meio do qual somos primeiramente 
prisioneiros sob a lei (G1 3.23). Espíritos maus têm um pressentimento do plano, mas 
pensam que Cristo veio antes do tempo (Mt 8.29). Os crentes não devem julgar antes 
do tempo (ICo 4.5). Alguns deles estão em Cristo antes de outros (Rm 16.7). Os pro
fetas e João são precursores (Mt 5.12; 11.10). Mas antes de Cristo há também ladrões e 
salteadores (Jo 10.8) que desencaminham o povo.

3. O pais apostólicos. Inácio Magnésios 6.1 e 2Clem. 14.1 mencionam a preexistência
de Cristo, e Inácio Efésios, Prefácio, diz que a igreja de Éfeso foi preordenada antes dos 
tempos eternos para alcançar a glória. [B. Reicke, VI, 683-88]

proágõ —> agõgé

próbaton [ovelha], probátion [cordeiro, carneiro]

A. Fora do NT.
1. Ovelhas domésticas são valorizadas por sua lã e sua carne. Cuidar delas é uma 

ocupação comum na Palestina. Elas são frequentemente usadas em sacrifícios.
2. próbaton (também o diminutivo probátion) é raro no grego mais antigo. A pala

vra denota a. um animal (doméstico) de quatro patas, b. uma pessoa simples e c. um 
peixe. Os estoicos a usam para pessoa simplória ou para aqueles que devem ser guiados 
por eles. Referências são feitas ao apego entre pastores e suas ovelhas.

3. A LXX usa próbaton para gado pequeno, ofertas e pilhagem, bem como para um 
presente na alforria de escravos (cf. Gn 30.38; 22.7; Nm 31.28ss.; Dt 15.14). As pessoas 
são ovelhas (2Sm 24.17; Is 63.11; Nm 27.17), e Deus é seu pastor (SI 100.3), que as con
duz e as salva (SI 77.20; 78.52). Moisés ou o rei pode agir em nome de Deus (SI 77.20; 
Jr 13.10). As ovelhas sofrem duramente nas mãos de pastores infiéis (Ez 34.23ss.). Por 
si mesmas, elas se extraviam (SI 119.176; Is 53.6). O Servo inocente é mudo como uma 
ovelha (Is 53.7). Com a restauração, o povo aumentará como as ovelhas (Ez 36.24).

4. Os rabinos também comparam Israel a ovelhas. En. Et. 89-90 chama líderes como 
Moisés, Davi, etc., de ovelhas e distingue entre ovelhas surdas e cegas e ovelhas brancas 
da santa comunidade cujo Senhor é Deus. Filo usa o termo literalmente, mas também 
alegoricamente, assim noús é o pastor das ovelhas.
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B. ONT.
1. No NT, o sentido literal ocorre na ilustração em Mt 12.11, na parábola de Mt

18.12, na referência a oferendas em Jo 2.14-15 e na lista de produtos importados em 
Ap 18.13.

2. Figuradamente, cristãos foram ovelhas perdidas no passado (lPe 2.2 lss.). As ove
lhas são o povo de Deus no julgamento (Mt 25.32ss.). Os judeus vagueiam como ove
lhas perdidas que precisam ser conduzidas e alimentadas pelo pastor (Mc 6.34ss.). Jesus 
envia seus discípulos como ovelhas indefesas (Mc 10.16). A mão de Deus está por trás 
do golpe no pastor e da dispersão das ovelhas (Mc 14.27). Lobos podem vir em peles de 
ovelhas (Mt 7.15). Jesus é o grande Pastor das ovelhas (Hb 13.20) e sob ele os apóstolos 
cuidam do rebanho (Jo 21.16-17). Em Jo 10.lss. Jesus chama, conhece, precede e dá sua 
vida por suas ovelhas. Por um lado, então, o NT usa a imagem da ovelha para o antigo 
povo de Deus, enquanto que, por outro, ele a usa para o novo povo de Deus em aflição 
e salvação escatológicas.

C. Os pais apostólicos. Em Did. 13.3 os primeiros frutos do rebanho pertencem
aos profetas. Em Inácio Filadélfios 2.1 as ovelhas devem seguir o bispo como seu pastor. 
Em Hermas Similitudes 6.1.5-6 ovelhas cabriolantes se referem àqueles que seguem sua 
concupiscência e, por isso, caem em desgraça. Em Hermas Similitudes 9.1.9, entretanto, 
ovelhas repousando sob a sombra são como pobres santos protegidos pelos bispos e 
congregações. O termo próbaton frequentemente ocorre em citações (cf. lClem. 16.7; 
59.4; Barn. 5.2; 16.5). [H. Preisker e S. Schulz, VI, 689-92]

proginõskõ, p rógn õsis  -> g in õskõ ; prográph õ  —> gráph õ ; pródrom os  —» tréchõ·,
proelp ízõ  -» élpis\ proepan géllom ai -*■ epangéllõ; proeto im ázõ  -> hétoim os;
proeuangelízom ai -> euangelízom ai

proéch om ai [ter a vantagem]

1. Fora do NT. Transitivamente, essa palavra significa “sustentar”, “levantar as 
mãos”, “sustentar como uma desculpa”, bem como “ter adiantado ou ter recebido adian
tado”. Intransitivamente, ela significa “distinguir-se”, “ser proeminente”, “sobrepujar”, 
“ter vantagem sobre”. No AT, ela ocorre somente numa leitura alternativa em Jó 27.6: 
“distinguir-se em justiça”.

2. No NT. No uso em Rm 3.9, há três significados possíveis. Primeiro, Paulo po
dería estar perguntando: “Apresento desculpas?” -  mas isso é improvável. Segundo, a 
questão poderia ser: “Fomos nós [os judeus] superados?” -  mas isso é desajeitado. Ter
ceiro, e mais simplesmente, Paulo estaria perguntando: “Temos nós uma vantagem?” 
Tendo lidado com vários argumentos nos v. 5ss., Paulo pergunta se os judeus estão 
numa situação um pouco melhor, e rejeita a noção. As promessas de Deus não aliviam 
os judeus da culpa do cap. 2. Somente em Rm 9-11 é que a relação entre as promessas 
de Deus e a culpa de Israel será resolvida. [C. M aurer, VI, 692-93]

proêgéom ai —» hêgéom ai; pró th esis  —> títhêm i
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pró th ym os  [pronto, disposto, ansioso], proth ym ía  [prontidão, inclinação, ânsia]

próthymos.

A. Fora do NT.
1. Essa palavra significa “pronto”, “disposto”, “ansioso”, “ativo”, “apaixonado”.
2. Na LXX, ela traz sentidos tais como “pronto”, “disposto”, “resoluto”, “corajoso”.
3. Um uso paralelo ao da LXX pode ser visto em Qumran.
4. Filo usa próthymos para “pronto” ou “corajoso”, e Josefo a emprega como advérbio 

para “prontamente” ou “ansiosamente”.

B. ONT.
1. Em Mt 26.41 Jesus fala aos seus discípulos sonolentos que o espírito está 

próthymos, mas que a carne é fraca. O sentido é mais o de “ansioso” que o de “disposto”. 
Dúvidas são lançadas sobre a autenticidade do dito por conta da antítese entre carne e 
espírito que parece mais típica de Paulo que de Jesus. Porém a antítese aqui é diferente. 
A questão é estar no caminho certo. Uma ansiedade interna não é suficiente para reali
zar isso; isso vai contra a limitação humana. Os discípulos declaram sua solidariedade a 
Jesus (Mt 26.35), mas eles são incapazes de agir segundo suas boas intenções

2. Em Rm 1.15, Paulo expressa sua viva determinação para cumprir seu ofício apos
tólico em Roma; ele tem um senso de obrigação para com Roma também, dentro do 
seu chamado apostólico (1.5).

C. Os pais apostólicos. Nos pais apostólicos, encontramos os sentidos usuais 
“pronto”, “disposto”, “resolvido” (lClem. 34.2; Hermas Mandatos 12.5.1). O advérbio 
prothymõs ocorre algumas vezes tendo o martírio como objetivo (Hermas Similitudes 
9.28.2; cf. Mart. Pol. 8.13).

prothymía.

A. Fora do NT.
1. Essa palavra tem nuanças variadas tais como “inclinação”, “prontidão”, “desejo” e 

“determinação”. Ela é comum em elogios.
2. Filo segue o uso geral. Por vezes, o termo assume o sentido de “autoconsciência” 

em suas obras. Se a prothymía de alguém conflita com a vontade divina, ela deve ser 
rejeitada.

3. O único caso da LXX está em Sir 45.23, onde a palavra expressa uma “iniciativa” 
que produz “coragem” ou “resolução” em obediência a Deus.

4. Josefo usa a palavra para “inclinação”, “atração”, “prontidão” e também para “im
petuosidade” em batalha.

5. O termo correspondente no judaísmo rabínico traz a dupla sugestão de “volunta- 
riedade” (em ofertas) e “abundância”.

6. A ideia de voluntariedade também está presente nos escritos de Qumran. Um dis
posto e alegre andar no caminho divino é denotado.

B. ONT.
1. Em At 17.11, os judeus em Bereia recebem a palavra com “zelo” ou “avidez”.
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2. Em 2Co 8.11-12 e 9.2, Paulo exige “prontidão” da parte de seus leitores para le
vantarem uma oferta para Jerusalém. É com tal prontidão que ele próprio a organiza 
(8.19). Paulo claramente deseja ação, não apenas concordância, mas ele não deseja 
exercer compulsão. Assim, ele usa esse termo e se associa a ele num esforço para pro
mover a aquiescência voluntária num projeto que é para a glória de Deus. A “alegre 
resolução” pela qual espera não pode ser separada como tal da existência como cristão.

3. Nos pais apostólicos, o termo ocorre em lClem. 2.3; Hermas Similitudes 5.3.4;
Diog. 1.1. [K. H. Rengstorf, VI, 694-700]

prdistêmi [estar à cabeça de, governar, ter consideração por]

1. Essa palavra comum significa “colocar perante”, “apresentar” ou, no médio intran
sitivo, “ir perante”, “presidir” e, figuradamente, “sobrepujar”, “liderar”, “dirigir”, “assistir”, 
“proteger”, “representar”, “ter consideração por”, “patrocinar”, “arranjar”, “aplicar-se a”.

2. Na LXX, a palavra é usada para vários termos hebraicos, e na tradução cada caso 
deve ser considerado em seus próprios méritos.

3. Somente formas intransitivas ocorrem nos oito casos do NT. Os dois sentidos 
usualmente envolvidos são “liderar” e “ter consideração por”. A referência em Rm 12.8 
é ao carisma especial da preocupação com os outros. O mesmo se aplica em lTs 5.12. 
É muito debatido se em questão estão ofícios específicos; dons e ofícios não são antité- 
ticos no NT. Em lTm 3.4-5 governar e cuidar estão intimamente relacionados. O tema 
em 3.12 é semelhante: Os diáconos devem ser cabeças de seus próprios lares, mas com 
uma ênfase no devido cuidado por eles. Novamente, em 5.17, os presbíteros que gover
nam bem são aqueles que exercem o devido cuidado pelas almas (cf. a pregação e o en
sino), embora isso não exclua seu papel como líderes. A combinação de guiar e cuidar 
vista no uso do NT concorda bem com o princípio de Lc 22.26 de que o líder deve ser 
igual àquele que serve. O uso de prostátis em Rm 16.2 oferece ilustração adicional do 
mesmo ponto. Em Tt 3.8, 14 temos exemplos do sentido “aplicar-se a” (ou seja, às boas 
obras).

4. Os sentidos “liderar” e “patrocinar” são raros nos pais apostólicos. O primeiro
ocorre em Hermas Visões 2.4.3, o último em Diog. 5.3. [B. Reicke, VI, 700-703]

prokaléomai —» kaléõ; prokatangéllõ —» angelía; prókeimai —> keímai; prokêryssõ
—> kéryx

prokopê [progresso, avanço], prokópto [avançar, progredir]

A. O grupo de palavras no grego.
1. História e significado.
a. Essa palavra parece de origem náutica para “fazer progresso”, “avançar”.
b. Transitivamente, ela significa “promover”, no médio significa “continuar” e, in- 

transitivamente, “ir em frente”.
c. O verbo e o substantivo são neutros como tais (pode haver progresso no mal), 

mas usualmente eles possuem um sentido benéfico.
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d. Assim, eles significam “fortuna”, “sucesso”, “bênção”, “distinção” (em posição, hon
ra, etc.), “sucesso militar”, “progresso no restabelecimento”.

e. prokopè também denota desenvolvimento moral e espiritual, progresso cultural 
ou avanço em virtude.

f. A antiguidade não pensa no sentido mais geral do progresso da humanidade 
ou do mundo; as idéias de perfeição cósmica e de um eterno tornar-se e perecer blo
queiam tal noção.

2. prokopè como termo técnico no estoicismo. Na ética estoica, prokopè ocupa o 
meio-termo entre o bem e o mal. O antigo estoicismo ainda o reconhece como estan
do do lado da imperfeição, mas o estoicismo posterior encontra poucos sábios verda
deiros, se é que existe alguém sábio e, assim, tem uma perspectiva mais esperançosa 
daqueles que se encontram em processo de desenvolvimento. Um impulso natural em 
direção ao progresso é apoiado pela instrução, pelo autoexame e pela autoacusação, 
embora também possa haver regressões. A perfeição para a qual há progresso abrange a 
sabedoria, a virtude e a piedade.

B. Progresso no AT.
1. O pensamento do AT é histórico, e a ideia de progresso na história de salvação é 

natural. O termo prokopé não é usado para isso, e as idéias quanto ao centro ou o alvo 
da salvação variam, mas há uma crença comum de que Deus controla os eventos num 
único movimento desde a promessa ao cumprimento. Assim, a história de Deus está 
num constante fluxo de eleição, envio, julgamento e renovação. A contribuição humana 
é ambivalente, pois, embora a humanidade esteja sob a divina exigência de ser como 
Deus (Lv 19.2), esse mesmo alvo, falsamente entendido, é também a causa do progresso 
no mal (Gn 3).

2. Dirigido pela lei, o povo de Deus avança em direção ao alvo proclamado no pas
sado. Entretanto, nos profetas há também uma orientação futura. Um alvo final vin- 
dicará e dará significado a tudo que antes se passou. Ele será alcançado, não por um 
constante progresso, mas por uma nova criação.

3. A história individual, tanto quanto a corporativa, está em movimento. Deste 
modo, os patriarcas andam perante e sob Deus. A resistência a esse movimento, tan
to no povo quanto um todo, é descartada somente pela intervenção e perdão divinos. 
A literatura de sabedoria descreve a sabedoria como o início de um processo (Pv 1.7; 
SI 111.10) que conduz a um completo desenvolvimento pessoal. Se o AT não usa um 
termo geral como prokopé, é porque cada evento é compreendido separadamente. O 
exemplo recente de prokopé em Sir 51.17 provavelmente possua o sentido de “bênção”.

C. O grupo no judaísmo helenístico.
1. À parte de Sir 51.17, a LXX tem prokopè somente em 2Macabeus para “sucesso 

militar” (cf. SI 45.5). O Testamento dos Doze Patriarcas, Aristeias e Josefo usam o ter
mo nos sentidos ordinários de “progresso”, “desenvolvimento” e “sucesso”.

2. Em Filo, encontramos um uso mais estoico para o desenvolvimento individual. O 
ponto de partida e o impulso estão na natureza, por trás da qual está Deus. Assim, en
quanto os indivíduos e seus professores são importantes, é somente pela divina benefi
cência que o alvo é alcançado. O campo de progresso é a esfera completa da sabedoria e
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virtude. Filo tem elevada consideração por aqueles que estão fazendo firme e constante 
progresso, mesmo que ainda apresentem imperfeições e sejam classificados abaixo dos 
verdadeiros sábios. Encontramos exemplos dos vários estágios de progresso no AT.

D. O grupo no NT.
1. Dados linguísticos.
a. prokóptõ e prokopê são palavras helenísticas e não intrinsecamente bíblicas. Elas 

são raras no NT (9 casos) e ocorrem somente no material paulino e lucano (G1 1.14; 
Rm 13.12; Fp 1.12, 25; lTm 4.15; 2Tm 2.16; 3.9,13; Lc 2.52).

b. Em parte, o uso é aquele da conversa cotidiana.
c. Há ecos distantes da filosofia helenística em Lc 2.52; G1 1.14; lTm 4.15.
d. O próprio Paulo parece ter cunhado as expressões em Fp 1.12, 25.
2. prokopê individual.
a. O assunto no NT é em grande parte pessoal. Exceções são a noite em Rm 13.12, o 

evangelho em Fp 1.12 e a fé em 1.25.
b. O progresso pessoal é parcialmente individual e parcialmente corporativo. Pas

sagens que falam de avanço pessoal (Lc 2.52; lTm 4.15; G1 1.14) são as que estão mais 
próximas do helenismo. Assim, a expressão em Lc 2.52 soa helenística. Ela pode estar 
baseada em expressões correntes ou em Sir 51.17, mas possui um conteúdo do AT, pois 
a ênfase está no progresso espiritual, e (como em 2.40) o conceito controlador é aque
le do favor diante de Deus refletido no favor diante dos homens. Lucas nunca fala do 
progresso de Jesus, e o versículo não oferece qualquer base para se falar acerca de seu 
crescimento em autoconsciência ou em seu desenvolvimento moral. lTm 4.15 é rela
tivamente mais próximo ao conceito helenístico. Timóteo deve desenvolver o carisma 
do v. 14, dando evidência visível de crescimento em fé, amor e pureza e se dedicando à 
pregação e ao ensino. O progresso, contudo, deve tomar forma externa e é, enfim, uma 
questão de dom divino. Em G1 1.15 (progresso de Paulo no judaísmo), o elemento de 
realização humana é mais forte à medida que Paulo avança em conhecimento e obser
vância da lei, mas o termo tem um tom irônico, pois esse progresso é o próprio oposto 
daquilo que ele agora considera como prokopê (cf. Fp 1.12,25; lTm 4.15); ele está mais 
próximo do progresso em impiedade de 2Tm 2.16 ou do ir de mau a pior de 2Tm 3.13.

3. O prokopê da comunidade e do evangelho. O NT dá ao termo uma variação dis
tintiva em relação à comunidade e ao evangelho. Em Fp 1.25 o prokopê poderia suster- 
-se sozinho e denotar avanço espiritual, ou (com alegria) ele poderia ir com a fé e deno
tar avanço na fé. Embora haja apenas uma fé salvadora (Ef 4.5), há diferentes medidas 
e estágios de fé (Mc 4.24-25; Rm 12.3) e, assim, pode haver progresso nela (Lc 17.5; 2Ts
1.3). Se Paulo permanecer vivo, ele poderá ajudar a promover esse progresso na fé, se 
bem que o Espírito, é claro, é a força última por trás dela. Se a vida de Paulo serve para 
o prokopê da fé, seu sofrimento serve para o progresso do evangelho em 1.12. Como 
um prisioneiro, ele ajuda a difundir o evangelho entre os pagãos e a confirmá-lo entre 
os cristãos, de modo que há avanço tanto exterior quanto interior.

4. O prokopê da heresia. A heresia e seus mestres também fazem progresso contra o 
evangelho. Alimentado por forças demoníacas, o erro se espalha como um câncer (2Tm
2.17). Seu poder é o do engano e da sedução (3.13). Ele afasta de Deus (2.16) para o 
abismo da perdição (3.13). O uso triplo do termo em 2Tm 2.16-3.13 é, talvez, a respos-
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ta do autor à reivindicação dos falsos mestres de que eles são teólogos progressistas. O 
progresso da heresia é parte da multiplicação da iniquidade (Mt 24.12) e da tribulação 
escatológica, mas ela não é ilimitada (2Tm 3.9).

5. O prokopê dos éons. Sobretons escatológicos são evidentes em Rm 13.12. O avan
ço da noite significa a marcha do tempo. Nós ainda estamos no período ambivalente 
do já e do ainda não. A noite vai atingindo o período escuro que precede o amanhecer, 
mas ela também está quase findando; o tempo do despertar chegou. O NT não deixa 
espaço aqui para a ideia do progresso humano. Como a história do mundo, a história 
não tem teleologia própria. Alguém pode ver um prokopê divinamente ordenado so
mente à luz do evangelho.

£. O grupo na igreja primitiva.
1. Pais apostólicos e apologistas. Nesses escritores, não há qualquer uso específico ou 

teológico. Em 2Clem. 17.3 a exortação reflete um entendimento mais jurídico da vida 
cristã. Nos apologistas, o uso é em grande parte o do cotidiano (cf. Justin Diálogo 11.5). 
Um uso mais filosófico ocorre somente em Justino Diálogo 2.6. Irineu fala do progresso 
até Deus (Contra heresias 4.11.2), mas ele contesta a visão de desenvolvimento susten
tada pelos gnósticos, que pensam de si mesmos como progressistas.

2. Clemente de Alexandria. Clemente faz uso considerável tanto do verbo quanto do
substantivo, dando à ideia uma importância mais ampla do que Filo, mas também dan
do a ela um conteúdo bíblico mais completo, ao sujeitar idéias estoicas e platônicas ao 
NT. Ele usa prokopê para a ascensão, mas também para “passo” e “o passo mais eleva
do” e, em seguida, para “posição no céu”, incluindo a exaltação de Cristo e a hierarquia 
angélica. Para Clemente, o progresso infindável é um princípio básico da criação. A 
vida eterna é progresso eterno. O princípio envolve todos os povos, mas Deus conduz à 
perfeição através da fé cristã. O ponto de partida é o desejo por mudança, mas o poder 
do verdadeiro progresso é a fé. A disciplina e a instrução promovem o progresso, mas 
Deus é seu grande doador, e Cristo supre a força motriz. Do lado grego, a cultura serve 
ao progresso, mas o evangelho é a esfera própria da ascensão, e a filosofia deve imer
gir nele para alcançar seu alvo. Esse alvo pode ser variadamente descrito como virtude, 
como visão de Deus, imortalidade, perfeição, conhecimento, etc. No final das contas, 
a influência do NT é decisiva nessa visão de progresso. O progresso que Clemente fi
nalmente busca é o progresso em perfeição e posição no mundo vindouro, com suas 
gradações de destino celestial. [G. Stàhlin, VI, 703-19]

->  auxánõ, perisseúõ , p lê th yn õ , proágõ , teleióõ

prókrima -> krínõ·, prokyróõ —» kyróõ; prolambánõ -» lambânõ; promartyromai
-»  mártys-, promerimnáõ —» merimnáõ; pronoéõ, prónoia -> noéõ; prooráõ —>
h oráõ ; proorízõ  —> horízõ ; propásch õ  —> pásch õ

prós  [perante, em, perto, para, etc.]

A. Com o genitivo. O sentido geral de prós é “perante”. Com o genitivo, ele nor
malmente expressa sair “de”, mas no único uso em At 27.34, ele possui o sentido trans
ferido de “ser essencial para” (cf. lClem. 20.10).
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B. C om odativo.
1. No sentido espacial, prós com o dativo denota a. “perante”, “em”, “ao lado” ou “ao 

redor” e b. direção, “para”.
2. No sentido quantitativo, ele significa “além de”, mas este uso não ocorre no NT.

C. Com o acusativo.
1. No sentido espacial, o uso comum de prós com o acusativo, expressando movi

mento, ocorre a. com um verbo intransitivo, p. ex., indo a ou entrando (mas não com 
um sentido místico; cf. Ap 3.20; Jo 7.33); b. com um verbo transitivo, p. ex., enviar, 
trazer, conduzir, etc., usado frequentemente no NT com importância teológica, p. ex., 
quando Jesus na cruz atrai as pessoas para ele mesmo (Jo 12.32), ou quando há acesso 
ao Pai (Ef 2.18), ou para voltar-se para o Senhor ou para Deus (2Co 3.16; lTs 1.9), ou 
adesão a ídolos (lCo 12.2); c. passivamente com um verbo de movimento denotando 
“em” ou “ao lado” (cf. Mc 1.33; 11.4; 14.54; Mt 3.10), embora vagamente a mesma ideia 
possa estar presente sem um verbo (cf. Mt 13.56), algumas vezes com um movimento 
assumido (Mt 26.18; 2Co 7.12; as fórmulas em Mc 2.2; Rm 15.17; Mt 27.4); d. com ver
bos associados de envio ou de fala para denotar trazer ou comunicar uma mensagem 
(Mt 27.19; Mc 3.31; sem o verbo de fala, At 10.33).

2. No uso psicológico, no sentido de “a”, “para”, prós ocorre com verbos de fala para 
denotar “dizer alguma coisa a alguém” (p. ex., Lc 1.13; At 1.7; com uma referência es
pecial ao discurso direto de Deus e, consequentemente, a atribuição de uma posição 
ou tarefa definidas, Rm 10.21; Hb 1.8; na expressão prós ti, “com referência a”, Lc 18.1; 
com verbos de oração ou de blasfêmia; com Deus ou Jesus como objeto, At 8.24; Ap
13.6); b. com verbos ou substantivos expressando uma atitude, seja ela amistosa (2Co 
3.4; 2Tm 2.24), hostil (Lc 5.30; At 6.1) ou neutra (At 24.16).

3. No sentido temporal, prós com o acusativo expressa a. aproximação a um pon
to no tempo (Lc 24.29); b. um período, p. ex., “por um pouco” (Lc 8.13), “por poucos 
dias” (Hb 12.10), normalmente com uma referência ao futuro.

4. Finalmente, prós a. denota o objetivo de uma ação, “com a intenção de” ou mes
mo “em benefício de”, p. ex., Jo 11.4; At 3.10; Rm 15.2; lCo 7.35, frequentemente com 
um infinitivo, p. ex., Mt 6.1, ou elipticamente, p. ex., Lc 14.32; Jo 13.28; b. expressa 
“chegando ou correspondendo a” (cf. Lc 12.47; Mt 19.8).

5. Consecutivamente, o uso com o acusativo denota “até” ou “para que”, p. ex.,
“branca o bastante para a colheita” em Jo 4.35, conduzindo “à satisfação da carne” em 
Cl 2.23, “a ponto de ciúme” em Tg 4.5, “resultando em morte” em ljo 5.16, “a ponto de 
cobiçar” em Mt 5.28. [B. Reicke, VI, 720-25]

proságõ, prosagõgi —r agõgí; prosanatíthêmi -»  anattíhêmi·, prosdéomai
déomav, prosdéchomai —> déchomai

prosdokáõ [aguardar por, esperar], prosdokía [expectação]

A. Fora do NT.
1. A palavra prosdokáõ significa “esperar ou aguardar por”, “esperar”, com alguma 

tensão entre medo e esperança. O substantivo significa “expectação” de algo bom ou 
mau.
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2. Na LXX, o foco está em Deus e seus atos. Assim, fala-se de esperar em Deus (SI
104.27), em sua salvação (119.166), em sua misericórdia (Sb 12.22), na ressurreição 
(2Mac 7.14). Mas isso se aplica somente ao verbo; em nove ocorrências do substantivo, 
apenas Gn 49.10 e SI 119.116 se referem a Deus.

B. ONT.
1. a. No NT, o verbo frequentemente denota esperança escatológica. Assim, em Mt

11.3 e Lc 7.19-20, a questão é se Jesus cumpre a esperança messiânica.
b. Em Mt 24.50; Lc 12.46; 2Pe 3.12ss„ o Cristo que há de voltar é o objeto da expec

tativa. Em 2Pe 3.12 e 14 os particípios têm um caráter indicativo e causai. Aguardando 
o dia de Deus, os crentes vivem vidas santas. Assim, prosdokán está protegido contra a 
desintegração psicológica e orientado para a esperança de salvação.

2. Em Lc 21.26, o substantivo tem o sentido helenístico de “terrível expectativa”, e 
em At 12.11, ele se refere às expectativas do povo judeu por ocasião do aprisionamento 
de Pedro.

C. O pais apostólicos. Exceto em Hermas Visões 3.11.3 e Diog. 9.2, prosdokáo nos
pais apostólicos sempre se refere às bênçãos divinas. O substantivo não ocorre. Entre 
os apologistas, Justino faz frequente uso do grupo em conexão com promessas do AT e 
NT (p. ex., Diálogo 52.1; 120.3). [C. M aurer, VI, 725-27]

prosérch om ai —> érchom ai; proseúchom ai, p roseu ch ê  —> eúchom ai

prosêly tos  [prosélito]

A. Ocorrência. Essa palavra tem sido encontrada somente em escritos judaicos e 
cristãos, embora épêlys e epèlytês (epêlytos) sejam encontradas com o mesmo sentido 
no grego secular.

B. Os estrangeiros no AT. Há duas classes de estrangeiros no AT, visitantes (Dt 
14.21) e residentes temporários ou permanentes (Êx 12.49). Os primeiros não têm di
reitos e estão excluídos da comunhão nacional e cultuai. Os últimos estão sob proteção 
e desfrutam de liberdade pessoal, mas não possuem qualquer posição independente. Êx 
22.20ss. lhes assegura o interesse de Deus, e Êx 23.9 apela para a experiência de Israel 
no Egito. Os estrangeiros devem guardar o sábado (Êx 20.10), pois, estando na terra, 
eles se encontram num relacionamento religioso. À medida que o sentido de eleição se 
desenvolve, e com ela a distinção de outros povos, os estrangeiros residentes são tra
zidos para a comunhão cultuai. Dt 5.14; 16.10-11, 13-14 requer que eles guardem as 
festas, contudo, eles só podem guardar a Páscoa se forem circuncidados. Os estrangei
ros, então, são muito parecidos com os prosélitos posteriores, com exceção de que eles 
precisam ser residentes; desse modo, permanece uma diferença sociológica.

C. prosêly tos  no judaísmo posterior.
I. Judaísmo helenístico.
O desenvolvimento definitivo do prosélito como termo técnico ocorre no judaísmo 

da dispersão. Isso provê uma estrutura sociológica diferente, na qual os judeus vivem
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entre não judeus, aprendem a cultura não judaica e iniciam uma missão judaica. Os 
relativamente poucos que aceitam totalmente o judaísmo e que são circuncidados são 
chamados de prosêlytoi. Religiosamente, mas não sociologicamente, eles são semelhan
tes aos estrangeiros residentes. Um número maior de gentios aceita o monoteísmo do 
AT e guarda algumas partes da lei cultuai, mas não são circuncidados; estes são os te
mentes a Deus (sebómenoi ou phoboúmenoi tón theón). Os judeus helenistas conside
ram que seja mais importante do que a circuncisão que os gentios creiam em Deus e 
sigam seus mandamentos éticos.

Linguisticamente, 1. a LXX usa prosêlytos 77 vezes para o estrangeiro residente, em 
11 casos usa pároikos, duas vezes g(e)iõras e uma vez xénos.

2. Filo desenvolve a nova compreensão do termo do AT, embora ele prefira épêlys 
ou epèlytês (epêlytos) em relação ao menos familiar prosêlytos. Ele define prosêlytos 
como alguém que deixou o país, os parentes e os amigos para se colocar sob a consti
tuição judaica. Isso pressupõe a circuncisão, embora Filo enfatize a necessidade de cir- 
cuncidar cobiças e paixões.

3. Josefo evita prosêlytos, que seus leitores não teriam entendido, mas usa outros 
termos para convertidos plenos ao judaísmo em distinção aos tementes a Deus.

4. Inscrições judaicas se referem a prosélitos, mas somente em um caso da Pales
tina. Os verdadeiros prosélitos podem ser sepultados entre judeus, tendo se separado 
de tudo que é gentio. Eles estão plenamente integrados na comunidade e, por vezes, 
possuem novos nomes judaicos. Na Itália, há mais mulheres que homens, pois a ple
na conversão é mais fácil para as mulheres; também encontramos escravos e crianças 
adotadas, para quem a conversão traz vantagens. Uma legislação restritiva, p. ex., sob 
Adriano, pode ter afetado a distribuição. Algumas inscrições se referem a tementes a 
Deus (theosebês; lat. metuens).

II. Judaísmo palestino posterior.
No judaísmo palestino posterior, o prosélito e o estrangeiro residente são pratica

mente os mesmos; o último termo perdeu seu sentido sociológico. A plena conversão 
é mais importante na Palestina. Aqueles que desejam vir para o judaísmo devem acei
tar a lei em sua inteireza, ou serão ainda gentios. Entre os prosélitos mais velhos, en
contramos grupos ilustres tais como a família de Herodes e o rei Izates de Adiabene, 
com sua mãe e irmã. Certo Simão que exerceu um destacado papel como guerrilheiro 
na primeira guerra judaica era também conhecido como ho (toú) Giõra·, seu pai era 
um prosélito. Nos apócrifos, Tb 1.8 se refere a esmolas que são dadas a prosélitos. O 
Documento de Damasco menciona as quatro ordens de sacerdotes, levitas, israelitas e 
gerim (Qumran tem somente as primeiras três). Os gerim aqui são prosélitos plenos, 
não justamente estrangeiros residentes. Como Bar. Sir. 41.4 o coloca, eles são aqueles 
que abandonaram sua vida vã e encontraram refúgio debaixo das asas de Deus (cf. tam
bém 42.5).

III. Judaísmo rabínico.
1. O termo. Os rabinos agora usam o termo do AT para gentios plenamente conver

tidos ao judaísmo. Distinção é feita entre falsos prosélitos, que buscam vantagem pes
soal, e verdadeiros prosélitos, que se tornam judeus por convicção e guardam toda a lei 
(em distinção àqueles que participam da adoração e guardam as Leis de Noé).

2. A atitude. Alguns rabinos encorajam prosélitos, outros, a princípio, os tratam
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com cautela. Quando a conversão se torna quase impossível sob Adriano, eles são bem 
recebidos, pois somente aqueles que estão sinceramente motivados assumem o risco. 
Mais tarde, uma atitude menos favorável se manifesta novamente na perspectiva de 
que prosélitos atrasam a vinda do Messias, ou que prosélitos não mais serão recebidos 
quando o Messias chegar.

3. A  recepção. O rito da recepção consiste em circuncisão, batismo e um sacrifício. 
A circuncisão é a parte mais antiga. A idade precisa e o significado e forma originais do 
batismo são desconhecidos. Talvez seja a princípio uma purificação cultuai, mas pos
teriormente se torna um estabelecido rito público de admissão envolvendo instrução 
na lei. A oferenda prescreveu com a destruição do templo. Os rabinos encontram uma 
base para as três condições nas condições do pacto do Sinai em Êx 12.48; 24.5; 19.10. 
Quando as condições são cumpridas, os convertidos são considerados judeus em todos 
os sentidos.

4. Posição legal. Assemelhando-se a crianças recém-nascidas, os prosélitos não po
dem ser responsabilizados pelas transgressões dos gentios. Os filhos nascidos antes da 
conversão não podem ser herdeiros se eles não se converterem com seus pais. Os con
vertidos podem herdar de pais gentios desde que nenhuma idolatria esteja envolvida. 
As leis de incesto do AT se aplicam a casamentos gentios anteriores somente à medida 
que as leis gentias concordarem com elas. Mulheres prosélitas não podem desposar sa
cerdotes, de acordo com a disposição regulamentar de Lv 21.13-14, embora unicamente 
sob suspeita de fornicação, de forma que a regra não se aplica a meninas convertidas 
com menos de três anos de idade. Regras provendo ajuda para estrangeiros residentes 
(Lv 19.10) são aplicadas aos prosélitos.

5. Não judeus. Os rabinos aplicam aos gentios que guardam as Leis de Noé o ter
mo sociológico que o AT usa para estrangeiros residentes. Estes incluem os tementes 
a Deus, que são por vezes favoravelmente vistos como pessoas justas que têm parte no 
mundo vindouro. Entretanto, em geral, os rabinos não estão contentes em terem gen
tios incircuncisos como livres aderentes. Acreditam que eles não podem aprender a lei 
se antes não forem circuncidados. Eles são assim considerados como gentios plenos se 
não tomarem o passo de uma plena conversão 12 meses após aceitarem as Leis de Noé.

D. ONT.
I. prosêlytos.
1. Dos quatro casos no NT, o primeiro se encontra em Mt 23.15, onde Jesus denun

cia a obra missionária legalística dos fariseus, que não estão contentes com livres ade
rentes, mas produzem hipócritas ao imporem estrita observância legal.

2. At 2.11 lista prosélitos entre os grupos da dispersão presentes em Jerusalém para a 
festa. Prosélitos e judeus são termos que denotam a posição religiosa daqueles que vêm 
de localidades geográficas também mencionadas.

3. Visto que em 6.1 Hellênistaí significa judeus de origem helenista, Nicolau como 
um prosêlytos é distinguido dos outros seis; ele é um convertido do paganismo que 
veio de Antioquia para Jerusalém.

4. At 13.43 lista entre aqueles que seguem os apóstolos também prosélitos temen
tes a Deus. Esta é uma combinação única, mesmo em Atos, e levanta a questão se 
sebómenoi ou prosèlytoi seja o termo técnico. Se for o primeiro, prosèlytoi é material
mente incorreto; se for o segundo, sebómenoi tem algum sentido de “piedosos”.
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II. sebómenoi (phoboúmenoi) tón theón.
1. Essas expressões ocorrem em Atos -  phoboúmenoi na primeira seção, sebómenoi 

na segunda. Alguns cristãos palestinos parecem ter pensado, a princípio, que a salva
ção era somente para judeus plenos (cf. At 11.3, onde Pedro é cobrado por associar- 
se com o phoboúmenos Cornélio, e 11.19, onde os missionários palestinos, a princípio,

pregavam somente aos judeus, embora alguns, de Chipre e Cirene, pregam também a 
Héllênes, ou sebómenoi [v. 20]).

2. Paulo, primeiramente, prega nas sinagogas aos judeus, ou seja, a membros plenos 
do povo judeu por nascimento ou conversão, e a Héllênes, ou seja, gentios tementes 
a Deus que frequentavam o culto judaico (cf. At 14.1; 18.4; 19.10; também 13.16, 26; 
16.14; 17.17; 18.7; também 17.4). Seu principal sucesso parece ser entre os tementes a 
Deus. Paulo não exige circuncisão, mas o monoteísmo não é suficiente; é preciso ter fé 
em Cristo para a salvação (13.39). A pregação de Cristo incita a oposição judaica e faz 
que Paulo, p. ex., em Corinto, se dirija aos gentios tementes a Deus (18.6). O uso em 
Atos se conforma exatamente à situação existente e apoia a historicidade dos relatos.

[K. G. Kuhn , VI, 727-44]

próskairos -»  kairós; proskaléõ -> kaléõ; proskartaréõ, proskartérêsis —» karteréõ-,
prosklêróõ -> klêros; proskolláõ —» kollãó

proskóptõ [golpear, chocar-se contra, ofender], próskomma [queda, pedra de tro
peço], proskopê [o que traz ou causa ofensa], apróskopos [o que não traz ou causa 
ofensa]

A. Uso.
I. proskóptõ.
1. Literalmente, essa palavra significa “golpear”, “bater contra”. Intransitivamente, ela 

significa “chocar-se contra”, “colidir”, “escorregar”, “cair”, “sofrer dano”, “perecer”.
2. Num sentido transferido, proskóptõ significa “ofender”, “causar desagrado” ou 

“ofender-se”, “estar irritado' ou enfurecido”, “experimentar desgosto”.
II. próskomma.
1. Esse substantivo pode denotar o resultado de uma queda: “dano”, “ferimento”, 

“batida” ou, de modo mais geral, “ferida”, “destruição”, “ruína” e, moralmente, “queda”, 
“pecado”.

2. Ele pode também denotar uma qualidade como na expressão “pedra de tropeço”.
3. Finalmente, ele pode indicar a causa de um ferimento, p. ex., um “obstáculo” ou, 

num sentido mais geral, a causa de uma ruína, p. ex., um “impedimento” à fé, uma 
“tentação” que causa uma queda em pecado.

III. proskopê. Esse raro substantivo verbal normalmente denota 1. “o que traz 
ofensa”, “aversão”, “irritação”, “antipatia”. Ele pode também ser usado 2. para “causa de 
queda ou de ofensa”, “razão para antipatia”.

IV. apróskopos. Esse raro e tardio adjetivo verbal significa 1. “o que não causa que
da”, “o que não faz tropeçar”, “íntegro” e 2. “o que não causa ofensa”, “inofensivo”, “irre
preensível” “o que não traz ofensa” (p. ex., uma consciência limpa).
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B. O AT e o judaísmo.
I. Equivalentes. Há vários equivalentes hebraicos com sentidos tais como “causar 

queda”, “empurrar”, “golpear”, também “cair” ou “tropeçar”.
II. Metáforas. Duas metáforas estão associadas com o grupo. 1. a do caminho 

e 2. a da pedra, mas as duas podem também ser combinadas (Pv 4.12; Lm 3.9; Mt
16.23). proskómmata são usualmente obstáculos nocivos em contraste com os cami
nhos planos do justo, mas eles podem também ser uma marca do caminho certo (cf. 
Mt 7.13-14).

III. Uso teológico.
1. a. Frequentemente usado em conexão com a doutrina da retribuição, o grupo de

nota idolatria como pedra de tropeço resultando em destruição.
b. Mesmo à parte dos ídolos, a queda é uma punição pela desobediência. O próprio 

Deus pode ser a causa da queda (cf. Is 59.10) visto que o povo não confia nele. Em Pv
4.19 indivíduos injustos caem nas trevas de sua ignorância.

c. Especificamente em Is 8.14, Deus é uma rocha de tropeço e uma armadilha, em
bora ele também seja uma rocha de refúgio, de modo que a rocha descreve tanto sua ira 
quanto sua graça, assim como sua ação significa tanto salvação quanto perdição (cf. SI 
18.25ss.; ICo 1.23-24).

d. Somente fora do cânon é que o diabo é uma causa de destruição (Test. Rub. 4.7).
e. Apenas em casos raros da literatura de sabedoria um poder não sobrenatural cau

sa destruição (cf. ouro e vinho em Sir 31.7)
2. É discutível se o grupo é usado na LXX para tentação e queda em pecado. Is 29.21 

e Sir 17.25 podem ser citados nesse contexto. Por outro lado, os equivalentes hebreus 
nos rabinos frequentemente têm esse sentido (cf. também Qumran).

C. ONT.
I. A base do AT.
1. O NT segue o AT na forma das citações, p. ex„ Mt 4.6; Rm 9.32-33.
2. Ele também adota expressões similares (cf. Rm 14.13, 21; ICo 8.9). A principal 

diferença no NT é que agora é a incredulidade, e não mais a desobediência, a causa de 
eterna perdição espiritual, não meramente de destruição temporal. O dano externo está 
em vista em Mt 4.6, e cf. o significado “ofensa”, porém o dano espiritual é a referência 
primária em, p. ex., Rm 14.13; ICo 10.32; 2Co 6.3.

II. Uso específico do NT.
1. Jesus e a queda.
a. Em Mt 4.6-7, o tentador deixa de mencionar que a promessa é para aqueles que 

confiam em Deus. Desse modo, ele busca fazer de Jesus aquele que põe Deus à prova, 
usando a própria promessa para tentar provocar uma queda. Como queda literal, isso 
destruiría Jesus logo no início. Como queda espiritual, ela seria mais profunda e mais 
fatal do que aquela de Adão.

b. A metáfora do caminho está presente em Jo 11.9-10. Uma pessoa não tropeça e 
cai à luz do dia. Há talvez uma alusão aqui à paixão de Jesus que se aproxima, ou seja, 
sua queda na morte.

2. Queda na fé.
a. (a) Os seres humanos podem ser a causa da queda de outros. Assim, a liberda

de válida dos fortes em Roma e Corinto (Rm 14.21; ICo 8.9) pode ser uma pedra de
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tropeço para os fracos, que veem nela uma transigência com o mundo pagão. O amor, 
então, exige a renúncia da liberdade para que ela não motive a queda de outros.

(b) Vale como princípio para todos os cristãos (ICo 10.32) que eles não devem cau
sar escândalo seja aos crentes ou aos de fora. Isso não significa simplesmente que eles 
devem ser agradáveis aos outros. Significa que eles não devem fazer nada que enfra
queça sua fé ou os afaste da fé. Pois o próprio Paulo não põe obstáculo no caminho de 
outros (2Co 6.3). Ele procura nada fazer que acarrete repreensão ao ministério apostó
lico. Sua preocupação é, novamente, no sentido da salvação daqueles entre os quais ele 
trabalha.

b. Rm 9.32-33 e lPe 2.6ss. aplicam Is 8.14 e 28.16 a Cristo, embora em diferentes 
contextos e combinações. Em Romanos, Israel tropeça em Cristo, enquanto em 1 Pedro, 
Cristo é primariamente uma pedra preciosa para os eleitos. Israel tropeça porque tem 
uma ideia errada de salvação e deixa de reconhecer em Jesus o Messias. Em 1 Pedro, a 
pedra suporta o edifício, mas é um perigo para aqueles que nela tropeçam, de modo 
que a pessoa deverá ser edificada no edifício divino ou cair sobre ele ao se escandalizar 
e deixar de crer. Em ambas as passagens, Cristo tem um efeito duplo. Por intermédio da 
revelação de Deus oculta nele, com sua justificação do pecador, a convocação está feita 
e conduz tanto à salvação com fé ou à perdição com incredulidade. O próprio Deus co
locou a pedra e lhe deu essa função.

c. Em Fp 1.10, ser apróskopos é um alvo escatológico. O significado pode ser “ir
repreensível”, “sem ofensa para Deus” ou “o que não cai” (cf. Jd 24). O contexto sugere 
que o que está em vista é praticamente a mesma coisa que “sendo salvos” em ICo 1.18. 
A oração de Paulo é no sentido de que ele não contribua para que os filipenses trope
cem no caminho da fé, que eles não venham a escorregar e cair agora, e que eles desse 
modo permaneçam firmes no julgamento. Importante é que isso só é possível por in
termédio de Cristo e de seu Espírito, e que, sendo alcançado o alvo, o louvor e a glória 
pertencem somente a Deus.

3. Ofender a consciência (Rm 14.20; At 24.16).
a. Em Rm 14.20, o assunto da passagem é a fé em sua relação com a consciência. A 

referência poderia ser à queda na fé, ou podería ser ao agravo feito à consciência. Se a 
primeira ideia for a correta, próskomma concorda com o proskópto do v. 21. Mas a se
gunda ideia concorda melhor com o tema da separação entre conduta e consciência (cf. 
v. 23). Não é incomum que Paulo empregue as mesmas palavras, ou palavras do mesmo 
grupo, em dois sentidos diferentes na mesma passagem (cf. krínõ em 14.13).

b. A ideia de uma consciência que não se ofende está claramente presente em At
24.16, seja no sentido de uma consciência calma ou no sentido de uma consciência in
cólume (cf. 2Tm 1.3). A preocupação de Paulo para com a consciência é aparente em 
Rm 14 e ICo 8; a declaração tem, então, um tom autêntico.

D. A igreja primitiva. O uso do NT é menos proeminente nos primeiros escritos. 
A ideia do tropeço está presente na metáfora dos dois caminhos (cf. Hermas Mandatos 
6.1.3-4; também Justino Apologia 1.52.10). Mas o sentido principal é “(causar) ofensa” 
(lClem. 21.5), e apróskopos é comum para “serviço irrepreensível” (lClem. 20.10; cf.
61.1). O foco está mais na ameaça à reputação dos oficiais do que na ameaça à fé da
queles que estão sob a direção deles. [G. St â h l in , VI, 745-58]

—» líthos, pétra, píptõ, skándalon
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proskynéo [curvar-se, adorar], proskynetés [adorador]

proskynéo.

A. Significado para os gregos. Normalmente associado ao Kuss do alto alemão an
tigo, embora de diversas maneiras, proskynéo é um termo antigo para a adoração re
verente dos deuses, que, no caso das divindades ctônicas, significaria parar para beijar 
a terra. Os gregos abandonam o gesto externo, mas conservam o termo para a atitude 
interior. Posteriormente a palavra assume um sentido mais geral, expressando amor e 
respeito.

B. A compreensão judaica.
1. A LXX usa o termo para várias palavras significando “curvar”, “beijar”, “servir” e 

“adorar”. A maior parte dos casos se relaciona com a veneração do Deus de Israel ou 
de falsos deuses, proskyneín pode também ser dirigida á anjos, aos justos, aos sobera
nos, aos profetas e à sombra de Samuel (Saul). Embora possa expressar respeito, o ter
mo também sugere que aqueles assim honrados são, de algum modo, instrumentos de 
Deus (cf. Gn 18.2; 19.1). Em Gn 23.7,12 a observância de formalidades enfatiza a lega
lidade da aquisição. A recusa de Mordecai para render proskynêsis a Hamã é o foco da 
ação dramática em Ester. A reverência é sempre pretendida, exceto mais tarde em 4Mac
5.12. A LXX prefere o dativo ou a preposição em lugar do grego transitivo e acusativo. 
Isso se deve em parte ao hebraico, mas em parte também ao fato de que o transitivo 
beijar é impossível onde não há imagem de Deus.

2. Josefo segue a LXX no uso do termo para adoração e respeito. Entretanto, ele ten
de a restringir proskyneín à adoração gentílica, para evitar o termo com uma referência 
humana, ao falar dos judeus de seus próprios dias, e ao usá-lo em relação ao templo e à 
lei no sentido de respeito antes que de adoração (pois mesmo os romanos respeitam o 
lugar santo; A guerra judaica 5.402).

3. O uso de Filo é em grande parte mais secular do que religioso, exceto quando ele 
censura a adoração das riquezas ou várias formas de idolatria na vida da cidade. Ele 
aceita proskyneín para outros como uma forma de respeito, mas critica a proskynêsis 
ao imperador como uma contradição da antiga liberdade romana. Ele também fala de 
uma proskyneín dirigida ao templo, à Escritura e ao Dia de Expiação.

4. No judaísmo rabínico, proskynêsis è uma atitude de oração (embora em pé seja 
mais costumeiro). O termo pode ser também uma demonstração de respeito aos rabi
nos como aqueles que estão numa íntima relação com Deus por conta de seu estudo da 
lei.

C. ONT.
1. O NT usa proskyneín somente em relação a um objeto divino. Mesmo Mt 18.26 

não é uma exceção verdadeira, pois, em vista da importância de proskynêsis em Mateus 
(cf. 8.2; 9.18; 14.33; 15.25; 20.2), o rei divino claramente está por trás do rei da parábo
la. Desse modo, quando aqueles que buscam a ajuda de Jesus caindo aos seus pés, isso 
é mais do que um gesto de respeito. Os magos se curvam em adoração (Mt 2.2, 11). O 
tentador procura a adoração que pertence a Deus (4.9-10). Os discípulos adoram Jesus 
quando começam a compreender sua filiação divina (14.33) e quando encontram o Se-
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nhor ressurreto (28.9). A idéia da transcendência de Deus impede qualquer enfraque
cimento do termo no NT. Pedro rejeita proskynêsis em At 10.25-26. Mesmo o anjo a 
proíbe em Ap 19.10. O gesto é expressamente mencionado em At 10.25.

2. Em Jo 4.20ss., proskyneín parece ter um sentido completamente figurado. Contu
do, o ato de adoração está por trás dele. O que Jesus diz é que não há um único lugar de 
adoração. O ato concreto é elevado à esfera do espírito e da verdade que agora o con
trola. Isso não significa uma espiritualização total da adoração, mas, sim, a possibilida
de de verdadeira adoração em todos os tempos e em todos os lugares.

3. A adoração no céu envolve repetidos proskynêsis (Ap 4.10; 5.14; 7.11; 11.16;
19.4). Aqueles que temem a Deus (e aqueles que adoram a besta!) são também 
proskynoúntes (Ap 11.1; 13.4). Aqueles que adoram Satanás finalmente se curvarão aos 
pés do anjo da igreja de Filadélfia (3.9), e todas as nações virão e adorarão a Deus no 
último dia (15.4).

4. Embora proskyneín seja comum nos evangelhos e em Atos, e novamente em Apo
calipse, a palavra ocorre nas epístolas somente em Hb 1.6; 11.21 e lCo 14.25. O últi
mo versículo oferece o único caso de proskyneín na comunidade cristã e se refere, em 
conformidade com o AT, à sujeição incondicional expressa por um crente. Em outras 
partes, lemos de ajoelhar e de levantar as mãos em oração (At 9.40; lTm 2.8), mas a 
palavra proskyneín não ocorre. Sendo um termo concreto, proskyneín exige majestade 
visível. O termo é assim apropriado somente quando o Cristo encarnado está presente, 
ou quando o Senhor exaltado estiver novamente manifesto.

D. A igreja primitiva. Os dados nos pais apostólicos são quase os mesmos que os 
do NT. Na maior parte, a referência é à adoração pagã. A veneração de Cristo é dife
renciada do respeito prestado aos mártires em Mart. Pol 17.3. Posteriormente, o ter
mo recebe uma significação muito limitada. Desse modo, o Concilio de Niceia, em 787, 
permite proskynêsis a imagens, mas reserva a verdadeira latreía para a natureza divina. 
O acusativo grego reaparece com o dativo mais comum, mas sem qualquer diferença 
consistente de sentido.

proskynêtês.
1. Fora do NT, esse termo ocorre pela primeira vez unicamente numa inscrição do 

século 3o d.C.
2. O único caso no NT está em Jo 4.23, onde a referência é aos “verdadeiros adora

dores”, sendo que “verdadeiro” é definido como “em espírito e em verdade”.
- >  aspázomai, eúchomai, píptõ  (H. G r e e v e n ,  VI, 758-66]

proslambánomai, próslêntpsis —> lambánõ; prosménõ  —> ménõ; prostássõ —> tásso

prósphatos [novo],prosphátõs [recentemente]

1. De etimologia incerta, essa palavra significa “fresco” (fruta, etc.) ou “novo” (pes
soa ou eventos); o advérbio significa “novamente”, “ultimamente”, “recentemente”.

2. A LXX tem os sentidos usuais de “fresco” e “novo”, mas, por vezes, com uma su
gestão de ilegítimo (novos deuses). O advérbio significa “agora mesmo”, “recentemente”.
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3. O NT usa o adjetivo somente em Hb 10.20 para descrever o novo caminho que 
Cristo abriu através do véu. Pela auto-oferta de Cristo, a comunidade tem o direito de 
acesso a Deus. Isso é novo em comparação ao antigo caminho para o santo dos san
tos. É também novo em termos qualitativos em comparação com ritos e cerimônias fú
nebres. O caminho conduz por intermédio do evento da redenção na vida e morte de 
Cristo. Consequentemente, acontece por sua carne, que é exatamente o oposto de um 
obstáculo no caminho para Deus. O advérbio ocorre em At 18.2 no sentido de “um 
pouco antes”. [C. M a u r e r , VI, 766-67]

prosphérõ, prosphorá —> phéro

prósõpon [face, rosto], euprosõpéõ [mostrar boa aparência],prosõpolêmpsía [par
cialidade], prosõpolêmptês [alguém que mostra parcialidade], prosõpolêmptéõ 
[mostrar parcialidade], aprosõpolêmptõs [imparcialmente]

prósõpon.

A. Uso grego.
1. Face. O sentido básico de prósõpon é “face”, “rosto”. O plural ocorre em Home

ro e nos trágicos, mas posteriormente o singular predomina. Faces humanas ou, por 
vezes, aquelas dos deuses estão em questão, com exceções apenas ocasionais. Um sen
tido mais amplo é “aparência pessoal”, “forma”, “figura”. Com katá, “presença pesso
al” é denotada. Um uso figurado é para uma frente militar ou para a fachada de uma 
edificação.

2. Máscara. A máscara usada por atores se assemelha à face e é assim chamada de 
prósõpon. O papel ou parte é então denotado pelo termo. Outro uso é para o oponente 
anônimo num diálogo.

3. Pessoa. Outro significado é a pessoa, quer social ou gramaticalmente, ou ainda, 
num tempo posterior, legalmente.

B. A LXX e o uso judaico posterior.
I. A LXX.
1. Face. Ocorrendo cerca de 850 vezes ou mais na LXX, prósõpon significa em pri

meiro lugar “face”. Cair sobre o rosto é uma expressão de veneração (Gn 17.3). Ver a 
face de um rei significa ter uma audiência. O rosto de um animal é pretendido em Ez
1.10. “Aspecto” é o sentido em Gn 40.7 (de um caso em 2Sm 14.20). A prósõpon denota 
a pessoa toda em 2Sm 17.11 (Absalão).

2. Lado frontal. Tal como o original hebraico, prósõpon pode denotar “superfície” 
(Gn 2.6), ou “corte” (Ec 10.10), ou “frente” em frases preposicionais significando mo
vimento para ou de, p. ex., com apó (de), eis (para ou perante), ek (de), en (diante de), 
epí (em), katá (diante de ou em oposição a), metá (com) e pró  (antes de).

3. Face de Deus.
a. Com frequência, prósõpon denota a face de Deus em expressões antropomórfi- 

cas. Quando Deus levanta sua face, isso significa graça e paz. Oração é feita para que 
sua face brilhe sobre Israel (Nm 6.25). Esconder sua face denota retirada de graça (Dt
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32.20). Em ira penal, Deus volta sua face contra pecadores (SI 34.16). Ver a face de 
Deus é um privilégio especial (Gn 32.3). Por causa da santidade de Deus isso envol
ve perigo; por esta razão, mesmo Moisés vê a glória de Deus apenas pelas costas (Êx
32.23) . Deus se revela através de sua palavra, não pela contemplação de sua face.

b. Várias expressões cultuais usam o termo. Assim, “ver a face de Deus” significa vi
sitar o santuário; os crentes buscam a face de Deus (SI 42.3; Zc 8.21-22). A ênfase aqui 
não é no ver a Deus, mas na certeza de sua presença e seu favor. No SI 105.4, buscar a 
face de Deus é um procedimento diário; é uma questão de suprema preocupação no SI
27.8.0  pão sagrado é o pão da prosõpon em ISm 21.6, ou seja, o pão da presença.

II. Judaísmo posterior.
1. Filo e Josefo.
a. Para Filo, a face é a parte mais importante do corpo; ela é controlada pelo número 

sete. Filo se refere com frequência à face de Deus. Representando seu ser essencial, ela 
nos é oculta. Por vezes, Filo usa prosõpon para “pessoa”.

b. Em Josefo, encontramos os sentidos “face”, “feições”, “papel” e “pessoa”.
2. Obras pseudepígrafas e rabínicas. Os pseudepígrafos falam da face dos justos que 

brilham como o sol quando Deus faz sua luz brilhar sobre eles. Sua sétima alegria será 
avançar para ver a face de Deus. Os rabinos dizem que todas as pessoas veem a face de 
Deus na hora da morte. Os ímpios a veem para receber punição; os justos veem a face 
da Shekiná. Ver ou saudar a face da Shekiná é também uma expressão rabínica para o 
templo ou (posteriormente) para a adoração na sinagoga. Aqueles que oram e estudam 
também se dirigem à face de Deus, porquanto ele se aproxima deles.

C. O uso do NT.
1. Face. prosõpon frequentemente significa “face” no NT (cf. Mt 6.16-17; At 16.5; 

Ap 4.7). Cair sobre o rosto expressa veneração ou respeito (Mt 17.6; Lc 5.12). As faces 
do anjo (Ap 10.1) e de Jesus (Mt 17.2) brilham como o sol. A face de Moisés tem um 
brilho passageiro (2Co 3.7ss.). Para Paulo, o véu que Moisés coloca sobre o rosto sig
nifica o véu sobre o AT que oculta seu verdadeiro sentido para Israel. Entretanto, os 
cristãos veem com o rosto descoberto a glória do Senhor e são mudados de glória em 
glória (cf. também 2Co 4.6). Ver a face significa encontrar uma pessoa em At 20.25, e 
conhecer de rosto denota conhecimento pessoal em G1 1.22. Dispor a face numa dire
ção específica comunica uma firme resolução para seguir um rumo particular. A frase 
possui grande significado para a história da salvação como um todo em Lc 9.51. Por ve
zes, a aparência de uma pessoa ou de um objeto pode ser denotada, p. ex., em Tg 1.23; 
1.11; Mt 16.3.

2. O lado frontal. Como na LXX, prosõpon pode denotar a frente, frequentemente 
com preposições, p. ex., apó (de, At 3.19; 5.4-5), eis (perante, 2Co 8.24), en (em, 2Co 
2.10; 5.12), katá (diante de, 2Co 10.1, 7), metá (com, At 2.28) e pró  (antes de, Mc 1.2; At
13.24) .

3. Face de Deus. Assim como os adoradores do AT “veem a face de Deus” quando 
visitam o templo, também Cristo em Hb 9.24 comparece perante a face de Deus quan
do entra no santuário celestial. Anjos que guardam os pequeninos sempre veem a face 
de Deus em Mt 18.10. Na consumação, os servos de Deus verão sua face (Ap 22.4). 
Agora vemos indistintamente por um espelho, ou seja, imperfeitamente, mas então ve
remos face a face, ou seja, com perfeita visão e conhecimento (lCo 13.12).
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4. Pessoa. Esse sentido ocorre no NT somente em 2Co 1.11 (“muitas pessoas”).

D. Uso na igreja primitiva.
1. Pais apostólicos. Nesses autores, não há qualquer traço peculiar. Encontramos os 

significados normais “face”, “frente” e “pessoa”, embora referências à face de Deus sejam 
encontradas somente em citações do AT, p. ex., em lClem. 18.9; 22.6.

2. Cristologia e ensino trinitário. A palavra prósõpon se torna crucial em debates a 
respeito da pessoa de Cristo e da Trindade. O sentido legal ainda não é importante nos 
primeiros estágios, e o termo recebe seu conteúdo a partir das discussões. Os pais en
tendem que o termo é inadequado, de modo que aquilo que se pretende expressar com 
ele deve fixar seu significado.

euprosopéo. Essa palavra, significando “ter uma boa aparência”, ocorre no NT so
mente em G16.12 para “passar boa imagem”, “ficar bem com outros”.

prosõpolêmpsía, prosõpolêmptês, prosõpolêmptéõ, aprosõpolêmptõs.
1. No AT, encontram-se várias expressões que expressam saudação ou recepção res

peitosas, p. ex., curvar a face, levantar a face. A partir destas surge a ideia de mostrar 
preferência ou parcialidade para com certas pessoas. Em contraste, Deus não faz acep
ção de pessoas (Dt 10.17).

2. Seguindo o AT, o NT tem expressões diferentes para mostrar consideração por 
pessoas, p. ex., em Mc 12.14; Lc 12.21; Jd 16. Entretanto, Deus não mostra parcialida
de (G12.6). Para expressar essa ideia, o substantivo prosõpolêmpsía é criado (Rm 2.11; 
Ef 6.9; Cl 3.25; Tg 2.1). No julgamento, judeus e gentios são tratados de igual modo. 
Acima de empregadores e empregados está o Senhor que não mostra parcialidade para 
com ambos os grupos. Pecadores receberão o pagamento sem acepção de pessoas. 
Deus abre a salvação para os gentios também (At 10.34). Os crentes devem ser como 
Deus no trato de uns para com os outros, não favorecendo o rico ou desprezando o 
pobre (Tg 2.1). Mostrar parcialidade é cometer pecado e cair sob a condenação da lei
(2.9).

3. O tema é tratado pelos pais apostólicos em Barn. 19.4; Did. 4.3; Pol. 6.1; lClem.
1.3; Barn. 4.12. [E. Lohse, VI, 768-80]

protíthêmi —» títhêmi

prophêtês [profeta], prophêtis [profetisa], prophêtetíõ [profetizar], propheteía 
[profecia], prophêtikós [profético],pseudoprophêtês [falso profeta]

A. Grego secular.
I. Aspectos linguísticos.
1. O prefixo pro- causa alguma ambiguidade no tocante ao sentido preciso de 

prophêtês, mas pode ser que o sentido original no grego seja “aquele que proclama”, 
embora bem cedo também ocorra a ideia de “aquele que prediz” .

2. A palavra prophêtis (do final do século 5o a.C.) é a forma feminina.
3. O verbo prophêtetíõ tem o duplo sentido de “proclamar” e de “ser um profeta 

oracular”.
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4. prophêteía denota a. “habilidade para declarar a vontade divina”, b. “proclama
ção” e c. “ofício profético”.

5. prophêtikós significa “pertencente a um profeta”, “profético”.
6. Na palavra pseudoprophêtés, a primeira parte pode ser um objeto (“profeta de 

mentiras”) ou pode ser adjetiva (“falso profeta”).
II. Aspectos materiais.
1. Profetas oraculares.
a. Embora os termos sejam encontrados somente a partir do século 5° a.C., a reali

dade é muito mais antiga. Desse modo, compostos como hypophétês se referem àqueles 
que aguardam para ouvir a declaração da vontade dos deuses e então a expõem e pro
clamam àqueles que buscam conselho. O processo exato (p. ex„ o papel de sacerdoti
sas) não está completamente claro, mas perguntas são colocadas e respostas são dadas 
como decisões divinas ou orientações relacionadas a situações específicas.

b. O oráculo de Delfos leva o grupo prophêtes para um uso específico. Aqui, a pi- 
tonisa é incitada a um arrebatamento mântico e, então, se torna a prophêtis através 
da qual o deus fala. O prophêtes também exerce um papel, provavelmente como in
térprete de palavras que são pronunciadas extática ou enigmaticamente (cf. Platão). 
O prophêtes não é inspirado como a pitonisa, porém exercita discernimento racional. 
A pitonisa, provavelmente, fala por palavras, mas o profeta prophêtês deve dar forma 
a essas palavras e comunicá-las à pessoa que busca conselho. As respostas podem ser 
dadas em hexâmetros, mas são na maioria em prosa, exclusivamente assim mais tar
de. A função do oráculo é preservar padrões de conduta, preservar a tradição e fazer 
uma aplicação específica, porém a linguagem, fazendo pesado uso de metáforas e enig
mas, é obscura e paradoxal. Apoio, o deus do oráculo, pode ele mesmo ser chamado de 
Diós prophêtês como o verdadeiro mántis e o porta-voz de Zeus.

c. O processo no caso de outros oráculos parece essencialmente o mesmo que em 
Delfos.

d. Um uso divergente do termo prophêtês aparece em Luciano em sua sátira sobre 
Alexandro, que se autodenomina um prophêtês como “homem divino” que prediz 
eventos, cura os enfermos, etc., e é caracterizado por vestes bizarras, êxtase violento, 
reivindicações extravagantes e uma prontidão para transmitir oráculos não solicitados.

e. Embora a mesma pessoa possa ser tanto prophêtês como mántis, as funções deno
tadas pelos dois termos são diferentes, pois o mántis oferece iluminação e o prophêtês a 
declara em seguida.

f. A inspiração mântica, que é exercida unicamente por mulheres na Grécia, mas 
por homens na Ásia Menor, assume a forma de possessão extática pela qual a alma se 
torna um agente ou a citara do deus, e a razão é perdida.

g. Em suma, os profetas no mundo grego são pessoas que declaram coisas comuni
cadas pelos deuses em inspirações diretas ou mediante sinais, tendo como sua tarefa a 
interpretação. Profetas oraculares proclamam a vontade ou o conselho dos deuses em 
resposta a perguntas diretas que cobrem todo o âmbito da vida privada, política e cul
tuai. Critérios humanos controlam a seleção de profetas oraculares, que normalmente 
procedem de classes sociais mais altas, e até sua inspiração tende a ser induzida pela 
iniciativa humana. Profetas oraculares desfrutam de alta estima e possuem posições 
oficiais, de modo que frequentemente podem ser chamados para conduzir delegações,
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etc. Em alguns casos, o verbo prophèteúõ pode incluir a expressão e apresentação da 
pergunta.

2. O poeta como profeta.
a. Na poesia grega antiga, encontra-se a crença num vínculo entre as musas divinas 

e o profeta humano. As musas veem e conhecem todas as coisas e dão aos poetas o 
poder para descrevê-las. Hesíodo se considera alguém chamado pelas musas, que lhe 
assopram uma voz divina. Píndaro usa o termo prophètês para denotar o vínculo. O 
poeta é um arauto escolhido de sábios ditos, de enaltecidas virtudes e que dá instrução 
a respeito disso. As musas exercem o papel mântico; e os poetas, o papel profético. O 
poeta se oferece como um prophètês que pode mediar conhecimento divino. Ele possui 
um gênio divinamente concedido que o habilita para a tarefa.

b. Ocasionalmente, o poeta pode também ser um prophètês como um porta-voz ou 
advogado para outras pessoas, expressando opinião pública.

3. O uso amplo.
a. O termo prophètês encontra variados usos religiosos para os porta-vozes que de

ploram a imoralidade, para os frenéticos arautos de Dionísio, para os arautos da deu
sa do destino, para gafanhotos como profetas das musas, para líderes em purificação 
cultuai.

b. No Egito, membros da classe sacerdotal superior recebem o título de prophètês 
em grego.

c. Oficiais fora do oráculo também recebem o título em inscrições.
d. O grupo encontra uso filosófico para aqueles que conduzem inquéritos, para por

ta-vozes da n oús, para aqueles que ensinam uma filosofia, para especialistas em ciência 
ou para charlatões na medicina, p ro p h ê tis  pode denotar o estudo da história ou da gra
mática como exegese de poetas.

e. Na poesia, também, o grupo adquire um uso variado para arautos de vencedo
res nos jogos, para a taça no simpósio, para a fome como um aviso da necessidade de 
comida.

4. Resumo.
a. Esse é um grupo solene e meramente formal. Expressa a função de proclamar e 

pode cobrir uma ampla extensão. Contudo, sua referência primária é religiosa. Viden
tes históricos não são prophètai, a menos que estejam associados a um oráculo, e de
mônios ou deuses menores podem ser prophètai de deuses superiores. Profetas têm um 
papel mediador, representando os deuses para nós e nos representando para os deuses. 
O aspecto futuro do prefixo é um desenvolvimento tardio.

b. Visto que o grupo possui um caráter formal, ele pode cobrir uma ampla extensão, 
embora o elemento religioso é usualmente claro. O uso mais próprio é em relação aos 
profetas oraculares, porém, visto que estes possuem uma medida de independência, os 
poetas também podem ser chamados de profetas.

c. Em virtude de sua solenidade, prophètês pode tornar-se um título de ofício.
d. Em virtude de seu caráter formal, o grupo prophètês é útil na tradução; ele pode

adquirir os mais diversos conteúdos. [H. Kràmer, VI, 781-96]

B. O AT. O quadro da profecia apresentada pelo AT não é, de modo algum, unifor
me, e é difícil escrever uma história da profecia do AT. A dificuldade é igualmente lin
guística, pois o grupo comum nãbV cobre apenas um lado da profecia. Também parece
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haver grupos proféticos, por um lado, e profetas individuais independentes, por outro, 
com apenas tênues relacionamentos entre eles.

I. Derivação de nãbV. A derivação do termo é contestada, e ligações com o acádio 
e o árabe são favorecidas. É debatida a questão se o termo é primariamente um ativo 
para “proclamador” ou um passivo para “chamado”. Entretanto, o termo rapidamente 
adquire um uso fixo.

II. O verbo.
1. Textos mais antigos. A princípio, características extáticas são proeminentes (cf. 

ISm 10.5-6; 19.18ss.). O Espírito arrebata Saul, instrumentos musicais são usados, e 
Saul se desfaz de suas roupas. Esse tipo de profecia extática pode ser encontrado no 
Egito também, e no AT pode-se recordar de Balaão (Nm 24.2) e das tentativas dos sa
cerdotes de Baal para serem ouvidos com dança cultuai e automutilação (lRs 18.26ss.). 
Em lRs 22.10-11 vemos em primeiro lugar os aspectos visíveis e então a fala.

2. Os livros proféticos. Nessas obras, o verbo ocorre apenas em Amós, Jeremias, Eze- 
quiel, Joel e Zacarias. Em Amós, ele denota discurso profético autêntico em 3.8; 7.15- 
16. O uso posterior é similar (cf. Jr 20.1; 23.16, etc.; Ez 6.2; 13.17, etc.; J1 2.28 [profecia 
geral]; Zc 13.2 [remoção de falsos profetas]).

3. O cronista. O verbo ocorre em 2Cr 18.7ss. com base em lRs 22.8ss. Cf. também 
2Cr 20.37. Em Ed 5.1, o verbo denota a obra de Ageu e Zacarias. Em lC r 25.1, todavia, 
é dito que os músicos do templo profetizam com suas liras, harpas e címbalos -  um uso 
distintivo.

III. O substantivo.
1. Grupos proféticos. Os livros de história se referem a grupos de profetas (lRs 18- 

19). Acabe os consulta em lRs 22. Eliseu parece líder de uma associação profética com 
localizações em Betei, Jerico e Gilgal (2Rs 2-9). Eles se reúnem, tomam refeições em 
conjunto, preservam tradições e vivem modestamente, contudo podem se casar e ter 
suas próprias casas (2Rs 4.1ss.). Não lemos a respeito de características extáticas, mas 
encontramos pronunciamentos oraculares incisivos (2Rs 2.21; 3.16-17), que incluem 
declarações políticas e escatológicas. Os profetas, por vezes, se opunham a governantes 
e até ungiam sucessores (cf. 2Rs 9.3). Entretanto, durante a monarquia posterior não 
lemos mais a respeito de tais grupos.

2. Indivíduos. A tradição concernente a indivíduos é complexa. Samuel está entre 
os profetas (ISm 19.18ss.), mas também está à parte. Elias é o solitário sobrevivente 
de um massacre profético (lRs 18.22) e, como Eliseu, tanto age individualmente como 
também está associado a grupos. Mais tarde, indivíduos se destacam e são de tipos bem 
diferentes. A característica comum é que eles falam mediante comissão dada por Deus 
(cf. ISm 3.19-20; lRs 16.7, etc.). No caso de Gade, Jeú, Jonas, Hulda e o profeta anôni
mo de lRs 20.13ss., a única coisa que sabemos é que eles vêm com uma palavra da par
te de Deus (cf. ISm 22.5; lRs 16.1ss.; 2Rs 14.25; 22.14ss.). Gade e, especialmente, Natã 
têm uma ligação institucional, mas isso não implica dependência, pois Gade proclama 
o julgamento de Deus sobre Davi, e Natã, conquanto estivesse envolvido em negócios 
políticos, repreende fortemente Davi (2Sm 12). Por vezes, as pessoas podem consultar 
os profetas (ISm 28.6), mas frequentemente eles vêm sem ser chamados, em muitos ca
sos com uma mensagem de julgamento que é dirigida primariamente à casa real (2Sm 
12.1ss„ etc.), mas que também afetará todo o Israel ou, em alguns casos, um lugar em
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particular como Betei (lRs 13.2-3). Promessas também podem ser publicadas (2Sm 7; 
lRs 20.13, 28) ou respostas a orações (2Rs 20.5-6). Tal como os grupos proféticos, os 
profetas da corte parecem possuir um aspecto institucional, mas não há uma relação 
óbvia entre as duas formas, e nem todos os profetas se encaixam em qualquer delas. 
A conexão entre a profecia e o culto também não está completamente clara. Samuel 
recebe seu chamado no templo (ISm 3), mas sua posição é incomum. Natã fala a Davi 
acerca da construção do templo (2Sm 7.1ss.), mas não possui qualquer função cultuai 
oficial. Eliseu é consultado na lua nova ou no sábado, porém não exerce função na ado
ração. O relacionamento é positivo, mas não é próximo.

3. Transferindo o termo para figuras antigas. O AT transfere o termo para Abraão 
em conexão com sua intercessão em Gn 20.7. Arão é um profeta para Moisés em Êx
7.1. Miriã profetiza em Êx 15.20-21 acompanhada por tamborins e danças. Moisés é 
um profeta e mais que um profeta (Nm 12.6ss.). Uma porção de seu espírito pode levar 
70 anciãos a profetizar (11.24-25). Se antigamente não surgiu ninguém como Moisés 
segundo Dt 34.10, um sucessor é prometido em 18.15ss.; este profeta servirá como um 
mediador e declarará a vontade de Deus ao povo. Débora é também chamada de profe- 
tisa em Jz 4.4.

4. Os livros proféticos.
a. Os profetas escritores podem ser chamados de profetas. Amós rejeita o título 

(7.14), e Isaías não o usa, mas Oseias se autodenomina um profeta, e o título é comum 
para Jeremias e Ezequiel. Mais tarde, em Habacuque, Ageu, e Zacarias, o termo ocorre 
tanto no título como dentro dos livros. Mesmo Amós não rejeita o termo em princípio, 
pois ele usa o verbo em 7.15.

b. Algumas vezes os profetas usam o termo positivamente para outros, normalmen
te no plural e com uma referência ao passado (cf. Os 6.5; 12.11; Jr 5.13-14; Ez 38.17; 
Am 2.11-12; 3.7).

c. Contudo, o que é dito acerca de outros profetas é, na maior parte, polêmico (cf. 
Os 4.5; Is 3.1ss.; Mq 3.5ss.; Jr 5.31; 6.13-14; 23.14; Sf 3.3-4; Ez 13.2ss.; Zc 13.2ss.).

d. Os profetas escritores se encontram, portanto, em oposição aos profetas oficiais, 
que são frequentemente associados aos sacerdotes, mas que não possuem íntima liga
ção com o culto e são, na verdade, mencionados com outros líderes nacionais (cf. Jr 
2.26 como também 6.13, etc.). Não podemos nem mesmo afirmar, de forma conclusiva, 
que exista uma profissão profética definida como tal.

e. A real diferença entre os profetas escritores e os outros não é de terminologia, 
mas de mensagem (Jr 14.13-14; 28). Um profeta como Jeremias proclama uma pala
vra de julgamento que conflita com a tradição aceita, que tem, possivelmente, amparo 
institucional. Entretanto, deve-se recordar que Isaías pode também profetizar salvação, 
de modo que a distinção não é simplesmente que a mensagem dos profetas escritores 
é sempre de calamidade. A verdadeira questão é que eles trazem uma palavra de Deus 
que, geralmente, os coloca em conflito com a opinião popular.

5. O verdadeiro e o falso profeta em Deuteronômio. Dt 13.2ss. oferece o critério de 
que um profeta que chama o povo para a idolatria é falso. Dt 18.20 oferece um critério 
adicional de que um profeta é falso se ele fala em nome de outros deuses. Se aquilo que 
é proclamado acontece de fato ou não é outro teste em 18.22.

6. O termo em outras obras. Em SI 51 e 105.15, Natã e Abraão são chamados de
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profetas, e SI 74.9 se queixa por não haver mais profetas. Lm 2 diz que profetas foram 
mortos no santuário (v. 20), que os profetas não têm visão (v. 9) e que eles emitiram 
oráculos enganosos (v. 14). Daniel se refere a profetas do passado (9.6), mencionando 
em especial Jeremias (v. 2). Crônicas geralmente fala dos profetas ou se refere a profetas 
individuais. Ne 6 e 9 menciona profetas, e Ed 5.1-2 chama Ageu e Zacarias de profe
tas. Sir 36.20-21 ora pelo cumprimento de profecias e pela confirmação dos profetas. 
Sir 48.1 se refere a Elias como um profeta; e 49.6-7, a Jeremias. A profecia não parece 
exercer um grande papel após o exílio. Os profetas são na maior parte mencionados em 
retrospecto e, frequentemente, os profetas escritores estão em vista.

IV. Outros termos.
1. “Homem de Deus” geralmente significa o mesmo que profeta (ISm 2.27ss.), par

ticularmente quando se refere a alguém que vem com uma palavra da parte de Deus. É 
comum nas histórias de Eliseu e parece um título de honra usado por outros no trata
mento ou em referência (ISm 9.6ss.; lRs 17.18-19). Moisés é chamado um homem de 
Deus em Dt 33.1.

2. “Vidente” é um termo para Samuel em ISm 9.11,18-19 (cf. lC r 9.22, etc.). O tex
to explica que este é um antigo termo para profeta.

3. Outro termo para “vidente” é o título de Gade em 2Sm 24.11, talvez denotando 
sua posição na corte (cf. Am 7.12).

V. Forma e conteúdo da proclamação profética. A palavra é a característica decisiva 
da profecia do AT. O profeta deve transmitir a palavra que recebe. Deus coloca sua pa
lavra nos lábios de Jeremias (Jr 1.9). Quando Deus a concede, o profeta deve transmití- 
-la (1.17). O julgamento virá sobre aqueles que o impedirem (5.13-14). É dito que a 
palavra de Deus vem (2Sm 7.4). “Assim diz o Senhor” é uma fórmula profética comum 
(Êx 4.22; ISm 10.18; 2Sm 7.5; Jeremias e Ezequiel, mas não Oseias, Joel, Jonas, Haba- 
cuque ou Sofonias). O conteúdo é transmitido em grande parte na primeira pessoa 
de Deus que concede a comissão (cf. 2Sm 12.11; Am 6.14, etc.). O dito é geralmente 
acerca de um ato iminente de salvação ou de julgamento e é assim uma promessa ou 
uma ameaça. A referência pode também ser amplamente escatológica, frequentemen
te com um elemento messiânico (Jr ll.lss.). As ameaças são, na maior parte, dirigidas 
contra todo o povo, algumas vezes contra reis, sacerdotes ou profetas (2Sm 12.7ss.; Am
7.17). A calamidade pode ser a guerra, o exílio, etc., ou um desastre natural, p. ex., a 
fome, um terremoto ou a praga. Os profetas são instrumentos involuntários da pala
vra que eles transmitem. Eles mostram àqueles a quem se dirigem seu pecado (cf. Jr
6.27). Repreensão e calamidade estão intimamente relacionadas. A acusação comum é 
a desconsideração por aquilo que Deus entende ser correto, incluindo especialmente a 
idolatria, a confiança em potências estrangeiras e abusos cultuais. As admoestações e 
advertências são parte da profecia num esforço para evitar o julgamento (cf. o ofício de 
atalaia em Ez 3.17, etc.). Também encontramos intercessão profética (Is 37.1ss.; Jr 7.16). 
As formas variam segundo as diferentes situações e necessidades. Consequentemen
te, disputas, pronunciamentos legais, oráculos de salvação, e canções -  tudo isso pode 
ser encontrado. Visões ocorrem (Is 6; Jr 1.4ss.; Ez lss.; Zc 1-6; Am 7.1ss.), mas estas 
geralmente culminam numa palavra da parte de Deus. Em atos simbólicos (Is 20.1ss., 
etc.), os profetas são envolvidos em sua proclamação. Suas vidas pessoais são afetadas à
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medida que eles próprios se tornam um sinal (cf. Os 1; 3; Jr ló.lss.; Ez 24.15ss.). O en
volvimento pessoal pode tomar a forma de martírio (Jr 37-38; Is 53).

VI. Uso da LXX.
1. A LXX na maior parte usa prophêtês, mas para “vidente” outros termos podem 

ser usados, p. ex„ ho blépõn em lC r 9.22 ou ho horõn em 21.9.
2. Profetisa é sempre prophêtis.
3. Para o substantivo tardio “profecia”, prophèteía é sempre usada (cf. Ne 6.12; 

Ed6.14).
4. No tocante às formas verbais, a LXX indiscriminadamente usa prophêteúõ, exceto 

em lC r 25.1-3.
5. Uma tentativa de distinção ocorre em Jeremias com o uso de pseudoprophêtês

para aqueles que se opõem a Jeremias. [R. Rendtorff, VI, 796-812]

C. Judaísmo no período helenístico-romano.
I. Profecia contemporânea.
1. Testemunho não rabínico.
a. Em Zc 13.2-3, 4ss., há um severo ataque aos profetas contemporâneos. “Naque

le dia” eles serão acusados por seus pais e se despojarão de seus mantos de pelos. Em 
vista, talvez, estejam extáticos que usavam o manto profético como um sinal da cor
poração. Mas as referências a Dt 13.5-6 e Am 7.14 indicam que sacerdotes que emitem 
oráculos poderíam também estar sob ataque.

b. SI 74.9 parece sugerir que a verdadeira profecia agora cessou (cf. IMac 4.38, 46; 
9.27; 14.41). Entretanto, as permanentes ruínas de SI 74.3 nos apontam para a destrui
ção do templo de Salomão, de forma que o silêncio temporário dos profetas é o que 
parece estar em consideração.

c. O lamento de Azarias em Dn 3.38 LXX também se refere ao período exílico.
d. Na Epístola de Baruque, os profetas parecem estar restritos a um período canôni

co de salvação, embora somente como “ajudantes”, de modo que oráculos ainda podem
ser concedidos.

2. IMac 4.46; 9.27; 14.41. Em IMac 4.46 as pedras do antigo altar são deixadas até 
que surja um profeta que diga o que se deve fazer com elas. Em 9.27 o povo está pas
sando por um tempo de aflição tal como nunca houve desde o aparecimento de um 
último profeta. Em 14.41 Simão é apontado líder até que surja um autêntico profeta. A 
respeito desses versículos, alguns têm argumentado que IMacabeus antecipa um profe
ta escatológico, mas outros pensam que a história chega ao clímax com o tríplice ofício 
de João Hircano como profeta, sacerdote e rei.

3. A tradição rabínica. Os rabinos restringem a profecia legítima a um período clás
sico que coincide com a composição do cânon. O Espírito Santo, o Espírito de profe
cia, está, especificamente, em operação até a destruição do templo em 587 a.C., embora 
com alguma extensão ao imediato período pós-exílico, ou seja, o de Ageu, Zacarias e 
Malaquias como “os últimos profetas”. Após este período, o Espírito de profecia se afas
ta, e Deus declara sua vontade diretamente mediante a voz do céu. Josefo adota um es
quema similar, no qual há movimento desde a era da profecia, passando pelo presente 
até um futuro derramamento geral do Espírito. O rabinismo farisaico associa os profe
tas especificamente à lei, que já contém a história da salvação cujos estágios são reali
zados conforme o plano divino. Assim, toda a profecia posterior se deriva daquela de



prophktes 328 profeta

Moisés. Os profetas são os primeiros expositores autorizados da lei. Os profetas abun
dam, mas apenas aqueles que a lei necessitava em seu autodesenvolvimento chegaram 
a nós em escrita. Como expositores da lei, os profetas são secundários à lei e não são 
diferentes em princípio daqueles homens sábios cujos ditos constituem a lei oral. A voz 
do céu é uma continuação válida do Espírito de profecia perdido. Em todo esse desen
volvimento, uma combinação é obtida entre a eruptiva obra do Espírito nos profetas e 
a ordenada obra do Espírito nos homens sábios. Todavia, a fusão não é completa, pois, 
por um lado, alguns rabinos são mais hostis para com a profecia, enquanto, por outro, 
um elemento carismático escatologicamente orientado, para o qual contribui o farisaís- 
mo, exerce um grande papel nas revoltas sob Vespasiano e Adriano.

II. Manifestações históricas.
1. Experiência profética em fontes palestinenses. Dn 9.1ss„ 20ss. descreve uma expe

riência pneumática que inclui o jejum, a oração, a lamentação e, finalmente, uma visi
tação angélica e um vislumbre do futuro. Na exegese de Qumran de Hc 2.2, o profeta 
é um instrumento cego de Deus que não conhece o sentido de suas palavras, porém o 
mestre de justiça recebeu entendimento e traz seu significado oculto à plena luz. Em 
Josefo A guerra judaica 2.159, os essênios são videntes ao estudarem as Escrituras, ao 
se empenharem em purificações e ao entrarem num estado de êxtase, no qual a inter
pretação de sonhos é uma forma da experiência pneumática (Antiguidades 17.345ss.). 
Josefo A guerra judaica 6.300ss. conta a história de um rústico extático (Jesus ben Ana- 
nias) cuja aparência nos recorda de Zc 13.2ss.

2. Profecia à luz da teologia alexandrina. Em Sabedoria de Salomão, é a sabedoria 
que gera a profecia em sua direção de história de salvação. Filo encontra na lei o ponto 
de partida do evento salfívico e descreve os patriarcas e Moisés como profetas. Moisés 
é um portador de revelação como líder, legislador, sacerdote e profeta numa só pes
soa. Ele lidera o povo que, com Abraão como seu pai, é o povo dos profetas e um povo 
sacerdotal para todas as nações. Desfrutando ele mesmo de experiências pneumáticas, 
Filo diz que, segundo a Escritura, todos os sábios possuem um dom profético. Os jus
tos, também, ostentam o Espírito profético. O caminho para a experiência profética é 
o do êxtase, que envolve os quatro estágios de delírio, estimulação externa, quietude e 
arrebatamento divino, no qual o profeta é um simples órgão do Espírito sem qualquer 
entendimento do que é dito. A terminologia de Platão e dos mistérios influencia essa 
descrição, mas suas declarações encontram sua base na Escritura. Ele ataca a compre
ensão literal da Escritura, principalmente porque ele favorece sua consideração con
templativa, sob a direção do espírito invisível que concede instrução espiritual.

3. Videntes e profetas.
a. Várias pessoas surgem, reivindicando ser profetas. Assim, Josefo Antiguidades

13.31 lss. menciona um famoso vidente essênio chamado Simão; 15.373ss. conta a his
tória do vidente essênio Menaém, que possui um dom de predição; e 17.345ss. mencio
na outro Simão que prediz a queda de Arquelau da casa de Herodes. Josefo também diz 
que muitos essênios possuem discernimento de coisas divinas.

b. Os fariseus também têm seus profetas. Antiguidades 17.43ss. menciona um grupo 
profético na corte de Herodes. O próprio Josefo tem um sonho, no qual ele aprende 
que um oráculo que exerce um grande papel antes da guerra judaica significa desastre 
para Israel. A tradição diz que muitos rabinos são videntes em diferentes modos, p. ex.,
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Gamaliel II, Samuel e Akiba, que, a despeito da oposição, ajudaram a incitar a revolta 
contra Adriano.

c. Além dos essênios e dos fariseus, há outros profetas de coisas boas e más. Josefo 
em A guerra judaica 6.286 menciona um profeta zelote que proclama iminente salvação 
durante a revolta do templo. A guerra judaica 6.300ss. apresenta Jesus ben Ananias que, 
em 62 d.C., proclama desastre a uma próspera Jerusalém, é preso e, então, após ser sol
to continua seu ministério desestabilizador até ele próprio ser morto durante o cerco.

4. O governante com o Tríplice Oficio. A exemplo de Moisés, surge no período pós- 
-exílico tardio o governante sacerdotal que também possui um dom profético. João 
Hircano I (135-104 a.C.) é um líder desse tipo. Ele dá audiências no templo e pode pre
dizer o futuro (Antiguidades 13.282-83, 300). Ele é, assim, uma contraparte escatoló- 
gica de Moisés e do rei paradisíaco; sua tarefa é restaurar o estado ideal de toda a raça 
humana. Entretanto, Qumran parece separar os ofícios real, sacerdotal e profético. O 
papel exato do profeta ao lado do sacerdote e do rei é difícil de determinar.

5. Profetas messiânicos. Enquanto o carismático rei-sacerdote incorpora a salvação 
presente, os profetas messiânicos estão orientados para o futuro iminente. Eles aguar
dam um milagre abonador que haverá de iniciar a nova era. Visto que a nova era trará 
um restabelecimento de eventos da salvação passada, Moisés e Josué são seus modelos. 
Josefo Antiguidades 18.85ss. menciona um samaritano que exerce tal papel, 20.97-98 
conta a história de Teudas, 20.169ss. faz referência a um profeta egípcio e A guerra ju 
daica 7.437ss. apresenta um zelote em Cirene que, após a guerra judaica, guia pessoas 
mais pobres ao deserto em busca de sinais. Ainda no século 5o d.C. há relatos de um 
movimento messiânico em Creta, no qual alguém que reivindica ser Moisés incita mui
tas pessoas a tentarem uma repetição da marcha através do mar até a terra prometida, 
mas essa figura desaparece após seus seguidores se afogarem na costa de Creta.

III. A literatura apocalíptica. A apocalíptica, que tem suas raízes no Irã, integra a 
doutrina de duas épocas do mundo à compreensão da história da salvação. Ela também 
segue o princípio de oferecer história na forma futura mediante a colocação de profecia 
em lábios de figuras do passado. O fato de os profetas escritores associarem sua obra 
à história facilita esse desenvolvimento. Por vezes, os videntes oferecem suas próprias 
contemplações e experiências, porém, de modo geral, essas obras se relacionam às ma
nifestações proféticas do período somente mediante a oferta de uma base para a crença 
de profetas messiânicos de que eles iniciarão o novo éon.

IV. A cessação da profecia. Nunca houve uma era puramente profética em Isra
el, pois a profecia sempre teve que concorrer com tendências opositoras, e ela podia 
também prosseguir em formas constantemente novas. Entretanto, após a derrota de 70
d.C., o rabinismo estabelece um novo patriarcado com base na lei e no cânon que co
meça a eliminar outros movimentos e a fazer dos homens sábios os sucessores dos pro
fetas. O fracasso da revolta sob Adriano traz a supressão final do elemento carismático 
e a reconstrução da sinagoga sob a dominação do racionalismo nomístico.

[R. Meyer, VI, 812-28]

D. Profetas e profecias no NT.
I. Ocorrência e significado das palavras.
1. No NT, prophêtês é o termo mais comum do grupo. Ele ocorre 144 vezes, prin-
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cipalmente em Mateus, Lucas, Atos e João. O profeta é, normalmente, um proclama- 
dor bíblico de uma mensagem divinamente inspirada. Sem contar Balaão (2Pe 2.16), 
somente um gentio, o poeta cretense em Tt 1.12, é chamado de prophétês. O profeta 
bíblico pode predizer o futuro (cf. At 11.28), conhecer o passado (Jo 4.19) e sondar o 
coração (Lc 7.39), mas é essencialmente um proclamador da palavra, não um mágico 
ou adivinhador. Visto que a mensagem dos profetas do AT está contida em livros, seus 
escritos podem ser também chamados de “os profetas”.

2. prophètis ocorre no NT somente em Lc 2.36 (Ana) e Ap 2.20 (Jezabel), embora 
outras mulheres possuam um dom profético (At 2.17-18; 21.9; ICo 11.5).

3. O verboprophêteúõ é mais proeminente em Paulo (11 de 28 ocorrências). Ele sig
nifica a. “proclamar uma mensagem divinamente concedida” (ICo 11.4-5), b. “predi
zer” (Mc 7.6; Lc 1.67), c. “trazer à luz algo que está oculto” (Mc 14.65), d. “ensinar, 
admoestar, confortar” (ICo 14.3, 31), e. “glorificar Deus extaticamente” (At 10.46- 
47), f. “ter um dom profético” (At 21.9) e, possivelmente, g. “agir como um profeta” 
(Mt 7.22).

4. Das 19 ocorrências de prophêteía, sete estão em Paulo. A palavra traz as nuanças 
de a. o dom (ICo 12.10), b. a palavra (ICo 14.6), frequentemente como uma predição 
(Mt 13.14), c. a orientação autoritária (lTm 1.18) e d. a obra (Ap 11.6).

5. O adjetivo prophêtikós qualifica graphaí em Rm 16.26 e lógos em 2Pe 1.19, em 
ambas as ocasiões com referência aos profetas do AT.

6. De onze ocorrências de pseudoprophétês no NT, três estão em Mateus e três em 
Apocalipse. O contexto revela se a falsidade se refere à reivindicação ou ao conteúdo. 
Normalmente, a reivindicação está em questão (Mc 13.22; Mt 24.24; ljo 4.1). Mas em 
ljo  4.1ss. o falso profeta é também alguém que proclama aquilo que é falso. O mesmo 
vale para 2Pe 2.1. Contudo, a principal ênfase é sobre a falsa reivindicação, o que tam
bém envolve falso ensino.

II. Os profetas do AT.
1. Vários profetas do AT são mencionados no NT, especialmente Isaías (Mt 3.3; Mc 

7.6; Lc 3.4; Jo 12.38; At 8.28), também Samuel (At 13.20), Davi (At 2.30), Enoque (Jd 
14), Eliseu (Lc 4.27), Jeremias (Mt 2.17), Daniel (Mt 24.15) e Jonas (Mt 12.39), com 
referências a Oseias, Amós, Miqueias, Habacuque e Zacarias e cf. Balaão em 2Pe 2.16.

2. Os profetas do AT são a boca pela qual Deus fala (At 3.21; Mt 1.22; 2.15). Hb 1.1 
usa en em vez de did, talvez para denotar a presença de Deus nos profetas, ou o seu 
falar através deles. Em 2Pe 1.21 os profetas são instrumentos involuntários do Espírito. 
Em lPe 1.11 o Cristo preexistente fala por intermédio deles. Talvez Mt 13.35 tenha o 
mesmo sentido, e cf. Jo 12.38.

3. Os profetas escrevem e também falam (Mt 2.5; Mc 1.2; Rm 1.2, etc.). Conse
quentemente, os escritos são também chamados de “os profetas” (Mc 1.2). Os profetas 
são mencionados com a lei (ou Moisés) (Mt 11.13; At 26.22) e também com Salmos 
(Lc 24.44).

4. Os profetas proclamam aquilo que é cumprido em Cristo (Rm 1.2). O pro- tem 
aqui o sentido de “dizer de antemão”. Toda profecia focaliza Cristo (Jo 1.45; At 3.24), 
que cumpre todas as promessas de Deus (2Co 1.20). Eles predizem seu nascimento (Mt
1.23), o retorno do Egito (2.15), a obra de João Batista (Mc 1.2), até a ressurreição (Lc 
18.31ss.), o Pentecoste (At 2.16), a parusia (2Pe 3.2), o julgamento (Judas 14-15) e a



profeta 331 prophêtês

nova ordem (At 3.21). A rejeição por Israel é também predita (Mc 7.6). A paixão e a 
ressurreição são o cerne de sua mensagem (Mt 26.56; Lc 24.44ss.). Somente Deus, ou o 
Espírito, concede a verdadeira compreensão da profecia, por intermédio da qual a pro
messa profética se torna o evangelho apostólico (Rm 1.1-2). Paulo fala apenas aquilo 
que Moisés e os profetas predisseram (At 26.22-23). Os ditos proféticos têm uma re
ferência ao seu próprio tempo (cf. Mt 2.15 e Os 11.1; 2.17-18 e Jr 31.15; Mc 7.6 e Is
29.13), mas, à luz do cumprimento, o NT vê predições em suas descrições.

5. Os profetas não apenas predizem eventos, mas são também autoridades que 
apoiam a verdade da palavra e obra de fesus (cf. Mc 11.17; Jo 6.45). Eles proclamam 
perdão a todos os crentes em nome de Cristo (At 10.43). Eles justificam a recepção dos 
gentios na igreja (At 15.15).

6. O NT frequentemente se refere à perseguição ou à execução dos profetas (Lc 
13.33-34; Mt 23.31; Hb 11.36-37). Neste aspecto, os discípulos são seus herdeiros (Mt 
5.12; cf. Tg 5.10). Mt 23.34 cristianiza um dito apócrifo,de sabedoria, e At 7.52 liga a 
perseguição dos profetas à crucificação de Jesus.

III. Profetas pré-cristãos.
1. O NT se refere a profetas no início da história do evangelho. Assim, Zacarias pro

clama uma profecia sob a inspiração do Espírito em Lc 1.67ss.
2. Isabel também fala profeticamente em Lc 1.41-42, e é assim capacitada a reconhe

cer em Maria a mãe do Messias.
3. O idoso Simeão entra no templo sob a inspiração do Espírito, tendo sido infor

mado que veria o Cristo do Senhor; consequentemente, ele também fala profeticamen
te sobre o menino Jesus (Lc 2.25ss.).

4. Ana é expressamente chamada de profetisa em Lc 2.36. Como tal, ela proclama 
Cristo como Salvador escatológico (v. 38). Como os outros, ela é uma judia piedosa, e 
todos os quatro possuem íntima relação com o templo, denotando assim uma harmo
nia entre o templo e a profecia nesse período pré-cristão.

IV. João Batista.
1. João Batista é sempre chamado de profeta (Mc 11.32; Mt 11.9; Lc 1.76; Jo 1.25). 

Na verdade, Jesus diz que ele é mais do que um profeta (Mt 11.9).
2. Os escritores sinóticos descrevem seu chamado, sua aparição e pregação segundo 

o modelo do AT. Seu chamado é como o de Jeremias (Jr 1.1-2; Lc 3.1-2). Ele proclama 
julgamento e chama à conversão. Ele confronta o rei como um verdadeiro profeta (Mc 
6.17ss.; cf. ISm 15.10ss.; 2Sm 12.1ss.; lRs 21.17ss.). Ele profetiza a respeito do mais po
deroso que virá após ele (Mc 1.7-8). Seu batismo é, talvez, um sinal profético.

3. a. João Batista tem um caráter messiânico e escatológico. Isso pode ser visto em 
Lc 1.4ss., que mostra que seu nascimento e obra inauguram o tempo da salvação esca- 
tológica para o povo.

b. Seu batismo é obra de um profeta escatológico. Não é um mero rito de purifi
cação, nem um batismo de prosélito. É uma ação definitiva para todos que receberão 
a salvação escatológica como penitentes. Como demonstram sua alimentação e vestes, 
ele claramente vem do deserto como Moisés, o redentor escatológico do antigo pacto 
(cf. ICo lO.lss.). Jo 1.25 vê no batismo uma prova da natureza messiânica de seu m i
nistério; ele traz associações messiânicas para aqueles que o interrogam.
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c. Herodes também teme João Batista como profeta escatológico cuja vinda abalará 
a velha ordem. O fato de algumas pessoas pensarem que ele teria ressuscitado e estaria 
ativo em Jesus indica que eles o veem como um libertador escatológico (cf. Mc 6.14).

d. As declarações em Mt 11.9, 11 confirmam o fato de que João é mais do que um 
profeta ordinário (cf. Lc 16.16). Mt 11.13 diz que os profetas e a lei profetizaram até 
João. Isso sugere que agora o tempo de cumprimento tenha chegado, se bem que, em 
termos estritos, o significado possa ser que eles profetizaram com referência a João.

e. Outros versículos do NT mostram que a posição especial de João é a de precursor 
de Jesus. Ele próprio não é o Messias, embora alguns de seus discípulos talvez o tenham 
tido por tal. A importância escatológica de João talvez seja a de precursor da era messi
ânica, o último profeta antes do Messias (cf. Jo 1.21, 23; Lc 1.76; Mt 11.10,14).

V. Jesus.
1. Jesus é raramente chamado de profeta no NT (cf. Mc 6.15; 8.28; Mt 21.11, 46; Lc 

7.16; At 3.22-23; Jo 4.19; 6.14). Na maior parte, é o povo que o chama de profeta (Mc 
6.15; Mt 21.11, etc.), ou indivíduos como a mulher samaritana (Jo 4.19) e o cego de 
nascença (9.17). Os discípulos veem nele um profeta (Lc 24.19; At 3.22). Ele mesmo 
não se chama de profeta exceto, talvez, em Lc 13.33.

2. Um profeta ordinário da época é indicado em Mc 6.15. A mulher samaritana as
socia a profecia com o conhecimento de Jesus de seu passado. Simão, o fariseu, pensa 
que Jesus deveria ver que a mulher é uma pecadora se ele fosse um verdadeiro profeta 
(Lc 7.39). Ele mostra tal conhecimento na conversação que segue.

3. Alguns versículos comparam Jesus com os profetas bíblicos (Lc 9.8; Mt 16.14). 
Como estes, ele chama à conversão (Mc 1.15), censura a mera externalidade no culto e 
fala com poder (Mt 7.29). Ele também realiza ações simbólicas (Mc 11.13-14). Sua pai
xão é uma continuação da perseguição aos profetas (Lc 13.33). Todavia, ele é também 
apresentado como superior aos profetas (Mt 12.41). Ele traz a nova era que eles predis
seram (Lc 10.24). Ele cumpre as profecias.

4. a. Tal como os profetas do AT, Jesus profere promessas e ameaças (Lc 6.20ss„ 24).
b. Ele tem visões, audições e experiências extáticas (Mc 1.10-11; Lc 10.18; Jo 12.28; 

Lc 10.21).
c. Ele sonda os pensamentos humanos (Mc 2.5; Lc 5.22; 6.8; 9.47; Jo 2.24-25, etc.).
d. Ele conhece eventos futuros (Mc 11.2; 14.13ss.; Mt 26.21; Mc 8.31; Lc 13.33; Jo 

14.29; 16.4, etc.). Mesmo que alguns eruditos acreditem que detalhes foram acrescen
tados posteriormente (p. ex., nas predições da paixão em Mc 8.31), a autenticidade da 
predição por Jesus está fora de disputa.

5. a. Alguns versículos do NT descrevem Jesus como o profeta prometido do último 
tempo. Assim, Pedro e Estêvão (At 3.22; 7.37) se referem a Dt 18.15. Pode-se também 
citar Jo 6.14; 7.40; Mc 6.14; Mt 21.11; Lc 7.16; 24.19ss.; 1.68, 78.

b. Várias histórias refletem a ideia de que Jesus é o profeta de Dt 18.15 (cf. as histó
rias da natividade em Mt 1-2, os 40 dias no deserto em Mt 4.2, a resposta a João Batista 
em Mt 11.5, a alimentação da multidão em Jo 6, o ensino do Sermão do Monte (no 
qual “Mas eu vos digo” substitui “Assim diz o Senhor”) e os milagres que seguem (Mt 
8-9). Em muitas dessas histórias e ensinos, Jesus é tipologizado de forma antitética em 
relação a Moisés; ele é o profeta dos últimos dias que traz salvação.
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c. Como no judaísmo, títulos e funções messiânicas se misturam uns com os outros. 
Consequentemente, Jesus é o Messias real bem como o Messias profético em Jo 6.14- 
15; Mt 21.9ss. Ele é Cristo bem como profeta em At 3.18ss.

d. O fato de ele nunca se autodenominar o profeta está de acordo com o segredo 
messiânico; ele ainda poderia ter-se visto como tal. O NT provavelmente não usa o ter
mo tão frequentemente porque os judeus cristãos o viam meramente como um segun
do Moisés. E mais, o título de profeta não representa adequadamente sua singularida
de; assim, ele cede espaço a títulos mais plenos como Filho do Homem, Senhor e Filho 
de Deus.

VI. Profetas das igrejas.
1. A natureza da profecia cristã primitiva. Essa profecia é a elocução de pregadores 

carismáticos a respeito de mistérios divinos (ICo 13.2), da vontade salvadora de Deus 
(Ef 3.5-6), de eventos futuros (At 21.10-11; Ap 22.6-7) e de questões contemporâneas 
(At 13.1ss.; lTm 1.18). Os profetas admoestam, consolam, encorajam e censuram (cf. 
ICo 14.3,25).

2. Comparação com a profecia do AT. As semelhanças incluem o uso de ações (At
21.10-11), o estilo profético (11.11) e visões no chamado (cf. Ap 1.9ss.; 10.8ss.). A prin
cipal diferença é que, embora haja alguns profetas proeminentes, todos os membros da 
comunidade são agora chamados a profetizar (At 2.4, 16ss.; 4.31). Tal como os profetas 
do AT, os profetas do NT revelam coisas ocultas (Ef 3.5), porém desfrutam de menor 
autoridade, visto que eles estão sujeitos ao julgamento de seus irmãos (Mt 7.16). O vi
dente de Apocalipse está mais próximo de um profeta do AT com sua mensagem au
toritária e decisivamente significante (1.2-3; 19.9), o que determina o destino daqueles 
que a aceitam ou rejeitam (22.18-19).

3. O carisma mais importante. Paulo prefere a profecia a outros dons (ICo 14.1; cf. 
12.28-29; Ef 4.11). Os profetas Barnabé e Silas são líderes da igreja (At 15.22, 32). Os 
profetas também possuem um lugar especial em Ap 11.18; 16.6; 18.24; a profecia é aqui 
a revelação e o testemunho de Jesus Cristo. Alguns profetas podem ser itinerantes (cf. 
At 11.27-28 e 21.10), mas esta não é uma regra geral. Mesmo a profecia é transitória 
(ICo 13.8-9, 12). Paulo não se denomina profeta, embora fale profeticamente (ICo 
14.6; cf. Rm 11.25ss.; ICo 15.51ss.; lTs 4.13ss.; At 20.22-23; 27.22ss.).

4. Êxtase e profecia. O NT nunca se refere à exclusão do ego individual, mesmo que 
a profecia tenha características extáticas (cf. At 2.4ss.; 10.44ss.; Ap 1.10; 4.2). Sua prin
cipal marca é uma proclamação da palavra de Deus em que a personalidade do orador 
permanece intacta (ICo 14). Ela se sustenta na sóbria base da fé (cf. Rm 12.6). Deus dá, 
e os crentes usam o dom de forma responsável.

5. Glossolalia e profecia. Estes dois dons do Espírito têm muito em comum (At 2.4, 
17; 19.6). Todavia, a profecia é superior (ICo 14.1ss.). Ela declara abertamente o con
selho de Deus (ICo 14.5). Ambos os dons edificam, mas as línguas edifkam apenas os 
oradores, a profecia edifica toda a igreja (14.2-3). Aqueles que falam em línguas pare
cem estar loucos aos olhos dos de fora, porém, na profecia a experiência espiritual é 
apresentada em discurso inteligível para que todos possam entender (14.24-25).

6. Oração e profecia. Oração é uma marca dos profetas do AT e de Ana. E no NT, 
oração e profecia frequentemente também se manifestam juntas (At 13.1ss.; ICo 11.4- 
5; lTs 5. 17ss.). A oração não é um carisma à parte; quiçá os profetas liderem em oração
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(cf. lCo 14.13ss., onde os profetas oram com a mente, e mesmo os de fora podem assim 
juntar-se ao Amém).

7. Revelação e profecia. A profecia se apoia na revelação. A revelação é dada ao pro
feta e se torna proclamação profética (lC o 14.26ss.). Em Apocalipse, vemos uma tran
sição da profecia para a apocalíptica. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, possui 
um tema apocalíptico e apresenta características apocalípticas como o anjo, visões e 
números enigmáticos. Ele é também genuína profecia com o seu chamado ao arrepen
dimento (11.3) e sua mensagem de admoestação e conforto (2-3). O elemento de pre- 
dição, todavia, é agora central.

8. gnõsis e profecia. Conhecimento e profecia são dons em lC o 13.8ss., mas a pro
fecia é superior, pois ela chega ao conhecimento por inspiração antes que por reflexão. 
Ademais, embora ambas transmitam ensino, gnõsis é individualista e facilmente cai na 
soberba (lC o 8.1), enquanto a profecia edifica (14.3-4).

9. Ensino e profecia. Os profetas são com frequência mencionados ao lado de mes
tres (At 13.1) e eles próprios ensinam (lC o 14.31), porém, mais com base em revela
ções e em situações específicas, portanto, com mais liberdade.

10. Evangelismo e profecia. Tal como o evangelismo, a profecia é proclamação, po
rém, primariamente a crentes e para edificação (lC o 14.3-4). Entretanto, assim como o 
evangelismo também preserva a comunidade, assim também a profecia pode conven
cer não crentes (14.24-25). Enquanto o evangelismo apresenta os grandes atos de Deus, 
a profecia coloca a vontade de Deus para o mundo e para a igreja sob a direção do Es
pírito.

VII. Falsos profetas.
1. No NT, a palavra pseudoprophêtès inclui vários tipos de falsos profetas, p. ex„ 

profetas judeus em Lc 6.26; 2Pe 2.1, o mágico em At 13.6 e falsos mestres cristãos em 
2Pe 2.1; 2Jo 7; ljo  2.18 (cf. Jezabel em Ap 2.20). Falsos profetas são comuns nos últimos 
dias (Mt 24.11). A segunda besta de Ap 13.11 ss. os encabeça.

2. Os profetas devem ser testados, não racionalmente, mas de modo espiritual e ca
rismático (lCo 12.10) por outros profetas (14.29). Falsos profetas podem realizar mila
gres (Mc 13.22; Ap 13.13). Confissões cristológicas constituem um teste (ljo  4.2-3), os 
frutos também (Mt 7.16; cf. Ap 2.20).

E. Profetas na igreja primitiva.
I. Os profetas do AT.
1. Barnabé se refere, com frequência, aos profetas do AT na comprovação da pro

fecia, embora a iluminação e o amor sejam necessários para interpretá-las (5.6; 6.2ss.). 
Os profetas falam especialmente de Cristo (5.5ss.; 6.6-7), mas também dos cristãos 
(ll.lss.), que são o santo povo do pacto (14.6ss.).

2. Justino desenvolve a comprovação da profecia de modo ainda mais explícito. A 
filosofia se funda sobre a profecia, e o mito a imita (Apology 32; 44.8ss.; 54). Os escritos 
proféticos cobrem todo o AT, que todos se relacionam com Cristo, embora por vezes de 
forma obscura. Os profetas posteriores são mais precisos e expõem antigas profecias. 
O Espírito Santo anunciou Cristo completamente nos profetas, com referências ao seu 
nascimento virginal, seus milagres, sua entrada em Jerusalém, prisão, silêncio, zomba
ria, crucificação, morte, ressurreição e retorno (cf. Apologia e Diálogo).

11. Jesus como profeta. O tema de Jesus como profeta é mais plenamente desenvol-
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vido nos escritos Pseudo-Clementinos. Estes apresentam “profeta” como título cristo- 
lógico. Jesus é o profeta de Dt 18.15, que faz sinais e maravilhas como Moisés. Ditos e 
histórias dos Evangelhos são aduzidos em apoio a isso. Entretanto, em estilo gnóstico, 
Jesus é antes o pregador de verdade do que o libertador escatológico. Embora ele seja 
singular, o único verdadeiro profeta é anterior a ele, estando encarnado em Adão e vin
do em Abraão, Moisés, etc., para trazer verdade salvadora ao mundo.

III. Profetas das igrejas. Os profetas são altamente estimados em Did. 13.1ss., onde 
dízimos devem ser pagos a eles. Eles podem dar graças livremente (10.7) e não devem 
ser tratados de forma crítica, a menos que se mostrem falsos profetas. Entretanto, estão 
sendo substituídos por bispos e diáconos (15.1-2). Hermas não se autodenomina profe
ta, mas conhece profetas que seguem o Espírito e falam à medida que o Espírito decide 
(Mandatos 11.8-9). Em geral, os profetas gradualmente se tornam menos proeminentes 
à medida que os poderes carismáticos desvanecem e falsos profetas trazem descrédito à 
profecia. Irineu reivindica dons proféticos, mas dá prioridade aos bispos, presbíteros e 
diáconos. Contestando a profecia pagã, Orígenes cita o AT e não profetas cristãos. Ter- 
tuliano valoriza profetas montanistas, mas não dá aos profetas qualquer papel decisivo 
nas igrejas. Os oficiais e a Escritura os substituem.

IV. Falsos profetas. Falsos profetas obviamente causam uma boa dose de proble
mas. Did. 11.8ss. mostra que eles são marcados por inconsistência de ensino e condu
ta. Hermas oferece critérios morais pelos quais podem ser desmascarados (Mandatos
11.2-3, 12-13). Eles são audaciosos, ambiciosos, faladores, etc., oferecem consultas 
como videntes, cobram honorários e dizem às pessoas aquilo que elas desejam ouvir. 
Os profetas montanistas são considerados falsos profetas pela razão de não produzirem 
qualquer milagre, de sua predição da chegada da nova Jerusalém em Pepuza ser falsa, 
de eles profetizarem em transes extáticos, de eles aceitarem donativos e adotarem um 
inadequado modo de vida e de o próprio Jesus dizer que não mais havería profetas após 
João. Pode haver pouca base para muitas das críticas, pois Tertuliano respeita os mon
tanistas. Eles praticam o ascetismo, a maioria acredita que eles sejam doutrinariamente 
ortodoxos, e o êxtase não é rejeitado pela igreja. Com a derrota do montanismo, o mi
nistério institucional ganha uma vitória decisiva sobre a profecia.

[G. Friedrich, VI, 828-61]

procheirízõ [designar]

1. Esse verbo, desenvolvido a partir do adjetivo prócheiros, significa “manter dispo
nível”, “manejar”, “preparar”, “designar” (pessoas).

2. Na LXX, o adjetivo ocorre em Pv 11.3, e o verbo é usado para “eleger”, “nomear” 
(Êx 4.13).

3. Filo usa o adjetivo para “próximo à mão” (idéias, etc.). Nem ele nem Josefo usam 
o verbo.

4. No NT, Atos tem o verbo três vezes. Nos relatos da conversão de Paulo em 22.14 e
26.16, ele significa “escolher”, “designar”, “ordenar”. Ele não traz um sentido de preorde- 
nação, mas de designação para uma função. Esse é também o sentido em At 3.20, onde 
Pedro diz ao povo que Cristo foi designado para eles, ou seja, para sua restauração, seja
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através do seu ministério terreno, da ressurreição ou do retorno, ou até desde o próprio 
princípio.

5. Não há exemplos do verbo nos escritos cristãos primitivos.
[W. Michaelis, VI, 862-64]

prõ tos  [primeiro], prõ ton  [primeiro, inicialmente], prõ tokath edría  [melhor assen
to] ,prõ toklisía  [primeiro lugar], prõtó tokos  [primogênito], prõto tokeía  [direito de 
nascimento],prõ teú o  [ser primeiro]

prõtos.
1. Desde Homero, prõtos significa o “primeiro” em espaço, tempo, número ou posi

ção.
2. A palavra ocorre na LXX umas 240 vezes, a metade destas entre Gênesis e Nee- 

mias, e na maioria com referência a número, embora também, por vezes, em relação à 
posição.

3. Filo usa o termo em várias conexões (p. ex., ho prõtos é o único Deus verdadeiro 
para o sábio); em Josefo, o termo é usado para líderes na tribo, para pessoas ou para 
sacerdócio (p. ex., Esdras), bem como para o primeiro em tempo.

4. a. Embora prõtos ocorra umas 90 vezes no NT, o sentido espacial é raro (cf. Hb
9.2,6, 8).

b. Mais comum é o significado “primeiro” em tempo, número ou sequência (cf. Mc 
14.12; lCo 16.1). O uso para “anterior” ou “precedente” é muito comum (Ap 2.5; lTm
5.12). No tocante ao pacto de Hb 8.7, 13; 9.1, 15, 18, o oposto é principalmente kainè 
ou néa (deutéra somente em 8.7). Semelhantemente, o novo céu e a nova terra subs
tituirão os primeiros céu e terra em Ap 21.1. Uma antítese do NT mais comum é pri
meiro e último (éschatos). Cristo é o primeiro e o último em Ap 1.17; 2.8; ele é ante
rior e posterior a todo o tempo. Em Mt 12.45; 27.64; 2Pe 2.20, prõtos significa anterior; 
e éschatos, posterior ou último. Em lCo 15.45 o primeiro Adão não é preexistente, e 
Cristo como segundo Adão é o Cristo presente da ressurreição; o primeiro deu início à 
velha humanidade, Cristo deu início à nova. Embora Cristo seja o segundo ánthrõpos, 
ele não é o segundo Adão, pois como o novo Adão ele é também o último.

c. A antítese prõtos!éschatos pode também trazer uma referência à posição, como 
em Mt 20.16 (cf. 19.30). Quando os discípulos disputam sua posição, prõtos é uma 
palavra-chave (Mc 10.44); o oposto pode ser doúlos ou diákonos, bem como éschatos 
(Mc 9.35). O primeiro mandamento de Mc 12.28 é o mesmo que o grande mandamen
to de Mt 22.36; nesse caso é feita uma comparação com um segundo que é semelhante 
a ele. Ef 6.2 (o primeiro mandamento com promessa) usa prõté entolê de uma nova 
maneira, hoi prõtoi para “líderes” ocorre em Mc 6.21; Lc 19.47; At 13.50.

5. Em 2Clem. 14.1, a igreja preexistente é hê ekklêsiá hé prõté, e em Hermas Man
datos 3.4.1, os arcanjos são hoi ángeloi hoi prõtoi ktisthéntes.

prõton.
1. Como um advérbio, essa palavra significa “primeiro”, “inicialmente”, “em primeiro 

lugar”, “anterior”, “mais cedo”; há somente oito casos claramente atestados na LXX.
2. a. Alguns dos mais de 60 casos no NT exigem atenção especial. Assim, Paulo
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enfatiza em Rm 1.16 que, embora o evangelho seja para todo o que crê, ele é primei
ro para o judeu (cf. 2.9-10). Em lPe 4.17, o julgamento vem primeiro sobre os crentes 
como a casa de Deus.

b. Em certas exigências de Jesus, prõton indica prioridade. Assim, devemos pri
meiramente buscar a reconciliação (Mt 5.24), ou tirar a trave de nossos próprios olhos
(7.5), ou contar o custo (Lc 14.28). Na sequência dos eventos escatológicos, Elias deve 
vir primeiro (Mc 9.11-12), o Filho do Homem deve primeiro ser rejeitado (Lc 17.25), 
e primeiro deve vir a apostasia (2Ts 2.3). Isso pode muito bem ser o sentido em Mc
13.10, onde “acima de tudo” também é possível. Mas não se deve tirar o versículo do 
contexto e interpretá-lo como se oferecesse uma base geral para a missão, visto que em 
sua posição entre os v. 9 e 11 ele se refere claramente ao testemunho dado aos conse
lhos e governantes.

c. O sentido “acima de tudo” é óbvio em Mt 6.33, pois Jesus não está ensinando que 
devamos buscar primeiro o reino e então as outras coisas, mas que devamos nos orien
tar exclusivamente pelo reino de Deus e pela sua justiça.

prõtokathedría , prõtoklisía . Essas palavras ocorrem em Mc 12.39 e paralelos; a pri
meira também ocorre em Lc 11.43; e a segunda, em 14.7-8. Os termos são raros fora do 
NT, mas no contexto seu significado é claro, “o primeiro lugar”, “o lugar de honra”. Jesus 
critica aqueles que sempre desejam ocupar lugares de honra, e ele adverte seus discípu
los contra a autoexaltação nas parábolas de Lc 14.8ss.

prõtó tokos, prõtotokeía.
A. Fora do NT.
1. prõtótokos, “primogênito”, é raro fora da Bíblia e não ocorre antes da LXX. Em 

seu lugar, encontramos prõtógonos, que também pode significar “primeiro em posição”. 
Dentre os poucos exemplos não bíblicos, muitos se referem a animais.

2. a. Há uns 130 casos na LXX, dos quais 74 se encontram no Pentateuco; e 29, em 
1 Crônicas. A referência pode ser a animais, a humanos e animais juntos (Êx 11.5), a 
humanos com huiós, ou como um substantivo sem huiós, mas com um nome próprio 
(cf. Gn 25.25; 10.15; 22.21).

b. Os exemplos enfatizam a grande importância do primogênito. Deus reivindica o 
primogênito de humanos e de animais (bem como as primícias). Os primogênitos do 
gado são trazidos como ofertas. Na família, o primogênito tem precedência; esta é a 
base do uso transferido posterior.

c. Em relação ao uso transferido, o principal original hebraico (bekôr) não está li
gado a termos para dar à luz nem a termos para “cabeça” ou “chefe”. Além disso, uma 
comparação com outros não é necessariamente sugerida, visto que o primeiro pode 
também denotar o único.

d. Ao chamar Israel de filho primogênito, Êx 4.22 não sugere que outras nações são 
também filhas de Deus, mas está enfatizando o fato de que Israel é objeto do amor es
pecial de Deus. Semelhantemente, em SI 89.27 a ênfase é a proximidade do rei em re
lação a Deus. A ideia de um nascimento figurativo não está presente, tampouco a ideia 
de uma prioridade no tempo sobre outros filhos. A ideia é a de uma estima especial aos 
olhos de Deus.

e. A LXX também usa prõtotokéõ, “dar à luz pela primeira vez” (ISm 6.7, 10; Jr
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4.31); prõtotokeúõ, “conceder o direito de primogênito” (Dt 21.16); tá prõtotokeía, “o 
direito de primogênito” (Gn 25.31ss.); cf. prõtotokía ou prõtotokeía (Gn 25.34).

3. Filo usa prõtótokos tanto como adjetivo quanto como substantivo com base no 
AT. Em uma ocasião, Caim é chamado de prõtótokos como o primeiro homem a vir 
ao mundo por nascimento; a ideia de primogênito é proeminente aqui. Josefo usa 
prõtótokos para o primogênito dos homens e do gado. Na versão de Js 6.26, ele usa 
prõtos país.

4. O uso do AT continua nos pseudepígrafos, onde o termo denota a posição espe
cial de Isaque como filho de Abraão, ou de Jacó como filho de Deus, ou da semente de 
Jacó (Israel) como primogênito de Deus.

5. Nos rabinos, o termo denota a posição especial de Israel, da lei, de Adão ou do 
Messias, com uma referência tanto ao amor especial de Deus quanto às qualidades es
peciais daqueles a quem o termo se aplica.

B. ONT.
1. Lc 2.7 diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Nascimento está clara

mente em vista aqui. A declaração talvez enfatize a virgindade de Maria, e também 
prepara o caminho para os v. 22ss. Por si mesma, a declaração não implica necessaria
mente que Maria tenha outras crianças. Mas ela também não significa monogenés; na 
verdade, ela inclui a possibilidade e a expectativa de que outros filhos virão.

2. A metáfora do primogênito entre muitos irmãos é usada por Paulo em Rm 8.29. 
Em vista está aqui a comunhão aperfeiçoada com o Cristo ressurreto, a qual ocorrerá 
com a ressurreição no último dia, quando os crentes transfigurados chegarem à sua he
rança como irmãos e irmãs de Cristo, que retém sua primazia como primogênito.

3. Em Cl 1.18, Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, mas com uma pri
mazia definida como tal, como o termo “cabeça” e a cláusula “para” demonstram.

4. Em Ap 1.5, também o prõtótokos significa não somente prioridade em tempo, 
mas também a primazia de posição que advém a Jesus com sua ressurreição.

5. Em Cl 1.15, a cláusula “pois” exibe o significado, qual seja, que todas as coisas 
devem sua criação à mediação de Cristo. O ponto, então, não é que Cristo seja a pri
meira criatura. Isso exigiría uma ênfase no -tokos e também colocaria nascimento em 
conflito com criação. Declara-se aqui a supremacia de Cristo sobre a criação como seu 
mediador. O termo prõtótokos é usado, então, por causa de sua importância como uma 
palavra para denotar posição. A despeito do v. 4, ele não denota aqui a relação especial 
de Cristo com o Pai. O uso duplo não se origina, necessariamente, de idéias gnósticas 
do homem primevo ou do redentor redimido. Como o mediador da primeira criação, 
Cristo é também o mediador da nova criação com sua ressurreição dentre os mortos 
(v. 18).

6. Hb 1.6 talvez se refira à entronização do Cristo exaltado em sua vinda. Por outro 
lado, a entrada no mundo parece se encaixar melhor à encarnação. Em conexão com o 
“filho” do v. 2, prõtótokos denota a singular relação de filiação de Cristo, com uma re
ferência primária, embora não exclusiva, à sua preexistência. O termo não está baseado 
no “te gerei” da citação do SI 2.7 no v. 5, pois Cristo não é o primogênito em compa
ração com os anjos. Provavelmente, o termo é adotado como um título familiar que é 
bem adequado para apresentar a singularidade de Cristo.

7. A assembléia dos primogênitos em Hb 12.23 não é a companhia de anjos nem a
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comunidade de Israel, mas a companhia remida de crentes cristãos. Como esse uso se 
encaixaria exatamente ao restante do NT é difícil de dizer. O prõtótokos de Rm 8.29 
não pode ser transferido aos crentes, e é improvável que a relação com o restante da 
criação esteja em vista (Tg 1.18).

prõteú õ .
1. Essa palavra significa “ser o primeiro” (em posição), frequentemente com um ge

nitivo e a pessoa sobre quem a pessoa tem precedência.
2. A LXX usa o termo em Et 5.11; 2Mac 6.18. Outras versões o empregam em Zc

4.7. Josefo usa prõteúontes para “líderes”.
3. Em Cl 1.18, a cláusula subsidiária denota o objetivo divino, resumindo e intensi

ficando o que é dito em 1.15. Como primogênito de toda a criação, cabeça da igreja e 
primogênito dentre os mortos, Cristo é prõteúõn (“preeminente”) em tudo.

[W. Michaelis, VI, 865-82]

p ta íõ  [tropeçar, escorregar, pecar]

1. ptaíõ, de etimologia incerta, tem sentidos tais como “tropeçar contra”, “colidir 
com” ou, no transitivo mais comum, “tropeçar”, “cair”, “sofrer uma derrota” e, figurada- 
mente, “errar”, “pecar”.

2. Na LXX, ptaíõ tem o sentido figurado de “errar” em Sir 37.12. Em outros lugares, 
o termo é usado para a derrota de um exército, p. ex., ISm 4.2, 10.

3. Em Filo, significa “sofrer infortúnio” ou “pecar”.
4. Nos cinco casos no NT, o principal significado é o figurado: “escorregar”, “er

rar”, “pecar” (Tg 2.10; 3.2; 2Pe 1.10, embora “sofrer uma derrota” também seja possível 
aqui). Em Rm 11.11 o sentido básico “tropeçar” é claro, e há, talvez, uma distinção em 
relação a cair, pois aqueles que apenas tropeçam podem recuperar seu equilíbrio, mas 
cair tem a finalidade maior de eterna ruína. Tal queda não é o propósito do tropeço dos 
judeus.

5. Em lClem. 5 1 .1 -o  único exemplo nos pais apostólicos -  o perdão é buscado por 
aquilo que é feito de errado por causa das ciladas do adversário.

[K. L. Schmidt, VI, 883-84]

pteryg ion  —» hierós·, p tõm a, p to sis  —» p íp to

p tõch ós  [pobre, necessitado], p tõch eía  [pobreza, privação], p tõch eú õ  [tornar-se 
(extremamente) pobre]

A. p tõch ós  no m undo grego.
I. Significado.
1. ptõchós como um adjetivo significa “necessitado”, “mendicante”.
2. ptõcheúõ no transitivo significa “suplicar a alguém”; no intransitivo, “estar desam

parado”, “viver a vida de um mendigo”.
3. ptõcheía significa “destituição”, “mendicância”. É digno de nota que em distinção a



ptõchós 340 pobre, necessitado

pénês, que se refere àqueles que são pobres e que precisam trabalhar para sobreviver, o 
grupo ptõchós se refere à pobreza total que leva as pessoas à mendicância.

II. Visões de pobreza. Alguns mendigos são pessoas que não haverão de trabalhar e 
que vivem à custa de outros. Mas há também mendigos que perderam suas proprieda
des e vagueiam em grande infelicidade. Em geral, os mendigos são desprezados, porém 
pequenas dádivas lhes são dadas, e Homero pode, por vezes, chegar a dizer que eles 
vêm da parte Deus. Os gregos não possuem qualquer sistema de alívio da pobreza. Eles 
protegem os direitos dos órfãos e distribuem grãos aos cidadãos, mas os indigentes são 
dependentes da generosidade que se espera dos outros. A pobreza em parte alguma é 
elogiada. [E H a u c k , VI,885-87]

B. O AT.
I. Equivalentes hebraicos.
1. O principal termo hebraico tem o sentido primário de dependência, com as mais 

desenvolvidas implicações de baixeza, despojamento, pobreza e, no mundo religioso, 
humildade ou piedade. Desde que a pobreza seja desmerecida, Deus é considerado es
pecialmente o protetor dos pobres.

2. Outro termo traduzido por ptõchós na LXX denota tanto fraqueza física como 
posição desprezível.

3. Outro termo significa “mendigo” ou “pessoa muito pobre”, mas aqui novamente 
com a nuança religiosa de alguém que é humilde diante de Deus, ou seja, necessitado 
em oração.

4. Outros termos que significam “necessitado” num sentido social ou econômico, ou 
“dependente” e “inferior”, são também traduzidos por ptõchós, que ocorre 100 vezes na 
LXX.

II. Atitude para com os pobres.
1. Na fase seminômade, não há pronunciadas distinções entre ricos e pobres. Na 

conquista, todos recebem uma herança, mas distinções sociais nas cidades canaanitas 
exercem uma influência. A lei faz provisão para os pobres e proíbe sua opressão. O pró
prio Deus os defende nas cortes e a restituição deve ser feita a cada sete anos.

2. O desenvolvimento econômico durante a monarquia traz distinções mais pro
nunciadas, e os maiores proprietários de terra, que também funcionam como juizes, 
reduzem muitos proprietários de herdades menores à pobreza. Os profetas defendem a 
causa dos pobres em nome de Deus (cf. Am 2.7; Is 3.15). Eles proclamam o julgamento 
de Deus sobre a injustiça dos abastados (Am 2.6ss.). Os pobres não são especialmente 
eleitos, mas a dedicação à lei significa dedicação para com aqueles que sofrem a partir 
da violação dela.

3. Embora Deuteronômio não use ptõchós, ele mostra que Deus deu a Israel uma 
terra generosa da qual todos devem participar (15.4ss.), e a pobreza é assim desneces
sária. Além disso, ele oferece medidas protetoras para prover para alguém que venha 
a empobrecer (15. lss.; 23.20, 25-26). Infelizmente, as leis não são observadas e, com 
a deterioração da situação social e o colapso final do Estado, o problema da pobreza é 
aumentado e perpetuado.

4. Em Salmos, os pobres não estão simplesmente sob punição divina, estão mais 
ainda sob divina proteção (SI 72.2ss.; 132.15). A falha em dar aos destituídos seus di
reitos é castigada (SI 82). Os pobres se voltam para Deus quando saqueados por seus
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inimigos (SI 9.12), que podem ser inimigos políticos, adversários estrangeiros ou forças 
impessoais, tais como a doença. Os pobres passam a ser equiparados a peticionários, 
que podem não ser pobres num sentido financeiro, mas que estão oprimidos de outras 
formas e, assim, clamam pela proteção divina. A perspectiva de ajuda material man
tém uma ligação com o sentido literal. Ação de graças são oferecidas quando o alívio é 
concedido.

5. A tragédia do exílio leva a um uso coletivo geral dos termos, embora mais em co
nexão com as promessas de Deus e sem qualquer sugestão de que Deus ajudará só por
que, agora, o povo se encontra num estado ideal de pobreza. Uma referência material 
ainda está presente e a solução final será um semiescatológico acerto de contas.

6. A literatura de sabedoria aceita a ordem social, mas liga suas idéias de pobreza 
estreitamente a Deus. Certa pobreza pode ser devida à preguiça ou autoindulgência (Pv 
6.6ss.; 21.17). Mas é melhor ser pobre e justo do que rico e mentiroso (19.22). Há sim
patia para com o pobre (14.20; 18.23; Ec 9.16). Obrigações para com eles não devem 
ser esquecidas (Pv 22.2). Em geral, Provérbios tende a ter mais admoestações para os 
ricos do que para os pobres, e o Sirácida faz um apelo amável em favor deles. Jó se 
queixa de que sua generosidade para com os pobres não esteja sendo reconhecida (29- 
30) e que os pobres estejam entregues a opressores (24.14), mas ele mantém a esperan
ça de que Deus finalmente os ajudará (5.15).

C. Judaísmo posterior.
I. Uso.
1. Os rabinos conhecem os termos para os pobres, mas fazem pouco uso deles.
2. Josefo faz mais uso do grupo pénés do que do grupo ptõchós, e Filo, que não está 

preocupado com o problema, nunca usa ptõchós.
II. Os pobres nos apócrifos e nos pseudepígrafos.
1. Algumas dessas obras ignoram a situação social, enquanto outras se queixam 

dela, mas sem usar ptõchós ou sugerir uma antítese em relação aos ricos.
2. Outro grupo exige compaixão para com os pobres, elogia a generosidade, dá 

exemplos dela e considera suas recompensas.
3. Outras obras sustentam a esperança de que a pobreza desaparecerá no novo éon. 

Antes do fim, os pobres estarão em conflito com os ricos e então serão colocados acima 
deles. Ameaça-se com pobreza aqueles que seguem a prostituta Babilônia.

4. Ainda outro grupo se queixa severamente dos abastados e mistura os conceitos de 
pobreza e piedade.

5. Em Salmos de Salomão (5.2,11; 10.6, etc.), os pobres são considerados em relação 
a Deus. O termo ptõchós é usado aqui para várias formas de aflição, incluindo pobreza 
material, mas em particular denota uma qualidade interior. Numa teologia de mártir, 
a pobreza é integrada aos tratos de Deus na história. A disposição passiva frustra o de
senvolvimento de movimentos ativos em favor dos pobres.

III. Qumran.
1. Indivíduos e grupos são chamados de pobres na literatura de Qumran. Deus os 

usa para derrotar seus inimigos. “Comunidade dos pobres” se torna um termo comum 
para o movimento, mas o uso não nos habilita a tirar qualquer conclusão quanto a sua 
composição.

2. Membros da comunidade renunciam a propriedades privadas. Há penalidades se-
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veras para falsas declarações ou para apropriação indevida de fundos da comunidade. 
A propriedade não é um mal em si mesma; a comunidade é uma unidade econômica, 
se bem que, com sua eliminação das distinções entre ricos e pobres, ela procura refletir 
a vida da era vindoura quando a pobreza é deixada para trás. O Documento de Damas
co permite alguma propriedade privada com um partilhar comum, e os essênios se
guem um padrão semelhante. Filo sugere que os Terapeutas renunciem a todos os seus 
bens, mas sua descrição é altamente retórica.

IV. Os pobres no judaísmo palestinense.
1. A era pós-macabeia é um período de grandes tensões sociais, porém, condições 

mais estáveis chegam com os Herodes. Os fariseus crescem à parte das massas, entre os 
quais os extremistas recebem algum apoio. As revoltas contra Roma trazem um etos de 
pobreza, mas a riqueza aumenta novamente e resulta em divisões sociais, nas quais as 
massas são desprezadas e os pobres negligenciados, embora alguns sectários continuem 
a glorificá-los.

2. Em termos legais, os pobres pagam taxas mínimas e recebem o direito a amparo 
(cf. a taxa dos pobres baseada em Dt 14.29, uma lei frequentemente desconsiderada, 
mas que os fariseus observam como um dever e que, posteriormente, se torna mais im
portante). Os pobres também desfrutam de tradicionais direitos de respiga.

3. Costumes estabelecidos fazem da filantropia voluntária uma fonte importante de 
ajuda para os pobres, embora seja frequentemente abusada por mendigos. Um princí
pio aceito é que, como as ofertas pelo pecado trazem expiação para Israel, assim tam
bém o faz a filantropia para com os gentios. Após a destruição do templo, a filantropia 
exerce um papel maior para Israel também. Alguns grupos, p. ex., os essênios, fazem 
dela um dever, alimentação e vestes bem como dinheiro são dadas.

4. Após a guerra judaica, um sistema oficial de socorro aos pobres passa a ser imple
mentado. As sinagogas providenciam coletas e ofertas, fornecem apoio diário e sema
nal e também estabelecem albergues. Porém, as distinções sociais permanecem.

V. Os rabinos. Após o exílio, os rabinos assumem uma visão negativa da pobreza, 
escarnecendo das modestas ofertas dos pobres e não reconhecendo na pobreza uma 
desculpa para não estudar a lei. Posto que o infortúnio possa atingir qualquer um, a 
pobreza é avaliada como uma maldição ou uma punição. Entretanto, ainda se encon
tram declarações no sentido de que os pobres são objetos primários da misericórdia 
divina.

D. ONT.
I. Os evangelhos.
1. Marcos. No NT, ptõchós, não pénês, é o termo comum para os pobres. De 31-35 

ocorrências, 14-15 se encontram nos Sinóticos; e 4-5, em Marcos. O uso em Marcos 
é literal. Mt 12.41ss. declara que a pequenina oferta da viúva pobre é mais valiosa do 
que os grandes donativos dos abastados. Em 10.17ss. Jesus desafia o rico proprietário 
de terras a vender sua propriedade e entregá-la aos pobres. Em Mc 14.5, 7 as circuns
tâncias especiais explicam o que pode parecer uma estranha rejeição da preocupação 
correta do grupo em torno de Jesus.

2. Mateus. Mt 19.21 associa a ação do jovem rico de dar seus bens aos pobres com 
téleios. 26.11 contrai a formulação em Marcos, mas sem qualquer mudança de sentido.
11.5 dá ênfase especial à pregação do evangelho aos pobres; ela está correlacionada com
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a missão do capítulo 10, que João Batista deve ter conhecido. 5.3 (cf. 5.5) -  a primeira 
bem-aventurança -  remove a ênfase da esfera material para a espiritual.

3. Lucas. Lc 18.22 acrescenta um pánta à exigência de que o jovem rico vendesse 
seus bens, e o contexto implica que toda uma classe falha em cumpri-la. O dito em 7.22 
é incorporado à história. 6.20 pode proceder de uma fonte diferente de Mt 5.3, embora 
a questão de prioridade não possa ser decidida. O tema de ricos e pobres exerce um 
papel nas histórias lucanas sobre a infância. Em 4.18 a pregação do evangelho aos po
bres tem uma importância temática. Em 14.21, que se refere ao banquete escatológico, 
os pobres são convidados com os aleijados e cegos, e em 14.13 são estes que devem ser 
convidados para uma festa. Em 16.19ss. o homem pobre é o recipiente da graça divina, 
e o homem rico, por seu egocentrismo, está inescapavelmente alienado de Deus. Em 
contraste, o rico Zaqueu, ao se encontrar com Jesus, manifesta extraordinária genero
sidade para com os pobres. Outras passagens (6.24-25; 8.14; 12.15ss.; 14.33; 16.10ss.) 
enfatizam o perigo das riquezas. Não há aqui qualquer interesse primário nos pobres 
como tais, mas na salvação dos ricos, que são presos a este mundo pelas suas riquezas.

4. João. Jo 12.5-6 atribui motivação impura à preocupação de Judas pelos pobres, e 
isso confere uma perspectiva especial à resposta de Jesus no v. 8. Em 13.29 os discípulos 
presumem que Judas, que guarda a bolsa, foi despachado para entregar a costumeira 
esmola pascal aos pobres.

II. Lucas 14ss„ Jesus, e João Batista. Lc 14ss. se refere frequentemente ao tema de 
ricos e pobres e implica uma identificação especial com os pobres, as viúvas, os pecado
res e os pequeninos. Lc 4.18 segue no mesmo sentido, e em Lc 7.22 (cf. Mt 11.5), há ên
fase no fato de que o evangelho se dirige especialmente para os pobres. Jesus se coloca 
entre os cansados e humildes em Mt 11.28, mas não se deixará prender a um princípio 
social (Mc 14.7) ou que se alimente a expectativa de atender a expectativas materiais. 
Embora ptõchós não ocorra na pregação de João Batista, encontramos termos relacio
nados; sua mensagem é rica em implicações sociais, de modo que uma teologia de po
breza está presente até certo ponto.

III. Paulo. Embora Paulo raramente use ptõchós, e de modo algum no contexto da 
remoção de distinções por Cristo, as passagens nas quais ele usa o termo são centrais. 
Assim, em G12.10 e Rm 15.26, ele ativamente promove a coleta para os pobres ou para 
os pobres entre os santos de Jerusalém. Esta é uma oferta voluntária, não uma taxa, 
mas Paulo a considera particularmente importante. A expressão em Rm 15.26 pode 
ser um termo que a igreja de Jerusalém tenha usado para si mesma. Em G1 4.9 Paulo 
chama os espíritos elementares de fracos e ptõchá, ou seja, miseráveis. Em 2Co 6.3ss., 
numa série de paradoxos, ele destaca que os apóstolos, embora materialmente pobres, 
enriquecem muitos em termos espirituais. Em ICo 15.10 ptõchê é uma leitura possível 
e não improvável para descrever a graça de Deus para com Paulo; ela não foi miserável. 
Paulo normalmente parece ter emprestado o termo ptõchós da tradição anterior ou de 
uma situação real. Ele conhece o problema da pobreza e toma medidas para tratar dele, 
mas sua orientação é tão fortemente escatológica para permitir que ela seja uma preo
cupação central ou um assunto para uma reavaliação teológica. Assim, Paulo não usa 
ptõchós como um título para os cristãos, nem ptõcheía como termo figurado para a 
vida cristã.

IV. Tiago. Tiago ataca o rico tanto dentro quanto fora da igreja, e opõe a eles o hu-
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milde ou o pobre. Deus escolheu os pobres no mundo para serem ricos na fé (2.5). A 
igreja não mais se solidariza com os oprimidos, agora que pessoas mais ricas estão en
trando nela, e o autor protesta contra a atitude de desonrar os pobres (2.6).

V. Apocalipse. Em 2.9 a riqueza espiritual da igreja de Esmirna contrasta com sua 
pobreza espiritual. Em 3.17 a suposta riqueza espiritual de Laodiceia é desmascarada 
como pobreza. Em 13.16 os ricos e os pobres denotam as duas classes dos materialmen
te ricos e dos materialmente pobres.

VI. A comunidade primitiva. Ê um tanto estranho que Atos não use ptõchós ao des
crever a partilha de bens na igreja de Jerusalém. Se Rm 15.26 contém um título para 
esta igreja, ele sugere o desenvolvimento de uma estrutura que elimine as distinções so
ciais, como registrado por Atos. As refeições comuns e a entrega de bens pessoais para 
a administração pelos apóstolos e, mais tarde pelos sete, evidenciam um cuidado para 
com os pobres que vai muito além da prática normal da sinagoga, embora isso esteja de 
acordo com grande parte do pensamento palestinense.

E. A era pós-apostólica.
I. Cristianismo judaico posterior. O termo Ebiõnaíoi ou Ebiõnítai (Ebionaeí) se tor

na um termo comum na esfera judaica, sendo esta tradução preferida a ptõchoí, mesmo 
por cristãos judeus. Símaco, em sua tradução, parece tentar dissociar os dois conceitos, 
e encontramos um afastamento similar de ptõchoí nos Pseudo-Clementinos, com um 
desinteresse para com o ideal da pobreza externa.

II. Os pais apostólicos. Uma antiga exortação elogia a generosidade para com os po
bres (cf. Did. 5.2). As orações dos pobres são eficazes (Hermas Similitudes 2.5ss.). As 
ordens da igreja fazem provisão para os pobres. O asceticismo alimenta oposição à pro
priedade, mas argumenta que falta de desejo é verdadeira riqueza. Numa estranha gui
nada, donativos aos mártires são bem mais estimados que donativos aos pobres. A ri
queza, como tal, não é um mal, somente o apego a ela o é (Irineu Contra heresias 4.30). 
Na verdade, a pobreza pode impedir o caminho em direção ao conhecimento de Deus 
(Clemente de Alexandria Pedagogo 3.35.1). Esmolas são enfatizadas, porém, mais para 
a salvação do doador que para o  alívio dos pobres. [E. B a m m e l , VI, 888-915]

pygm í [luta de punho], pykteúõ [lutar com os punhos, boxear]

1. pygmê significa “lutar com os punhos”, “lutar”, “assustar”. Em Mc 7.3 o termo é 
textualmente incerto; se ele for retido, parece denotar o esfregar da palma de uma das 
mãos com o punho da outra.

2. O verbo pykteúõ significa “boxear”. Paulo o usa figuradamente em ICo 9.26, 
quando diz que ele não luta como quem esmurra o ar. O que Paulo tem em mente pode 
ser tanto um lutador medíocre que não acerta o oponente, ou um pretenso lutador que 
não enfrenta de fato um oponente, mas apenas luta contra sua própria sombra. Outra 
possibilidade é a de lutadores se aquecendo num treino preliminar. Em qualquer caso, 
trata-se de falta de seriedade. Paulo não tem tempo para golpes incompetentes ou frí
volos. Ele está envolvido numa disputa vital e se esforça para alcançar o prêmio.

[K. L. S c h m i d t , VI, 915-17]
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pythõn [espírito de adivinhação]

1. pythõn é o nome da serpente que guarda o oráculo de Delfos, e é também palavra 
usada desde o antigo período imperial para se referir a um ventríloquo, por intermédio 
de quem, como muitos pensam, um deus supostamente fala, e que é assim considerado 
um adivinhador. O modo como pythõn chega a ser equiparado com engastrímythos, o 
ventríloquo, não é certo. Pode ser por causa da pítia de Delfos que, como o ventríloquo, 
fala com sons estranhos. Não há evidência na Roma imperial do século Io para a ideia 
de um espírito de adivinhação.

2. A LXX usa engastrímythos para um termo hebraico de significado incerto.
3. Com base em ISm 28.8, Josefo usa engastrímythoi para aqueles que, por adivi

nhação, invocam espíritos de mortos e, para o termo hebraico que está por trás, a Vul- 
gata posteriormente usa termos tais como magus, pythõn, pythonicus spiritus (Lv 19.31; 
ISm 28.3, 9; 2Cr 33.6). A princípio, somente a LXX liga o ventriloquismo com a invo
cação de espíritos de mortos; os pais questionam se o engastrímythos realmente conse
gue fazer isso.

4. Em At 16.16, o “espírito” poderia estar em aposição: um espírito, a saber, um 
pythõn, ou denominado de Pythõn-, ou poderiamos traduzir a expressão por “um es
pírito pitônico”. O tema provavelmente é que pythõn denote o espírito que fala por in
termédio da moça. Como uma adivinhadora-ventríloqua, ela se relaciona com a pos
sessão demoníaca. Embora muitos ventríloquos que reivindicam ser profetas sejam 
fraudes, para esta moça o ventriloquismo está ligado a um suposto ou autêntico dom 
de adivinhação.

5. Nos escritos da igreja primitiva, pythõn é usado, não para o ventríloquo, mas para
o espírito que fala por ele ou ela. Jerônimo em Is 8.20 se refere ao desmascaramento de 
ventríloquos como demônios pitões. [W. Foerster, VI, 917-20]

pylê [porta],pylõn [portão]

A. O sentido literal, pylê é o portão de uma cidade, de um templo ou de uma pri
são. pylõn é o caminho de entrada de uma cidade, de um templo, de uma casa ou de 
um complexo de casas. Hb 13.12 diz que Jesus foi crucificado do lado de fora da porta. 
Isso acentua a separação em relação ao judaísmo. Os sacerdotes não têm parte no altar 
cristão. Tal como a oferta pelo pecado no Dia da Expiação é queimada do lado de fora 
do acampamento, desse modo Jesus, a oferta pelo pecado do novo pacto, morre do lado 
de fora da cidade santa. A execução do lado de fora da porta é parte da vergonha de 
ser contado entre os transgressores (Lv 24.14; Nm 15.35), mas é também um aspecto 
essencial da única verdadeira oferta pelo pecado.

B. A porta estreita de Mt 7.13-14. Alguns textos omitem pylê do v. 13 como in- 
terpolação a partir do v. 14, mas alguns também omitem a palavra do v. 14 e, em vista 
do paralelismo, é melhor mantê-la em ambos os lugares. A ligação com “caminho” não 
significa que a porta seja a entrada para o caminho ou uma passagem para ele. A com
paração da entrada no reino de Deus com uma porta é comum na linguagem escatoló-
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gica. A estreiteza da porta e do caminho indica a dificuldade de entrada. Os discípulos 
devem aceitar o sacrifício próprio e o sofrimento se é que haverão de passar pela porta 
da cidade eterna. Em Lc 13.23-24 a imagem é diferente e se refere à única porta (thyra) 
para o salão do banquete, a qual agora está aberta e em breve será fechada (v. 25); a li
ção, então, é a de entrar enquanto ainda há tempo.

C. As portas do Hades em Mt 16.18. Muitos povos na antiguidade viam o mundo 
dos mortos como uma terra, uma cidade, uma fortaleza ou uma prisão com portões 
fortes (cf. Babilônia, Egito, e Grécia). No AT, lemos dos portões do mundo dos mortos 
somente em Is 38.10, mas cf. as portas da morte no SI 9.13, ou das trevas em Jó 38.17 
e os ferrolhos do mundo dos mortos em Jó 17.16. Referências às portas do mundo dos 
mortos ocorrem então em Sir 51.9; Sb 16.13; SI Sal. 16.2; 3Mac 5.51. A ideia, se não a 
expressão, também está presente em muitos rabinos. A única ocorrência no NT é no 
semitismo em Mt 16.18. Aqui, hádês poderia ser o mundo dos mortos, e a ideia po
dería ser, então, que as portas não podem resistir ao ataque da igreja para o resgate de 
outros ou a saída dos crentes por ocasião da descida ou da ressurreição de Jesus. Se a 
expressão for mais figurada, a declaração poderia ser que Pedro não morrería antes da 
parusia, que a morte não tem poder sobre os crentes, ou que os crentes não partilharão 
do destino dos perversos. No contexto, o significado mais provável é que as portas do 
Hades representam as ímpias forças do submundo que atacam a rocha, mas não podem 
prevalecer contra ela. Posteriormente, as “portas do Hades” aparecem especialmente 
em referências à descida de Cristo ao Hades, contra cujos portões ele possui supremo 
poder (cf. Ap 1.18). [J. Je r e m i a s , VI, 921-28]

- » thyra, kleís

pyr [fogo],pyróõ [queimar, incendiar],pyrosis [incêndio, queima],pfrinos [ígneo], 
pyrrós [vermelho como fogo]

pyr.

A. O mundo grego e helenístico.
I. Uso geral.
1. Literal, pyr é “fogo” em suas várias formas e usos, p. ex., para queima, ilumina

ção e aquecimento. O fogo é um poder benéfico e civilizador, mas também é uma força 
destrutiva e aterrorizadora. Na guerra, ele destrói embarcações, cidades, etc., mas na 
indústria ele serve para purificar metais, etc.

2. Transferido. O fogo denota violência, irresistibilidade, desejo e anseio. Ele figura 
em várias expressões, p. ex., “derramar óleo nas chamas”, “da frigideira para o fogo”.

II. Filosofia. Na filosofia, o fogo é um dos dois, dos quatro ou dos cinco elementos. 
Para Heráclito, o fogo é a matéria básica; o mundo é o movimento do fogo em várias 
formas de mudança, ou seja, do fogo para água e para terra e de volta ao fogo. No estoi- 
cismo, toda a realidade é física. A substância mais pura é um hálito racional semelhante 
ao fogo que dá forma, sustenta e governa todas as coisas. O mundo é uma forma do 
fogo primitivo num círculo sem fim. A alma, como o fogo, continua após a morte, po
rém retorna ao fogo primitivo na conflagração cósmica.
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III. Religião.
1 . A princípio, o fogo é um antídoto contra influências más. Na morte, o fogo poluí

do é posto para fora e fogo novo é trazido. O fogo faz parte de várias cerimônias, p. ex., 
após o nascimento, antes de assembléias, etc. Em alguns ritos, animais vivos são quei
mados em piras funerais no alto de montes. Quando se estabelece a cremação, persiste 
a crença de que o fogo não pode destruir a alma.

2. No culto dos deuses, Hefesto e Héstia estão associados com o fogo do vulcão e o 
fogo da lareira. Os pitagóricos consideram o fogo central como a lareira do cosmos, e 
da sagrada lareira nacional os colonizadores levam o fogo da lareira a novos assenta
mentos. Zeus, Hermes e Dionísio também estão associados ao fogo de diferentes for
mas. Nas teofanias, o fogo é uma expressão de glória. Os fenômenos incandescentes 
também servem como presságios, e descrições do mundo dos mortos contêm muitas 
referências ao fogo, algumas vezes com uma função purificadora.

3. O fogo exerce um papel importante nos mistérios, em conexão com a purificação 
anterior à iniciação. Como uma fonte de luz, ele simboliza a transferência desde as tre
vas para a luz. Nos bacanais romanos, mulheres alucinadas arremessam tochas no Ti- 
bre. O deus-fogo Éon é chamado de senhor do fogo e é dito respirar fogo, semear fogo, 
ser forte e cheio de júbilo no fogo e ainda rugir e rodopiar como fogo. Por todos seus 
aspectos destrutivos, o fogo na maior parte está ligado à deidade e ao espírito.

B. Adoração persa do fogo. O fogo é particularmente adorado na Pérsia. No du
alismo cosmológico, o fogo e a serpente representam a verdade e a falsidade. Na luta 
humana por boa conduta, o fogo está do lado bom. O culto é assim prestado a ele como 
incorporação do divino poder espiritual. Nada que esteja ligado à deformidade ou à 
morte deve entrar em contato com ele; por isso, cadáveres são expostos aos animais 
de rapina, que incorporam o mundo do espírito maligno. Na escatologia, o fogo serve 
ao propósito de teste final. Todas as pessoas passarão pelo metal derretido, os justos 
ficarão incólumes, os ímpios sofrerão. A terra renovada será uma planície lisa, livre de 
gelo. No princípio, a adoração acontece num altar flamejante em lugar aberto, mas pos
teriormente passa-se a usar um templo de fogo, em cujo centro está o fogo sagrado que 
mão humana alguma deve tocar e nenhum hálito humano macular, de modo que os 
sacerdotes que dele cuidam usam luvas e mordaças e se valem de madeira ritualmente 
purificada. Da lareira sagrada um novo fogo é levado para queimar nas casas.

C. O AT, o judaísmo posterior e o gnosticismo.
I. O AT.
1. Na LXX, onde ocorre umas 490 vezes, pyr geralmente traduz o hebraico ’ êí. Ou

tros originais são raros. Há umas 100 ocorrências em obras que se encontram somente 
em grego.

2. Uso técnico. No uso diário, o fogo serve para o cozimento, a manufatura, a obra 
em metal, a guerra, etc. Acender fogo é proibido em dia de sábado (Êx 35.3). No culto, 
o altar do fogo é mantido aceso (Lv 6.2, 6 ). Só ele deve ser usado no sacrifício (cf. Lv
10.1). Ofertar crianças é estritamente proibido (Lv 20.2, mas cf. 2Rs 16.3; 21.6). O fogo 
é também um meio de purificação (Lv 13.52). Na natureza, o relâmpago é fogo de Deus 
(Jó 1.16; Êx 9.28). Em Am 7.4 ’ês significa calor do verão ou seca. Jó 28.5 compara a 
mineração à atividade vulcânica; a referência pode ser à “queima”, ou seja, alavancar e 
desprender pedras compactas com um fogo de madeira.
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3. Uso transferido. Paixões humanas destrutivas são comparadas ao fogo (Pv 26.20- 
21; Sir 28.10-11; Pv 6.27-28). O fogo também representa a ira judicial de Deus (Jr 4.4; 
Ez 21.36; Sf 1.18; Na 1.6; SI 79.5). Várias idéias estão presentes, p. ex., o fogo na floresta 
em Jr 21.14, a fornalha ardente em SI 21.9, o fogo do refino em Ml 3.2, o relâmpago 
em Lm 1.13. A irresistibilidade é um conceito primário. Escapar de um grande perigo 
é comparado a um tição tirado do fogo em Zc 3.2. O fogo expressa desintegração em 
Mq 1.4 e purificação em Is 1.22. A iluminação por fogo exerce apenas um papel muito 
pequeno (cf. Na 2.4).

4. O fogo em relação a Deus.
a. Teofania. Em grande parte das teofanias, o fogo representa a santidade e a glória 

de Deus. O fogo pode ser natural (Êx 19) ou pode ser o fogo incomum da sarça ardente 
(3.2; cf. Jz 6.21). A coluna de fogo representa a contínua presença de Deus (Êx 13.21-
22). Em Horebe, Deus mesmo não está no fogo (lRs 19.12); a verdadeira revelação é 
pela palavra. No chamado de Isaías (cap. 6), o fogo purifica lábios impuros. Em Ez 1.28 
o fogo expressa o resplendor divino (cf. Dn 7).

b. Um meio de julgamento. Deus julga com fogo e enxofre em Gn 19.24. Fogo e 
granizo constituem a sétima praga em Êx 9.24. Fogo da parte de Deus ou do céu é uma 
expressão de julgamento em Lv 10.2; 2Rs 1.10. O fogo atinge os inimigos de Israel (Am 
1.4ss.) e também o próprio Israel desobediente (Am 2.5). Escatologicamente, o fogo é 
um sinal do dia do Senhor (J12.20), ele denota destruição final (Ml 3.19) e significa pu
nição eterna (Ml 3.19).

c. Um sinal de graça. O fogo indica a aceitação graciosa de Deus dos sacrifícios em 
Gn 15.17. Ele exerce um papel no arrebatamento de Elias em 2Rs 2 .1 1 . É um sinal de 
direção e proteção em Êx 13.21-22 (cf. 2Rs 6.17). Ele descreve a habitação final de Deus 
com seu povo em Is 4.5.

d. Um termo para Deus. A descrição de Deus como um fogo consumidor (Dt 4.24) 
denota seu grandioso ser que compreende graça e julgamento. No AT, o fogo é visto 
teocentricamente e não cosmologicamente. Ele expressa a glória de Deus na revelação e 
no julgamento.

II. Judaísmo posterior.
1. Apocalípticos. Nos escritos apocalípticos, as estrelas são chamadas de corpos in

candescentes, os homens são compostos de terra, água, ar e fogo, e aparece também a 
ideia de uma conflagração cósmica, os anjos são seres flamejantes, e o fogo representa a 
punição no mundo vindouro.

2. Os rabinos. Algumas obras rabínicas veem o fogo como preexistente, outras fa
lam de sua criação. Várias formas de fogo são distinguidas, p. ex., a febre, o fogo de Ga
briel e o fogo de Deus, com outras formas ordinárias. A lei está associada com o fogo, e 
o fogo marca seus estudantes, de modo que o fogo do inferno não possui poder sobre 
eles. O lugar dos mortos se torna um lugar de fogo na punição dos perversos. O Sheol 
é um estado intermediário, e Gehinom é o lugar final de punição. As punições no lugar 
intermediário são para purificação, e orações e esmolas podem encurtá-las ou aliviá- 
-las. Todos os transgressores em Israel bem como aqueles eternamente rejeitados passa
rão pelo lugar intermediário. Várias descrições são dadas do fogo intermediário e final, 
p. ex., sua temperatura, intensidade, duração, etc. O fogo caracteriza o mundo celestial, 
p. ex., os anjos e o dedo de Deus.
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3. Qumran. As obras de Qumran também aguardam um ardente julgamento final 
sobre os inimigos de Deus. O fogo denota aflição, mas há também o eterno fogo do in
ferno. Podem-se observar traços da ideia de uma conflagração cósmica.

4. Judaísmo helenístico.
a. Filo adota a ideia dos quatro elementos e descreve a natureza e a importância cul

tural do fogo segundo a maneira da filosofia grega. Entretanto, ele não equipara o espí
rito humano ao fogo. Para ele, o aspecto penal é menos importante; no caso de Nada- 
be e Abiú, o julgamento leva à comunhão com Deus. Sua ênfase na transcendência de 
Deus o protege do monismo ígneo do estoicismo.

b. Josefo usa fogo no sentido literal; ele também tem pureíon para “combustível” e 
puretós para “febre”.

111. Uso gnóstico.
1. Escritos herméticos. Nessas obras, o fogo denota o cosmos material, a esfera pla

netária e demoníaca e as paixões sensuais.
2. Obras gnósticas cópticas. Aqui, o mundo sublunar está rodeado por esferas íg- 

neas. Em sua ascensão, a alma deve passar pela zona de fogo dos arcontes. Julgamentos 
flamejantes punem pecadores de acordo com seus atos. Com o batismo de água e do 
Espírito, há um batismo de fogo.

3. Literatura mandeana. Essas obras contrastam o fogo vivo e o fogo consumidor. 
Positivamente, o fogo pertence ao vitorioso e eterno rei de luz e veste ou coroa seus 
enviados. A alma, também, é fogo vivo. Negativamente, o fogo consumidor ou flame
jante é aquele da vida material ou do julgamento. Ele marca o mundo perverso, o corpo 
e a paixão por um lado, e, por outro, o julgamento escatológico. Em uma obra, o fogo é 
a raiz de todas as coisas. O fogo visível surge a partir do invisível. Tudo que é material 
será dissolvido na conflagração final.

D. ONT.
I. 0  fenômeno terreno. Só raramente pyr denota o fenômeno terreno no NT. Um re

lâmpago é a intenção em Hb 1.7; o calor, em Ap 16.8; o fogo cotidiano, em Mc 9.22; um 
tipo de fogueira, em Lc 22.55; um fogo para aquecimento, em At 28.2ss.; fogo como 
um meio de execução em Hb 11.34, e como uma arma de guerra, em Ap 17.16. Não há 
fogo cultuai no NT (mas cf. Ap 8.5).

II. Uso figurado.
1. O fogo é uma figura do julgamento final (cf. a árvore infrutífera em Mt 3.10, a 

palha em Mt 3.12, o joio em Mt 13.40, os ramos infrutíferos em Jo 15.6). Tg 5.3 entre
laça mais estreitamente os elementos materiais e figurados. O fogo de prova de Pv 17.3 
é aplicado em lPe 1.7 à manutenção da esperança e da fé nas aflições; e em Ap 3.18, ao 
arrependimento com vistas às riquezas verdadeiras.

2 . O poder destrutivo da língua é um fogo em Tg 3.5; ele possui a força de uma con
flagração cósmica. O contexto de Lc 12.49 sugere que o fogo da discórdia esteja em vis
ta.

III. Uso teológico.
1. Teofanias. Estêvão alude ao fogo na sarça em At 7.30, e Hebreus se refere à re

velação divina no Sinai em 12.18ss. Entretanto, quando Cristo aparece para Paulo, há 
somente luz, nada de fogo (At 9.3).

2. Um meio de julgamento. O fogo ocorre em julgamentos temporais somente em
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referências ao AT (cf. Lc 9.54; 17.26ss.). O NT geralmente tem em vista o fogo escato- 
lógico.

a. O fogo simboliza esse julgamento em Apocalipse. Fogo e granizo em 8.7 nos re
cordam da sétima praga. A alusão em 8.8 é a um vulcão ou uma estrela. Os cavalos de 
9.17-18 cospem fogo. O fogo divino protege as duas testemunhas em 11.3. Nos últimos 
dias, falsos profetas fazem descer fogo do céu (13.13). Um anjo de fogo sai para exe
cutar julgamento em 14.18.

b. Mais diretamente, o fogo representa o fogo escatológico do julgamento.
(a) João Batista descreve o julgamento em termos de fogo em Mt 3.11.
(b) Talvez Jesus tenha em mente esse fogo no paradoxo de Mc 9.49: Aqueles que não 

aceitam o julgamento de Deus mediante a autorrenúncia caem vítimas da ira vindoura 
(cf. Mt 10.39; Mc 10.25ss.). Em Lc 12.49-50 aquele que batiza com o Espírito e com 
fogo deve primeiro ele próprio seguir pelo caminho do sofrimento (cf. v. 50). O jul
gamento já está presente em Jesus e com ele; o relacionamento com ele decide entre a 
alienação de Deus e a comunhão com ele.

(c) pyr denota julgamento final nas três ocorrências em Paulo. Em ICo 3.13 o últi
mo julgamento revelará o valor do serviço cristão. A obra insatisfatória será queimada, 
mas os obreiros serão salvos “como que através do fogo”, ou seja, não por purgação, mas 
por um triz. Aqui estão combinadas as idéias da casa em chamas, da vinda do Senhor 
em fogo, do fogo purificador e de um escape apertado. Em 2Ts 1.7-8 Jesus virá nova
mente em fogo; isso certamente é o fogo do julgamento. Em Rm 12.20 Paulo cita Pv
25.21-22 para reforçar seu chamado à renúncia da vingança. A ideia é que devemos nos 
vingar fazendo o bem, porém a expressão “brasas de fogo” traz uma segunda referência 
ao julgamento final que virá sobre os inimigos se eles não reagirem com uma mudança 
de coração.

(d) Em outros documentos do NT, pyr é o fogo do julgamento final em Hb 12.29. 
Em Ap 20.9 Deus inflige julgamento de fogo em Gogue e Magogue na última batalha. 
Em 2Pe 3.7 uma conflagração final encerrará a ordem do presente mundo como o dilú
vio atingiu o mundo primitivo.

c. No NT, fogo é, geralmente, fogo do inferno.
(a) Nos ditos de Jesus, pyr é o oposto de basileía ou de zõè (Mt 13.42; 18.8-9; Mc 

9.43). Mc 9.49 cita Is 66.24, e este versículo está por trás do “fogo inextinguível” de Mc
9.43 (cf. o “fogo eterno” de Mt 18.8).

(b) Em Jd 7 os habitantes de Sodoma e Gomorra já sofrem o fogo do inferno, e no v. 
23 o proverbial arrebatamento do fogo denota o salvamento do fogo do inferno.

(c) Em Apocalipse, fogo e enxofre denotam a punição eterna (14.10). O inferno é o 
abismo em 20.3 e o lago de fogo em 19.20; 20.10; 21.8; a imagem bem pode provir do 
fenômeno do Mar Morto.

(d) O evangelho e as cartas de João com sua mais forte ênfase na decisão atual não 
se referem ao fogo, embora reste espaço para o retorno de Cristo em julgamento.

3. Um sinal da glória celestial. O fogo significa glória celestial em Ap 1.9ss.: Os olhos 
do Jesus glorificado são como chamas de fogo, e seus pés são como bronze refinado em 
fornalha (cf. também 2.18). Os anjos têm pés como colunas de fogo em 10.1; isso deno
ta sua glória celestial. O fogo também expressa o esplendor do céu quando 4.5 equipara 
as sete tochas com os sete espíritos de Deus. O mar de cristal diante do trono de Deus
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(4.6) é a contraparte celestial do mar de fundição do templo (lRs 7.23); ele está mistu
rado com fogo em 15.2. Em At 2.3 a comparação com fogo indica a origem celestial do 
Espírito que desce. Na maior parte, o fogo significa julgamento no NT, mas o julgamen
to divino e a glória divina vão juntos. O fogo significa todo o desenlace escatológico, 
quer no inferno ou no céu.

E. Os pais apostólicos.
I. A tradição bíblica. Os pais apostólicos usualmente seguem a tradição bíblica ao 

citarem a Bíblia (2Clem. 7.6, etc.) ou ao usarem fogo para o fogo do julgamento (Inácio 
Efésios 16.2) ou o fogo do inferno (2Clem. 17.7). Diog. 8.2 contesta a equiparação estoi- 
ca entre o fogo e a divindade na luz do fogo do inferno. Somente 2Clemente e Hermas 
se referem a uma conflagração cósmica. Como no AT, o fogo pode ser um julgamen
to temporal (lClem 11.1). Alguns mártires são executados no fogo, mas este fogo não 
pode realmente causar-lhes dano (Mart. Pol. 15-16). O fogo é um teste em Hermas Vi
sões 4.3.4; Did. 16.4-5.

II. Influências estranhas. A contraposição gnóstica entre fogo e água pode ser vista 
em Inácio Romanos 7.2. O fogo como amor do mundo ou o impulso na direção da ma
téria ocorre em Inácio Romanos 6.2. Diogneto vê no fogo um dos elementos. Entretan
to, na maior parte, a influência de fatores estranhos é leve em comparação com o forte 
impacto bíblico.

pyróõ.

A. O mundo grego.
1. Essa palavra significa a. “queimar”, “destruir com fogo”, b. “tratar com fogo”, p. 

ex., “assar”, “torrar”, “fundir”, “fazer fumaça”, c. “fazer fogo” ou, passivamente, “incen
diar-se” e d. “estar quente ao paladar”, “sofrer de azia”.

2. Sentidos figurados são “enfurecer-se” e “ser arrebatado pelo amor”.

B. Judaísmo.
1. Na LXX, o sentido literal é tardio. O uso mais comum é para o refino de metais e, 

a partir deste, para o teste divino (Is 1.25) e para a certificação (2Sm 22.31).
2. Filo usa apenas o passivo, literalmente, “estar rubro de ardor”, ou mais frequente

mente de forma figurada, “ser inflamado de emoção” (boa ou má), p. ex., ação de gra
ças, justa indignação, zelo, paixão. Filo combina a ideia de teste divino com o conceito 
estoico de razão ardente.

3. Josefo usa o verbo somente no sentido literal de “queimar”.
4. Qumran se refere ao teste da seita mediante a oposição.

C. O NT.
1. Paulo usa o verbo somente no sentido figurado e no passivo para “ser inflamado 

com emoção”. Em ICo 7.9 é melhor casar-se que arder de desejo. Em 2Co 11.29 Paulo 
é consumido de compaixão quando um membro da igreja é ofendido. Atacar a igreja 
significa atacar o apóstolo.

2. A armadura cristã de Ef 6.11ss. inclui o escudo da fé que pode apagar os dardos 
inflamados do maligno. A ideia é a do conflito entre os crentes e as hostes de Belial (cf. 
Qumran).
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3. Em 2Pe 3.12, ocorre um sentido literal na descrição da conflagração final.
4. Apocalipse adota a metáfora do AT do teste de metais preciosos. Em 3.18 o ouro 

purificado significa fé genuína e salvação. Esta metáfora nos ajuda a compreender a ex
pressão em 1.15.

D. Os pais apostólicos. A referência em Mart. Pol. 15.2 é aos metais, não à forna
lha. Hermas Visões 4.3.4 considera a imagem do teste do ouro um chamado para ajudar 
na construção da torre.

pyrõsis.
1. Essa palavra significa “incêndio”, “assadura”, “desejo ardente”, “febre”.
2. Em Pv 27.21 ela significa teste no fogo; e em Am 4.9, o crestamento de safras.
3. Josefo a usa para a punição de Sodoma (Antiguidades 1.203).
4. Em Ap 18.9, p y rõ s is  denota a destruição da Babilônia pelo fogo. Um teste por 

fogo é o tema em lPe 4.12; uma ligação é vista aqui com a futura revelação de Cristo 
em glória (v. 13).

5. A ideia de uma tribulação futura por fogo está presente em Did. 16.5.

pyrinos.
1. Essa palavra significa “ígneo” e é empregada para corpos incandescentes, coisas 

que ardem como fogo ou, figuradamente, para grande violência.
2. Na LXX, onde é raro, o termo denota o resplendor dos fenômenos celestiais (Ez

28.14,16).
3. A única ocorrência no NT está em Ap 9.17, onde os cavaleiros usam couraças íg- 

neas, ou seja, vermelhas como fogo ou engolidas pelo fogo de suas bocas. A descrição 
mostra que eles são destrutivos seres demoníacos.

pyrrós.
1. Essa palavra significa “vermelho como fogo” ou “da cor de flamas”. É usada para 

cabelo, para as jubas de leões, etc., para os olhos avermelhados de cães e para cosméti
cos usados para corar a face.

2. A LXX usa o termo para o cozinhado vermelho de Gn 25.30, a novilha verme
lha de Nm 19.2, a água vermelha como sangue de 2Rs 3.22 e os cavalos vermelhos de 
Zc 1.8.

3. Filo não usa a palavra, mas Josefo a usa em Antiguidades 1.34.
4. As cores dos cavaleiros em Ap 6.1ss. são baseadas naquelas de Zacarias. O cavalei

ro no cavalo vermelho ocasiona guerra e derramamento de sangue. A cor vermelha do 
dragão de fogo de 12.3 significa sua belicosidade e seu caráter sanguinário.

5. Nos pais apostólicos, lClem. 8.3 se baseia em Is 1.18, embora a expressão no v. 4
seja proverbial. [F. L a n g , VI, 928-52]

pyrgos [torre]

1 . pyrgos tem sentidos tais como “torre”, “fortaleza”, “torre de cerco”, “castelo”, “colu
na (de um exército)”, “edifício alto” e, nos papiros, “edificação anexa”.
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2. Na LXX, pyrgos é geralmente uma “torre”, uma “fortaleza”, uma “torre sobre um 
muro da cidade” ou uma “torre de vigia”.

3. Filo interpreta a torre de Babel de forma simbólica. Josefo frequentemente men
ciona vários tipos de fortificações. Os pseudepígrafos usam o termo para caracterizar a 
peregrinação dos patriarcas entre os gentios. Qumran tem uma torre e muros, e estes 
são metáforas comuns nos rolos.

4. No NT, a pyrgos da parábola em Mc 12.1 é uma torre no campo (cf. Is 5.2). A 
torre de Lc 13.4 que desmoronou deve ter sido de tamanho considerável. A referência 
em Lc 14.28 é, provavelmente, a uma elevada habitação privada, a menos que se refira a 
uma “edificação anexa”, como é frequente nos papiros.

5. Em Barn.16.5, a torre, segundo o contexto, parece para rebanhos. Em Hérnias, as
alegorias da torre se relacionam com a igreja. [F. M ichaelis, VI, 953-56]

pyrésso [ter febre], pyretós [febre]

1. A palavra pyretós descreve o sintoma da “febre”. A medicina grega faz distinção 
entre tipos de febre e as atribui a causas naturais. A crença popular entende que deuses 
e demônios podem, ambos, causar e curar febres.

2 . Palavras do AT para “febre” também têm a ver com incêndio, e algumas decla
rações rabínicas veem na febre ameaças de julgamento divino. A LXX raramente usa 
pyretós (Dt 28.22) e nunca usa pyréssõ.

3. Os rabinos conhecem as distinções da medicina grega e as sugeridas causas natu
rais e remédios, mas eles tendem a considerar as febres como causadas por ação demo
níaca ou divina.

4. O NT menciona pyretós três vezes entre as enfermidades curadas por Jesus ou
pelos apóstolos (Mc 1.30-31; Jo 4.52; At 28.8). Apenas At 28.8 mostra o que a febre sig
nifica, ou seja, disenteria febril. O paralelo lucano a Mc 1.30-31 descreve a febre como 
sendo grave. Forças religiosas estão associadas com as febres em todos os três casos, 
quer na forma de influência demoníaca ou de punição divina. As febres são superadas 
mediante a invocação de Deus ou de Cristo, o qual, tomando sobre si mesmo a penali
dade do pecado, expulsa demônios pelo dedo de Deus (Lc 11.20). A cura de febres de
monstra o domínio de Cristo sobre o pecado e o diabo, e é assim um sinal que desperta 
fé (Jo 4.53-54) na salvação messiânica que ele traz (Mt 11.4-5) e no alvorecer do gover
no escatológico de Deus. O resumo do ciclo diário em Mc 1.31 sugere a restauração do 
estado da criação. [K. Weiss, VI, 956-59]

põlos [jumentinho]

1. Relacionado com o “potro”, põlos é usado para o filhote de um cavalo ou de um 
jumento e, então, para filhotes de outros animais, p. ex., do elefante, do camelo, da an
dorinha, etc., também figuradamente para meninos e meninas. Põlos é também um 
nome próprio.

2. No AT, o termo é usado para jumentinhos em Gn 32.16 (cf. também em paralelis
mo Gn 49.11 e Zc 9.9).
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3. Na tradição rabínica posterior, que possui várias palavras para o filhote do jumen
to, o touro e o jumento representam imagens messiânicas.

4. Em Mc 11.2ss„ Jesus entra em Jerusalem sobre um põlos (cf. Gn 49.11). Lc 
19.30ss. também usa põlos. Mt 21.2ss. se refere à jumenta e ao jumentinho. Jo 12.15 cita 
Zc 9.9 LXX. A importância messiânica do termo é  evidente. [O. M ic h e l , VI, 959-61 j

põróõ, põrõsis —> pyr

P r

rhábbi [rabi], rhabbouní [mestre]

A. Judaísmo.
1 . O termo rab indica alguém que ocupa uma posição respeitada, p. ex., um oficial. 

Ele é usado por um subalterno dirigindo-se a um superior. Estudantes o usam ao se di
rigirem a seus mestres, mas pode também ser usado para o Messias ou para Deus como 
Senhor do mundo.

2. O uso para mestres remonta ao século 2o a.C. Estudantes seguem seus mestres 
com respeitosa obediência. Quando qualificados para ensinar, eles próprios recebem o 
título, que o povo, como um todo, também utiliza. O termo aparece em muitas inscri
ções da Palestina, da Síria, de Chipre e da Itália.

B. ONT.
1. No NT rhábbi aparece somente nos evangelhos. Mt 23.7 censura os escribas por 

desejarem o título. João Batista é chamado rhábbi em Jo 3.26.
2. Jesus é chamado rhábbi por Pedro em Mc 9.5 e por Judas em 14.45. O termo 

didáskalos em Mc 4.38; 9.17, etc., tem a mesma força. João explica o uso em 1.38. Je
sus é tratado por rhábbi em 1.49; 3.2; 4.31; 6.25; 9.2; 11.8. rhabbouní em Mc 10.51 e 
Jo 20.16 é uma forma alternativa. O uso de rhábbi mostra que Jesus é visto como um 
mestre por seus discípulos e pelo povo. Ele difere de um escriba comum porque escolhe 
seus próprios discípulos e os ensina com autoridade. Uma vez que os dicípulos nunca 
se tornam rabinos, tal como Jesus, ele também tem uma posição única como kyrios de
les (Mt 8.25; 20.33).

3. Conforme a tradição palestinense vai se tornando menos proeminente, rhábbi
deixa de aparecer em outros escritos cristãos. [E. L o h s e , VI, 961-65]

rhábdos [vara, bastão, bordão], rhabdízõ [bater com uma vara], rhabdoúchos [po
licial com cassetete]

rhábdos.

A. Fora do NT.
I. O significado no grego.
1. Essa palavra significa “vara”, “bastão”, “bordão”, “cetro”. Ela pode ser usada para
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uma chibata, uma varinha de mágico, uma vara de um oficial, uma vara ou caniço de 
pescador, um ramo de visco para apanhar pássaros, uma lâmina de metal, uma listra 
em roupas, a haste de uma lança, o broto de uma árvore ou uma linha de poesia.

2. Na LXX o termo é usado geralmente para um bastão ou vara e, especialmente, 
para um pau, um cajado de pastor, um bordão para andarilhos ou idosos, uma vara de 
um mágico, um cajado de um anjo ou um cetro.

B. ONT.
1. O termo é usado para uma vara de medir de um agrimensor em Ap 11.1 (cf. 

Ez 40.3ss.). Este versículo promete que a comunidade passará incólume pelo último 
tempo.

2. O significado em ICo 4.21 é a vara que o mestre usa para bater. Uma vez que os 
mestres judeus usam açoites, está em vista o mestre helenista.

3. Em Ap 2.27; 12.5; 19.15 (cf. SI 2.9) a referência é à vara do pastor que, frequente
mente, tem uma ponta de ferro. O discípulo levará a vara em 2.27, mas o próprio Cristo 
é quem a levará, de acordo com os outros dois versículos.

4. Em Mc 6.8 Jesus permite que seus dicípulos levem um bordão de viajante (entre
tanto cf. Mt 10.10; Lc 9.3). A vara é normalmente carregada por mestres itinerantes, 
quer cínicos ou rabinos, e é necessária em viagens longas no Oriente Próximo.

5. Em Hb 11.21 o autor segue a LXX (Gn 47.31) e faz referência à vara que é uma 
característica comum da velhice (cf. vasos gregos, obras rabínicas).

6. Hb 9.4 fala da vara de Arão que floresce, mas sem dizer qual é o seu protótipo no 
templo celestial. Ela é mencionada por Filo e Josefo, e está associada à arca em obras ju
daicas, as quais dizem que ela foi criada no entardecer do primeiro sábado, serve como 
um cetro, e haverá de retornar no reino messiânico. Em Inácio Tralianos 11.2, a vara se 
torna a madeira da cruz, e numa saga posterior ela é um sinal da graça perdoadora.

7. Em Hb 1.8 Cristo detém o cetro do legítimo governo divino.
8. O NT não menciona a vara de mágico, entretanto, cf. Hermas Visões 3.2.4 e a arte 

das catacumbas, que descrevem Jesus com uma vara ao alimentar a multidão e levantar 
os mortos.

rhabdízõ.
1. Essa palavra significa “golpear com uma vara”, “açoitar”, “espancar”, "bater”.
2. O único uso da LXX é para “malhar, debulhar” (Jz 6.11; Rt 2.17).
3. Paulo usa o termo em 2Co 11.25 para seus três açoitamentos (cf. At 16.22, onde o 

açoitamento é um meio de coerção policial, é provavelmente público, e é ilegal no caso 
de Paulo, embora ele venha a protestar contra isso apenas mais tarde).

rhabdotíchos. Essa palavra é usada para polícia com cacetes, juizes, supervisores em 
festas religiosas e damas que acompanham uma princesa. Em At 16.35, 38 a palavra se 
refere aos policiais em Filipos que prestam relatório aos magistrados e que parecem es
coltar Paulo para fora da cidade, como sinal de respeito. [C. Sc h n e id e r , VI, 966-71]

rhadioúrgêma [engano, transgressão], rhadiourgía [falsificação, perversidade]

O termo rhadiourgós vem de rhádios no sentido de “aliviado, leve”, e denota falta
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de autodisciplina, um viver despreocupado, negligência ética, rhadioúrgema passa a ser 
usado para engano e, em seguida, para todos os tipos de transgressões, ao passo que 
rhadiourgía denota negligência, falsificação, perversidade. Em At 18.14 o proconsul 
está interessado apenas em delitos graves. Em At 13.10 a perversidade de Elimas impli
ca um afrouxamento de todas as restrições morais, como resultado da sua ligação com 
o diabo na magia e na falsa profecia. [O. Ba u e r n f e in d , VI, 972-73]

rhaká [tolo, néscio]

1. Derivação. Apesar do duplo a, esse termo deriva de um insulto em aramaico. Ma
teus não o traduz em Mt 5.22; ele está, desse modo, escrevendo para leitores de fala gre
ga, mas que possuem familiaridade com o termo (provavelmente na Síria).

2. O termo aramaico expressa menosprezo acompanhado por ódio e desdém. En
dereçado ao insensato, descuidado ou presunçoso, o termo significa “tolo”, e é o insulto 
mais comum nos dias de Jesus.

3. A estrutura de Mt 5.21-22 mostra que a referência é para três formas ascendentes 
da mesma pena antes que para três tribunais, e que os pecados que são equivalentes 
ao homicídio são todos pecados da língua arranjados numa espécie de um crescendo: 
Aquele que se irar, que disser “tolo” ou que disser “louco”, merece ser punido com a 
morte, ser condenado à morte, sofrer a morte no inferno.

Esse paradoxo, em que palavras aparentemente inofensivas são colocadas no mesmo 
nível que o homicídio, mostra como os pecados da língua são muito graves aos olhos 
de Deus, e nos adverte contra sentimentos impróprios que podem parecer inofensivos, 
mas envenenam relacionamentos. Contra a autenticidade, argumenta-se que não há 
uma verdadeira progressão da ira para o insulto, mas deve-se perceber que o discurso, 
o estilo e a perspectiva são todos palestinenses e que o ensino concorda com Mc 7.15; 
Mt 12.36-37. [J. Je r e m ia s , VI, 973-76]

—» kenós, mõrós

rhantízõ [aspergir], rhaníismós [aspersão]

A. Significado em grego.
1 . rhantízõ é uma forma rara e tardia de rhaínõ, que é utilizada para borrifar ou as

pergir alguma coisa sobre outra coisa ou com outra coisa.
2 . rhantismós não tem sido encontrado no uso não bíblico.

B. O AT.
I. Dados linguísticos.
1. rhantízõ aparece três vezes no AT e rhaínõ 13 vezes; rhaínõ é o termo cultuai pre

ferido. O uso mais comum é para aspergir alguma coisa sobre outra coisa (cf. o hebrai
co). São aspergidos, principalmente, sangue, óleo e água, mas também encontramos só
lidos em Pv 7.17 e justiça em Is 45.8.

2 . O original hebraico usual é nzh, que é normalmente traduzido por rhaínõ, e sig
nifica “aspergir”, “ser aspergido” ou “mandar aspergir”. Para outros termos rhaínõ e
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outros compostos possuem sentidos tais como “espalhar” em Ez 36.25, “chover” em Is 
45.8, “polvilhar” em Pv 7.17.

3. rhantismós ocorre somente nas expressões “água da aspersão” ou “da purificação”. 
O termo enfatiza o processo, enquanto o hebraico enfatiza o propósito.

II. Aspectos materiais.
1. O uso secular exerce apenas um papel menor no AT (cf. 2Rs 9.33; Is 63.3; 52.15; 

Pv 7.17).
2 . O uso cultuai predomina. Sangue, óleo e água são usados em aspersões cultuais, o 

santuário, as pessoas, e os objetos são aspergidos, a purificação e a dedicação são os ob
jetivos, e o contato com mortos, a feitura de pactos, a oferta por pecado e a consagração 
de sacerdotes são as ocasiões. A água é geralmente qualificada (“da purificação”), pode 
ser misturada com cinzas, hissopo, etc., e é utilizada depois de contaminação, p. ex., 
com um corpo morto, um leproso, etc. O óleo é usado (às vezes com sangue) para con
sagração. O sangue é usado em sacrifícios como parte da oferenda ou na purificação. O 
principal conceito na aspersão é o de purificação e expiação, como em Lv 16 e Nm 19.

3. Em SI 51.7 um ritual está por trás da metáfora (cf. Is 1.18), mas a referência é 
à ação purificadora de Deus. Em Ez 36.25 a aspersão de Deus significa sua recria
ção escatológica do povo (cf. v. 26-27). Em Is 45.8 o chover justiça é uma promessa 
escatológica.

4. Embora o grupo não seja utilizado em Êx 24.8, a aspersão do sangue do pacto es
tabelece a comunhão entre os participantes pactuais e sela o pacto.

C. ONT.
1 . Os únicos exemplos firmemente atestados no NT são cinco em Hebreus e um em 

lPedro. O verbo rhantízõ ocorre em Hb 9.13, 19, 21; 10.22: “aspergir alguma coisa com 
outra coisa”. O substantivo rhantismós ocorre em Hb 12.24; lPe 1.2. “O sangue da as
persão” em Hb 12.24 é análogo à “água da aspersão” no AT.

2. O uso cultuai do AT rege o uso no NT. A aspersão com o sangue de Cristo é com
parada aos rituais do AT; como sangue expiatório ele tem mais força que o de Abel em 
Hb 12.24. A referência em Hb 9.18ss. é à conclusão do pacto no Sinai. O sangue de 
Cristo assume um significado como o sangue do pacto eterno (13.20) à luz do ritual do 
Sinai (cf. 9.20). Hb 9.13-14 tem em vista o Dia da Expiação. O sangue deste dia pode 
purificar somente a sárx, em contraste com o sangue de Cristo, que purifica a consci
ência. Visto que o sangue do Dia da Expiação não é aspergido sobre o povo, as cinzas 
purificadoras da novilha são colocadas lado a lado neste contexto. A aspersão desempe
nha um papel essencial no NT como no AT, tanto para a purificação como para a con
clusão do pacto, mas uma vez que o sangue aspergido é o de Cristo, o uso é figurado e 
a purificação é imensamente superior, pois agora o sumo sacerdote celestial com seu 
próprio sangue purifica o seu povo e o traz ao novo e eterno pacto. A segunda parte de 
Hb 10.22 mostra que o batismo está associado a esta aspersão, porquanto ela significa 
a concessão de participação no poder expiador, purificador e pactuante do sangue de 
Cristo.

3. lPe 1.2 também parece ter o batismo em mente (cf. a santificação do Espírito e o 
compromisso de obediência, que são aqui colocados em primeiro lugar; cf. At 10.44ss. 
e a ordem litúrgica). Este versículo mostra que a ideia de aspersão com o sangue de 
Cristo não é peculiar a Hebreus, mas é parte de uma primitiva tradição batismal.
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D. Os pais apostólicos. As únicas referências nessas obras encontram-se em Barn.
5.1, Barn. 8.1ss. (uma interpretação tipológica de Nm 19), lClem. 18.7 (citando SI 
51.1ss.), e Hermas Similitudes 9.10.3 (rhaínõ no sentido secular de “purificação”).

[C.-H. Hunzinger, VI, 976-84]

Rhacháb —> Thamár, rhêma - » légõ

rhíza [raiz], rhizóõ [fazer enraizar], ekrizóõ [desarraigar]

rhíza.
1. Grego secular. Essa palavra significa, literalmente, “raiz” de uma planta, figurada- 

mente “pé” de uma montanha, historicamente “fundação” de uma cidade, genealogica- 
mente “origem” ou “linhagem” de uma família, cosmologicamente “origem” das coisas 
(ou seja, a terra) e psicologicamente a alma como nossa “origem”.

2. A  LXX. Na LXX a palavra é razoavelmente comum mas é raramente usada para 
"raiz” ou para coisas tais como o “pé” de uma montanha (Jt 6.13) ou “profundezas” do 
mar (Jó 36.30). A frase “desde as raízes” ocorre em Jó 28.9; 31.12. Na maioria das vezes 
o uso é figurado e refere-se à raiz dos justos ou dos injustos com referência a firme ra- 
dicação (Pv 12.3), solo bom (12.12) e água abundante (Jó 29.19). Deus tem plantado 
Israel em solo bom (Is 5.1ss.; SI 80.8ss.). Ez 16.3 faz referência à origem histórica de 
Israel. Desde a raiz uma árvore caída pode renovar-se (Jó 14.7ss.). A raiz permanente 
simboliza o remanescente santo (Is 6.13). Is ll.ls s . refere-se à raiz de Jessé num sentido 
messiânico. Desde esta casa virá o novo rebento que estabelecerá o reino de justiça e 
paz. No v. 1 o genitivo é de aposição, mas no v. 10 é de origem. Is 53.2 talvez implique o 
mesmo sentido messiânico, contudo a tradução tradicional da LXX compara a procla
mação, e não o Servo, a uma raiz.

3. Judaísmo posterior. O conceito de Israel como plantação de Deus é comum. A 
plantação retrocede a Abraão como sua raiz. Israel é a raça da raiz eleita. Deus plantará 
os gentios justos em Israel. A ideia do Messias como a raiz de Jessé também é comum. 
Alguns concluem de Is 11.10 que são os gentios que precisam do Messias; Israel tem a 
lei. Filo não faz referência ao rebento davídico. Para ele a metáfora da raiz é um artifí
cio estilístico. Assim, os Dez Mandamentos são a raiz de leis particulares.

4. O NT. Das 17 aparições no NT, oito são nos Sinóticos, seis em Paulo, uma em 
Hebreus e duas em Apocalipse. Em Mc 4.6 e paralelos, a raiz que precisa de boa terra 
é a fonte da seiva para a planta. Mc 4.17 dá a ideia de uma referência pessoal. Ml 3-4 
forma o pano de fundo de Mt 3.10 e Lc 3.9. Israel, como plantação de Deus, é ameaça
do com uma destruição completa, caso não se arrependa. Em Rm 11.16ss. os gentios 
são advertidos a não desistirem do Israel decaído, pois a posição especial de Israel é a 
premissa de toda expectativa; os ramos dependem da raiz. Israel aqui não é exatamen
te o Israel cristão. Os patriarcas estão, provavelmente, em vista no v. 16. Sendo eles a 
raiz, foram escolhidos tendo a salvação em Cristo como meta. A santidade deles en
volve todo o Israel e não pode ser cancelada até mesmo pela culpa de Israel. Contra a 
natureza, os gentios foram enxertados como ramos silvestres, mas este processo exige e 
favorece o replantio dos ramos bons. Os gentios estarão desprezando suas próprias rai
zes se desprezarem Israel. Em Rm 15.12, Paulo cita Is 11.10: A raiz de Jessé é aquele em
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quem os gentios esperam. Is 11.10 também está por trás do título “raiz de Davi” em Ap 
5.5; 22.16 no sentido de “renovo de Davi”. O uso figurado ocorre em lTm 6.10 quando 
o termo descreve o amor ao dinheiro como a raiz ou origem de todos os males. Hb
12.15 também apresenta um  uso figurado (cf. Dt 29.17 LXX). Neste caso temos o sen
tido passivo de “renovo”. A raiz amarga brota da apostasia da graça, e envolve conflito 
contaminador.

5. Os pais apostólicos. Hermas Similitudes 9.30.1-2 usa o plural para os “pés” da 
montanha, e 9.1.6 compara duvidadores e crentes nominais a plantas cujas partes supe
riores ainda estão verdes mas cujas raízes estão secas. Pol. 1.2 oferece uma contraparti
da positiva a lTm 6.10.

rhizóõ.
1. Essa palavra significa “fazer criar raízes”, ou na voz passiva “enraizar”.
2. A LXX usa a voz ativa para a radicação da injustiça e da sabedoria em Sir 3.28;

24.12, e a voz passiva com referência a príncipes em Is 40.24.
3. Filo fala de virtude enraizada (Interpretação alegórica de leis 1.45) e do cosmos 

enraizado {Da obra de Noé como agricultor 11).
4. No NT, Cl 2.7 e Ef 3.17 referem-se ao enraizamento pessoal dos crentes. Em Cris

to eles encontram um solo vivificante e também seu alicerce sustentador (“arraigados e 
edificado”).

ekrizóõ. Essa palavra, que significa “desarraigar”, é usada literalmente em Lc 17.6 e 
na parábola em Mt 13.29. A referência em Mt 15.13 e Jd 12 é ao julgamento dos fari
seus e dos falsos mestres. lClem. 6.4 mostra como a contenda extermina grandes po
vos, e Hermas Mandatos 9.9 como a dúvida erradica a fé. [C. M a u r e r , VI, 985-91]

rhíptõ [lançar], epiríptõ [lançar sobre], aporíptõ [lançar-se ]

A. Uso grego, rhíptõ significa “arremessar”, “lançar à terra”, “jogar fora”, “lançar 
fora”.

B. Uso no AT.
1. Termos hebraicos, rhíptõ é principalmente usado para heb. Slk (61 vezes), para a 

qual aporíptõ também é usado 20 vezes e epiríptõ 14 vezes.
2. Arremessos de Deus. Deus atira pedras nos inimigos de Israel em Js 10.11, lança 

fora o povo em Jr 22.26, abate reis em Is 14.19, repele ou rejeita em Jn 2.4, lança peca
dos para trás de suas costas em Is 38.17.

3. Arremessos humanos. Os irmãos de José o lançam, literalmente, no poço em Gn
37.20, e o pó dos altares derrubados é lançado na água em Dt 9.21. Figuradamente Je- 
roboão rejeita Deus em lRs 14.9, e o justo lança o seu cuidado sobre Deus em SI 55.22.

C. U sonoN T.
1. rhíptõ. Em Mt 15.30 os doentes são lançados aos pés de Jesus, em 27.5 Judas ar

remessa o dinheiro no templo, em Lc 4.35 o demônio lança o homem por terra ao ser 
exorcizado, em 17.2 aqueles que causam danos aos pequeninos são ameaçados com a
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destruição, em At 22.23 o ato de arrojar de si as vestes expressa determinação, e em Mt 
9.36 as pessoas são como ovelhas prostradas no chão, sem um pastor.

2. epiríptõ. lPe 5.7 ecoa SI 55.22 mas com uma referência à comunidade, que, sob o 
senhorio de Deus, pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade.

3. aporíptõ. Esse verbo é usado intransitivamente em At 27.43: “lançar-se”.

D. Pais apostólicos. Hermas Visões 3.2.7 fala do ato de se jogar fora pedras como 
um símbolo de rejeição, e Similitudes 2.3 usa rhíptõ para mostrar que a videira pode 
ficar no chão sem o apoio do ulmeiro. A exposição de crianças é o significado em Diog.
5.6. Barn. 4.8 é moldado com base em Êx 32.19 (cf. 14.8). [W. B ie d e r , VI, 991-93]

rhomphaía [espada]

A. Fora do NT.
1. Essa palavra indica uma arma traciana, um grande dardo, lança ou espada.
2. Incomum na língua grega, a palavra ocorre umas 230 vezes na LXX, a maioria no 

sentido de “espada” antes que de “lança” (cf. Gn 3.24; ISm 17.45).
3. Filo é influenciado pelo uso na LXX, p. ex., em relação a Gn 3.24. Josefo, também, 

segue a LXX, e o termo também ocorre nos pseudepígrafos, embora os rabinos não o 
considerem como um termo emprestado, como o fazem com máchaira e xíphos.

B. ONT.
1. O NT tem máchaira 27 vezes, mas também, sob a influência da LXX, tem rhom

phaía sete vezes. O idoso Simeão em Lc 2.34-35 antecipa o destino de Jesus que tam
bém trará tristeza para sua mãe. SI 37.15 (antes que Ez 14.21) talvez esteja por trás do 
dito. Qualquer semelhança com Sib. 3.316 é puramente formal.

2. As outras seis ocorrências estão em Apocalipse. O único uso literal está em 6 .8, 
onde rhomphaía, diversamente de máchaira em 6.4, talvez indique homicídio. Em 1.16;
2.12, 16; 19.15, 21 a espada procede da boca de Cristo. Com esta espada, ou seja, sua 
palavra, ele julga e, se necessário, pune as igrejas. Com ela ele é também o juiz escatoló- 
gico das nações. O julgamento começa na casa de Deus, e apesar de sua severidade ser 
enfatizada, a única arma usada é a palavra.

C. Os pais apostólicos. O único exemplo nos pais apostólicos se encontra em Barn.
5.13 (citando SI 22.20). Justino usa o termo seis vezes em citações do AT.

[W. M ic h a e l is , VI, 993-98]

Rhoúth —> Thamár

rhyomai [salvar, proteger]

A. Significado básico.
1. Essa palavra tem sentidos tais como “salvar”, “proteger”, “guardar”, “desviar”, 

libertar”.
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2. A LXX usa a palavra mais frequentemente que sõzõ para heb. nsl (84 vezes). Ela 
também o usa 12 vezes para g'l, “libertar”, “resgatar”. Ela é usada, igualmente, para ou
tros termos que significam “livrar”, “remir” e “guardar”.

B. Uso.
I. Grego.

1. Um dos principais usos do verbo na língua grega é para a preservação ou prote
ção por parte dos deuses, seja do povo ou de cidades, muros, a terra, etc.

2. As pessoas, igualmente, oferecem proteção, p. ex., príncipes, guerreiros, sacerdo
tes, guardas, nações. Objetos como capacetes ou muros também protegem. Mas a pro
teção humana é limitada, como, de fato, é a dos deuses em face do destino.

II. OAT.
1. Semelhanças com o uso grego. A proteção e a preservação de Deus são, em muitos 

aspectos, paralelas à dos deuses gregos. O AT também se refere a libertadores huma
nos, p. ex., Moisés, os juizes e o rei em 2Sm 19.10.

2. Distinção do uso do AT. Deus, entretanto, não é limitado por leis ontológicas 
como os mortais e os imortais o são entre os gregos. Ele salva de acordo com sua mise
ricórdia (Ne 9.8), por amor do seu nome (SI 79.9) e como ele deseja. Seu próprio nome 
é Redentor (Is 63.16). Mais uma vez, sua salvação não é mágica, mas pessoal. Como 
salvação na história, ela sempre se refere à comunidade ou a indivíduos, como livra
mento de situações provocadas por intenções hostis de outras pessoas. Ela significa 
preservação na presença graciosa de Deus; por esta razão, exige-se fé ou confiança por 
parte do ser humano (SI 22.4-5). Esta fé tem implicações éticas; ela anda de mãos dadas 
com a obediência (cf. SI 34.19). No entanto, Deus também salva quando a culpa é con
fessada (SI 39.8). O entendimento de salvação em termos de vontade ou pessoa tende 
a eliminar a distinção grega entre “proteger” e “libertar”, e tende a excluir o uso do ter
mo para salvação por coisas, p. ex., muros, armas ou dinheiro, que não podem ser algo 
mais que instrumentos nas mãos de Deus.

III. ONT.
1. A palavra é incomum no NT. Nos evangelhos ocorre somente em Mt 6.13; 27.43; 

Lc 1.74; em Paulo, apenas três vezes em Romanos, três em 2Co 1.10, e uma vez cada 
em Colossences, em ITessalonicenses e em 2Tessalonicenses (cf. também três vezes em 
2Timóteo e duas em 2Pedro).

2. O significado no NT é sempre “salvar”, tendo Deus como sujeito e pessoas como 
objeto. Em sete ocorrências há alusões ou citações do AT.

3. O termo assume um sentido escatológico em Mt 6.13; Rm 11.26; Cl 1.13; lTs
1.10; 2Tm 4.18; 2Pe 2.9. A salvação é, em última instância, preservação eterna. A salva
ção escatológica repousa na presente libertação do pecado e do poder que reina neste 
éon pecaminoso. Faz-se oração por preservação final (Mt 6.13) mas com a confiança 
de que Deus é o Senhor quem recruta até mesmo o mal a seu serviço, de modo que na 
própria oração por libertação o mal é superado pela afirmação divinamente concedida 
da vontade de Deus. [W. Kasch, VI, 998-1.003]
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σ s

sábbaton [o sábado], sabbatismós [descanso sabático],/wiresAe«l [dia de prepara- 
Ção]_____________________________________________________________________

sábbaton, paraskeuè.

A. O sábado no AT.
1. Origem. A lei do sábado é encontrada em Êx 34.21; 23.12; 20.8ss.; Dt 5.12ss.; Lv 

23.lss.; 19.3; 26.2; Êx 31:12ss.; 35.1ss. Paralelos têm sido encontrados na Babilônia, mas 
em conexão com o ciclo da lua e como um dia de penitência. O significado e o conteú
do do sábado do AT são controlados pela fé de Israel.

2. A era pré-exüica. O mandamento do sábado ordena descanso absoluto para to
dos, inclusive servos e animais, com base no fato de Deus ter feito céus e terra e tam
bém ter redimido Israel. No sábado (e na lua nova) os negócios cessam, ofertas são fei
tas, festas são realizadas, e o homem de Deus pode ser consultado (2Rs 4.23).

3. O período pós-exílico. No exílio a circuncisão e o sábado são importantes marcas 
de distinção (Ez 20.12). A profanação do sábado é uma das causas do desastre (20.13). 
Detalhes sobre a guarda do sábado são elaborados (cf. Ez 45.17; Ne 13.15ss.). As regras 
de Êx 35.3; 16.22ss.; Lv 24.8 são impostas. Guardar o sábado santo é agradável a Deus 
(Is 58.13-14).

4. O ano sabático. O Sétimo Ano traz remissão de todas as obrigações legais e finan
ceiras, o dever de deixar a terra sem cultivo e a redistribuição de propriedade. No quin- 
quagésimo ano, o Ano do Jubileu, os escravos devem ser libertados. Parece improvável 
que todas estas regras tenham sido estritamente observadas.

B. O sábado no judaísmo.
1. O desenvolvimento do sábado.
a. Uso. O judaísmo assume o sábado, usando o termo hebraico ou aramaico na Pa

lestina e o termo grego sábbaton (com anápausis como uma explicação) na diáspo- 
ra. O plural tá sábbata pode significar um sábado, vários sábados ou toda a semana 
(tal como o termo hebraico). “Sétimo dia” é também usado para o sábado. O verbo 
sabbatízein ocorre para a guarda do sábado.

b. Do período Macabeu à edição da Mishná. O sábado é um sinal de eleição e ofe
rece um antegozo da glória. Até os ímpios no Geena têm folga no dia de sábado. Há 
grande recompensa em observá-lo. Ele está situado no coração da lei; por isso a luta 
dos Macabeus para guardá-lo, mesmo a ponto de recusarem-se a atacar os inimigos no 
dia de sábado. Regras acerca de viagens, condução ou resgate de gado, retirada de água, 
deslocamento de vasos, e coisas semelhantes são desenvolvidas em diferentes círculos, 
embora os fariseus e os escribas tentem ajustar as leis a situações práticas. O judaísmo 
helenístico investe o sábado de uma importância filosófica ao apresentá-lo ao mundo 
gentílico (cf. a importância cosmológica do número sete, ou o sábado como um dia 
para se filosofar).
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2. A proibição do trabalho.
a. Jubileus e o Documento de Damasco. O livro dos Jubileus relaciona atividades 

que são proibidas no sábado sob pena de morte, p. ex., preparar comida, retirar água, 
buscar ou levar coisas. O Documento de Damasco restringe a viagem e proíbe o res
gate de buracos, a condução de gado e a realização de outros sacrifícios, além da oferta 
queimada.

b. Obras rabínicas. Os rabinos oferecem listas ainda mais detalhadas daquilo que 
é proibido, quarenta tarefas menos uma no total, porém estendidas ao se agrupar seis 
tarefas subsidiárias sob cada tarefa principal. As tarefas abrangem arar, debulhar, costu
rar, caçar, escrever, transportar, cavalgar, subir em árvores, julgar. A casuística estabele
ce o que é permitido, p. ex., conduzir pequenos objetos, carregar por pequenas distân
cias ou transportar cargas partilhadas. Desta forma uma cerca é mantida em torno da 
lei, porém as regras são harmonizadas com necessidades práticas.

c. A suplantação da lei do sábado. Obrigações inescapáveis suplantam a lei do sá
bado. Assim, os sacerdotes podem preparar e sacrificar as ofertas queimadas. O sába
do pode ser infringido quando uma pessoa corre perigo de morte (cf. autodefesa, ou 
socorrer em doença grave ou parto). A circuncisão também têm precedência sobre o 
sábado.

3. A celebração.
a. Em casa. Todas as coisas são preparadas no dia anterior, p. ex„ a refeição ou as 

lâmpadas. Três toques de trombeta anunciam o sábado. Uma refeição de dedicação in
troduz o dia; nesta refeição, o cálice de bênção é seguido por um segundo cálice de 
consagração. Como um dia de festa, o sábado é um dia para três refeições em vez das 
duas costumeiras; a principal refeição ocorre ao meio-dia após o culto, e pessoas são 
frequentemente convidadas. Uma bênção especial encerra o dia.

b. Adoração no dia de sábado. As ofertas estipuladas são feitas no templo, sendo 
necessário mais sacerdotes que em outros dias. A mudança de escala ocorre aos sába
dos. São realizados cultos nas sinagogas, incluindo a recitação do Shemá, orações, lei
tura e exposição das Escrituras. Para leitura pública, o Pentateuco é dividido em seções 
de ciclos de um ou três anos. Uma leitura dos profetas conclui o serviço (por vezes com 
uma exposição).

c. Visões não judaicas do Sábado. No mundo romano os judeus têm permissão para 
observar o sábado de forma desimpedida. No entanto, alguns autores gregos e latinos 
escarnecem do sábado como sendo um dia de indolência, ou o explicam como sendo 
um dia de azar ou o equiparam a práticas pagãs. Todavia muitos gentios são impressio
nados pela observação, e tementes a Deus, como também prosélitos aderem à guarda 
do sábado como um dia de repouso.

4. Oanosabático
a. Terra sem cultivo e remissão de dívidas. Tentativas austeras são feitas para se ob

servar a regra de um ano sem cultivo, conduzindo a privações em tempos difíceis. Os 
romanos perdoam taxas durante esse sétimo ano. A remissão de dívidas é observada 
com menos severidade, visto que os emprestadores somente emprestarão dinheiro sob 
a condição de poderem resgatá-lo a qualquer tempo.

b. A semana cósmica e o Sábado. A apocalíptica faz muitas relações com o número 
sete (cf. as 70 semanas de Dn 9.24ss.). En. Eslav. 33.1-2 refere-se aos sete milênios de
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história mundial; o sétimo milênio será um grande sábado e será seguido pela nova 
criação.

C. O sábado no NT.
1. O Sábado judaico. O uso no NT concorda com o uso judaico; o sábado é tó sáb

baton, hé hêméra toú sabbátou, tá sábbata ou hê hebdómê. A observância está de acor
do com o que se conhece de fontes judaicas: o corpo de Jesus é enterrado antes do sába
do (Mc 15.42ss.), colher espigas de cereais é proibido (Mc 2.23-24), aqueles que não es
tão em perigo de morte não devem ser ajudados ou curados (Mc 3.1, etc.), objetos não 
devem ser carregados (Jo 5.9-10), viagens são limitadas (At 1.12), atividades sacerdotais 
(Mt 12.4-5) e circuncisão (Jo 7.22-23) são permitidas, o sábado é um dia de descanso 
(Lc 23.56), pessoas são convidadas (Lc 14.1), a Escritura é lida (At 13.15, 27), a adora
ção é feita na sinagoga (Lc 4.16ss.) e são exposições feitas (At 13.14-15,42ss.; 16.13).

2 . Jesus e o sábado.
a. As narrativas do evangelho. Em Mc 2-3, surge um conflito entre Jesus e os fari

seus a respeito da colheita de espigas de grãos no sábado (2.23ss.). Jesus mostra a partir 
do AT que, às vezes, os justos podem infringir regras do sábado. Em princípio, as ne
cessidades humanas são mais importantes que o sábado (2.27). Jesus é o Senhor dele 
e decide quando o sábado se aplica e quando deve ser transcendido (2.28). Mt 12.lss. 
acrescenta que os sacrifícios têm prioridade sobre o mandamento do sábado, e que em 
Jesus está presente alguém que é maior do que o templo, cuja lei de misericórdia e de 
amor (Os 6 .6 ) impõe um mandamento ainda mais imperioso. Uma segunda confron
tação acontece, então, com a cura de Mc 3.lss. A regra de que a cura só é permitida 
quando há perigo de morte é obviamente violada, mas fazer o bem e salvar vidas são 
imperativos que não deixam espaço para casuística. Jesus, então, mostra seu senhorio 
curando a mão ressequida. Mt 12.9ss. sublinha a supremacia das necessidades humanas 
ao fazer comparação com a ajuda a animais em apuros, que alguns rabinos, embora não 
todos, permitem mesmo no sábado.

b. Narrativas de Lucas. Lc 13.10ss. e 14.13ss. contêm outras duas narrativas sobre 
curas no sábado. Na primeira, é feita uma comparação com a alimentação de animais, e 
a narrativa serve para enfatizar a impenitência dos adversários de Jesus (cf. v. 1-9). Em 
14.lss. a narrativa demonstra mais uma vez a supremacia da necessidade humana. Os 
conflitos a respeito do sábado em Lucas fazem parte do movimento que, por meio de 
resistência e rejeição, conduz de um ministério inicial na sinagoga à missão aos gentios.

c. Narrativas joaninas. Duas curas em João levam a séria controvérsia. Em Jo 5, o 
transporte da cama envolve infração da proibição de se carregar coisas. Jesus responde 
apontando para a própria obra de Deus no sábado, que tanto os judeus palestinenses 
como os helenistas aceitam. Autorizado pelo Pai, Jesus trabalha assim como Deus tra
balha. Consequentemente, o tema decisivo é se Jesus é reconhecido como aquele que 
tem autoridade transcendente em virtude de seu envio divino. O debate continua em 
7.19ss., onde Jesus apela à aplicação da circuncisão no sábado. Novamente, a questão 
básica é o divino envio de Jesus. Sua obra expressa sua autoridade divina (v. 16-17). 
Em resposta à necessidade humana, esta autoridade sobrepuja a legislação do sábado. 
Em 9.lss. Jesus quebra o sábado não apenas curando, mas também fazendo lama com 
a saliva. Para alguns, isto mostra que ele é um pecador, mas para outros suas obras pro
vam o contrário. Na cura, Jesus vem como a luz do mundo (9.5), e no encontro com ele



o sábado 365 sábbaton

a decisão é tomada quanto a quem é realmente cego e quem realmente vê. Para aqueles 
que têm olhos para ver, a obra de Deus é manifesta nesta concessão de vista a olhos 
cegos.

3. O sábado m s igrejas. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana (Mc 16.2; Mt
28.1), o dia da adoração cristã (At 20.7; ICo 16.2; cf. Ap 1.10). Os judeus cristãos conti
nuam guardando o sábado (cf. Mt 24.20), visto que, a princípio, fazem ofertas no tem
plo e pagam o imposto do templo (Mt 5.23; 17.24ss.). Os judaizantes tentam forçar as 
mesmas regras aos gentios cristãos, mas Paulo se opõe a eles (cf. G1 4.8ss.; Rm 10.4). 
Entre os colossenses, um estranho sincretismo combina guarda do sábado com adora
ção de anjos e ascetismo em sujeição a forças cósmicas. Em resposta, o apóstolo ressalta 
que os crentes estão mortos com Cristo para todas essas tais forças e, assim, estão li
bertados da escravidão a elas. Nem a suposta necessidade da lei para a salvação, nem o 
domínio de poderes cósmicos obriga os cristãos a guardarem a lei do sábado.

D. O sábado e a igreja primitiva.
1. Sábado e domingo. As igrejas observam o domingo como o dia da ressurreição de 

Cristo (Barn. 15.9; Inácio Magnesianos 9.1; Did. 14.1). Não há obrigação de se guardar 
a lei do sábado. Barn. 2.5 mostra que o Dia do Senhor é superior ao sábado e, embo
ra Barn. 15 olhe adiante para o sétimo milênio como um sábado cósmico, os cristãos 
guardam o oitavo dia como o início da nova criação.

2. A semana judaica. A  igreja adota a semana judaica, que vai do primeiro dia até 
o sábado, e até utiliza sábbaton ou sábbata para a semana, chamando o sexto dia de 
prosábbaton e o sétimo de sábbaton. Os catecúmenos banham-se no quinto dia, jeju- 
am no dia da preparação, congregam-se no sábado e recebem batismo cedo no dia da 
Páscoa.

3. O sábado. Os cristãos judeus se apegam ao sábado, citando sua observância geral 
por Jesus e, em alguns casos, combinando idéias gnósticas a ele. O corpo principal da 
igreja adora no primeiro dia, e adverte os judeus cristãos a que não estabeleçam o sába
do acima deste dia da ressurreição de Cristo, que une todos os crentes como um dia de 
alegria e júbilo (cf. Justino Apologia 167.7).

sabbatismós. Essa palavra incomum, não encontrada no AT, ocorre no NT apenas 
em Hb 4.9. A geração do deserto não entrou no katápausis por causa de incredulidade. 
Consequentemente, a promessa de katápausis -  descanso dos inimigos e do trabalho 
-  ainda está por ser cumprida. Este descanso sabático (sabbatismós), que resta para o 
povo de Deus, será o perfeito sábado de bênção celestial, para o qual a comunidade pe
regrina está se movendo e que significará fim de seus próprios labores. Em um ímpeto 
exortativo, o autor adverte seus leitores para que não percam, por desobediência, este 
descanso já preparado e prometido. [E. Lo h s e , VII, 1 -35]

saddoukaíos [saduceu]

A. Uso. Baseada no hebraico, essa palavra ocorre no NT e em Josefo, sempre no 
plural. Não encontrada fora de obras judaicas e cristãs, ela se refere a diferentes grupos 
e, na maioria das vezes, tem um tom afrontoso.
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B. Saduceísmo no judaísmo.
I. Origem do termo.
1. Zadoquitas e Saduceus.
a. O termo saduceu vem de Zadoque e, assim, levanta a questão da relação entre os 

zadoquitas e os saduceus.
b. Zadoque, um sacerdote que atuou sob o reinado de Davi, apoia Salomão e se tor

na sumo sacerdote. Seus descendentes estabelecem uma dinastia sacerdotal que ganha 
força sob o reinado de Josias e provê os sumos sacerdotes depois do exílio, que reivin
dica linhagem aarônica por intermédio de Itamar ou Fineias. Sirácida faz referência a 
Fineias em seu louvor de homens famosos (45.25).

c. Após 170 a.C. as batalhas pelo sumo sacerdócio levam à eliminação dos zadoqui
tas, que estabelecem um novo centro no Egito.

d. No entanto, as tradições zadoquitas permanecem vivas, preservadas por grupos 
que são fiéis à lei. Assim, o Documento de Damasco pressupõe uma comunidade sa
cerdotal com os zadoquitas como líderes, e Qumran chama os zadoquitas de sacerdotes 
escolhidos por Deus.

e. Uma escatologia voltada para este mundo caracteriza a tradição zadoquita, de 
modo que o conceito de ressurreição exerce parte pequena nela.

f. Os zadoquitas do período do NT estão em discordância com o governo do templo 
e não podem ser simplesmente equiparados aos saduceus.

2. Zadoque e Boethos.
a. Em uma tradição rabínica, Antígono, no início do século 2o a.C., tem dois alunos, 

Zadoque e Boethos, que fundam duas seitas, os saduceus e os boetusianos. Estes bus
cam uma recompensa temporal e, assim, excluem a ressurreição.

b. Nos anos 6 e 7 d.C. Zadoque funda o partido dos zelotes com o objetivo de esta
belecer o reino de Deus por via de guerra escatológica. Zadoque, na lenda, torna-se o 
herói epônimo dos saduceus, que também possuem uma escatologia voltada para este 
mundo.

c. Certo Joazar ben Boethos se opõe ao chamado de Zadoque para uma revolta con
tra Roma. Em sua maior, parte, os rabinos ligam os saduceus aos boetusianos, talvez 
porque o fundador de sua dinastia vem do Egito e, possivelmente, tem uma ligação 
com os zadoquitas ali; isso pode explicar bem a ligação com Zadoque.

3. Um grupo político. Antes da revolta dos macabeus, os sumos sacerdotes levam o 
sumo sacerdócio ao descrédito por meio de sua helenização. Visto que os zadoquitas 
são fortemente identificados com este grupo, o termo zadoquita ou saduceu pode, as
sim, ser usado para aqueles que favorecem a concessão política, mesmo que isso con
tradiga a verdadeira tradição zadoquita, preservada nas comunidades e no Egito.

II. Os saduceus de Jerusalém.
1. Saduceus e hasmoneus. Os saduceus são mencionados pela primeira vez por Jo- 

sefo como um partido sob o governo de Hircano I (135-104 a.C.). Embora a princí
pio um fariseu, Hircano passa para os saduceus, removendo o estigma de ilegitimidade 
mediante alinhamento com a aristocracia sacerdotal dos “zadoquitas”, cuja escatologia 
particularista se ajusta bem às guerras hasmoneanas de expansão.

2. Os saduceus sob o governo de Herodes e os romanos. Quando Herodes, que favo
rece a cooperação com Roma, sobe ao poder, ele elimina a aristocracia sacerdotal mais



saduceu 367 saddoukmos

antiga, abole o sumo sacerdócio vitalício e designa homens de sua própria persuasão 
para o ofício. A casa de Boethos alcança proeminência nos círculos sacerdotais quando 
Simão ben Boethos se torna sumo sacerdote. A despeito de uma possível conexão com 
os zadoquitas egípcios, os boetusianos levam o sacerdócio ao descrédito entre os justos, 
com o que parece sua posição semigentílica. No entanto, elementos dentro do sacer
dócio mantêm a escatologia particularista, tentam conservar vivo o Estado-templo e, 
finalmente, desabam com ele no desastre de 70 d.C.

III. Saduceísmo como um fenômeno religioso.
1. Dogmática.
a. Os saduceus equilibram a ação divina e a humana de maneira sinergística. O bem 

e o mal têm sua origem na vontade humana, não na providência divina.
b. Os saduceus rejeitam sobrevivência individual e julgamento futuro.
c. Em particular, eles negam a ressurreição, alegando que ela não tem fundamento 

claro na lei.
d. Sob esse aspecto, eles defendem uma interpretação mais antiga em um tempo de 

desenvolvimento dogmático, que enfatiza esperança para o mundo vindouro e pensa 
em termos dos éons presente e futuro. Em sua visão, o mundo presente é o lugar do 
único encontro com Deus e da recompensa e castigo a ele relacionados. Esta posição 
oficial mais antiga ainda chega a se expressar em Qumran, que não encontra lugar es
pecial para o tema da ressurreição. O sacerdócio no poder em Jerusalém considera este 
ensino como sendo a verdadeira ortodoxia, embora, com o triunfo do rabinismo fari- 
saico, ele venha a ser apresentado como heresia e apostasia.

2. Visão da lei. Os saduceus rejeitam a lei oral. Ao fazerem isso, eles julgam mais ri
gorosamente que os fariseus, cuja casuística ajusta a lei às circunstâncias, porém, desta 
maneira, muitas vezes diminui seu rigor aos olhos dos saduceus. A mesma distinção 
pode ser vista cultualmente na festa dos Tabernáculos, quando os saduceus tentam im
pedir o costume de golpear a terra em torno do altar com varas no sétimo dia, se este 
dia cair no sábado. Com a tradição oral, os fariseus podem legalizar práticas populares 
ao passo que os saduceus, com sua visão mais restrita da lei escrita, se opõem a eles.

C. Os saduceus no NT.
I. Os Evangelhos Sinóticos. Os saduceus estão presentes somente à margem no NT. 

Em sua questão em Mc 12.18ss., na qual mostram hostilidade a Jesus, eles negam a res
surreição. A mensagem de Jesus inevitavelmente conflita com o ensino oficial mais an
tigo que eles representam. Em Mateus, os saduceus estão combinados com os fariseus 
em 3.7; 16.1, 5ss., 11-12, mas somente nos termos da oposição comum a João Batista ou 
a Jesus, e sem qualquer tentativa de destacar seus ensinos distintivos.

II. Atos. Atos menciona os saduceus três vezes em 4.1ss.; 5.17ss.; 23.6ss. Em 4.1ss. 
eles controlam a política e teologia do templo e, em particular, eles se opõem à men
sagem da ressurreição e à reivindicação escatológica da igreja. Em 5.17ss. novamente 
eles atacam a ressurreição, mas obviamente com um olho na escatologia apostólica e 
suas possíveis implicações políticas. Eles claramente controlam os ofícios eclesiásticos e 
políticos mais importantes. Em 23.6ss. Paulo causa divisão ao levantar a questão da res
surreição. Quando ele também faz referência a anjos e espíritos, é possível que a crença 
popular estivesse em vista, considerando que outras fontes não afirmam que eles re
jeitassem completamente os anjos. Neste caso, à medida que o interrogatório judicial
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se transforma num debate acadêmico, os fariseus tomam partido de seu antigo aluno. 
A despeito de todas as diferenças, o evangelho está mais próximo das raízes da crença 
farisaica do que da ortodoxia oficial dos saduceus. [R. M e y e r , VII, 35-54]

—» Pharisaíos

saíno [abanar, agitar, lisonjear]

1 . saínõ, que significa “abanar”, é usado literalmente para cães abanando a cauda, e 
então, em uso transferido, possui sentidos tais como “fazer festa”, “saudar calorosamen
te”, “alegrar-se”, “incitar”, “agitar”, “perturbar”. O principal significado figurado é “lison
jear” mas com diversas nuanças.

2. O termo não ocorre na LXX, porém Josefo o utiliza para “tratamento amistoso”.
3. No NT, o único uso está na voz passiva em lTs 3.3. Dois significados são possí

veis. (1) O principal uso grego favorece “ser iludido”. Neste caso, o ponto de Paulo é 
que escapar da aflição por meio de apostasia é tentador, mas ainda é uma ilusão, visto 
que isso significa a perda da salvação eterna.

(2) Os expositores gregos e traduções mais antigas preferem “ser abalado”, e os pa
piros e a lexicografia apoiam aquele que é o significado mais evidente no contexto. O 
objetivo de Paulo é que os crentes não devem ficar abalados ou perturbados em sua fé 
diante dos ataques.

4. A palavra não ocorre nos pais apostólicos. [F. Lang, VII, 54-56]

sâkkos [pano de saco]

A. Origem e significado. Essa palavra significa, originalmente, “tecido de crina”, ou 
seja, o tecido grosseiro, principalmente de pelo de cabras, a partir do qual tendas, velas, 
tapetes, etc., são feitos. Em seguida, o termo passa a ser aplicado a coisas feitas deste 
tecido, especialmente o “saco”, mas também “tapete”, “pano de saco”, “rede de cabelo”; 
figuradamente, ele se refere a uma grande barba, como um saco.

B. Uso e significado de pano de saco na antiguidade e no AT.
1. No mundo semítico, o pano de saco é, desde os dias antigos, a veste da lamenta

ção e da penitência. É também uma vestimenta profética no AT. Talvez, originalmente, 
uma mera tanga, torna-se uma veste inferior amarrada com uma corda ou cinta e usa
da sobre o corpo nu.

2. Na lamentação, ele deixa o peito livre para bater. Visto que o pelo dos bodes é 
escuro, sua cor é a do luto. Ele é usado no AT, tanto na lamentação pessoal (Gn 37.34) 
como também na lamentação nacional (2Sm 3.31).

3. Na penitência, seu uso parece derivar da Babilônia, porém rapidamente se espa
lha até Israel. Ele significa auto-humilhação (com cinzas e, às vezes, autodesfiguração) 
seja perante Deus (2Rs 19.1) ou outras pessoas (lRs 20.31ss.). Também é trajado à noite 
(lRs 21.27). Crises pessoais (SI 30.11) e tempos de emergência nacional (Et 4.1-2) ou 
de destruição escatológica iminente (Jl 1.13) são ocasiões para seu uso penitencial. Ele 
se torna um rito em Ne 9.1, etc., e seu uso puramente formal fica sob a crítica profética 
(Is 58.5). O jejum muitas vezes o acompanha (SI 35.13).
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4. Para seu uso profético, ver C.3.

C. ONT.
1. Em Ap 6.12, a cor escura do pano de saco explica o uso. Quando o sol é escato- 

logicamente escurecido (cf. Is 50.3, etc.), ele se torna negro como pano de saco. Este 
escurecimento, que precede a parusia em Mc 13.24ss., é um dos eventos com os quais a 
abertura do penúltimo selo introduz o grande dia da ira.

2 . sákkos é um sinal de conversão e penitência no dito em Mt 11.21 e Lc 10.13, 
quer no sentido da vestimenta ou da esteira penitencial. É possível que Jesus tenha Jn 
3.4ss. em mente; contudo, claramente o que importa é a conversão em si, e não o sinal 
externo.

3. Os sákkoi de que estão vestidos os dois profetas de Ap 11.3 parecem se ajustar ao 
padrão da roupa de Elias em 2Rs 1 .8 , embora esta fosse feita da pele, e não do pelo teci
do. A vestimenta sugere que a mensagem profética é uma ameaça de julgamento e um 
chamado ao arrependimento (cf. a roupagem de João em Mc 1.6).

D. O período pós-neotestamentário.
1 . Nos pais apostólicos e apologistas, o uso é colorido pelo AT (cf. lClem. 8.3; Jus- 

tino Diálogo 15.4). Somente em Hermas Mandatos 8.4.1 temos uma veste de trabalho.
2 . O pano de saco logo se torna parte da prática da penitência (cf. Tertuliano, Ci- 

priano, e o Concilio de Toledo em 400 d.C.). A aspereza simboliza a tristeza e a auto- 
-humilhação. O pano de saco também é colocado sobre os enfermos graves e, no uso 
pessoal, é usado na preparação para a morte ou como a vestimenta de morte.

3. O uso monástico do pano de saco como vestimenta permanente significa uma 
vida de penitência, embora vozes se levantem contra ele como fonte de ostentação e 
obstáculo para o trabalho que os monges são ordenados a fazer.

4. Grupos defratres saccati e saccariae surgem, às vezes, suspeitos de ensinos heré
ticos. O bizantino sákkos também se torna a ornada vestimenta púrpura de patriarcas e 
metropolitanos, ou a veste preta, porém festiva, usada como diadema por imperadores 
e imperatrizes. [G. St à h l in , VII, 56-64]

saletíõ [abalar], sálos [tremor]

A. Grego secular. Essa palavra é usada para a agitação do mar, o tremor de um ter
remoto, o vir a ser e o perecer na natureza, a agitação política, a incerteza terrena, a 
hesitação humana e a mudança física. Em contraste, o helenismo busca inabalabilidade 
no mundo do além. Textos astrológicos fazem referência a abalos escatológicos da terra 
em eventos políticos ou em desastres naturais.

B. O AT grego. Sem um original hebraico fixo, o termo no AT grego é usado para 
o tremor da terra, a fúria do mar, a agitação ou o tremor do ser humano. O abalo que 
Deus traz à terra, o tremor dela diante dele, cambaleando com bebida forte (cf. o cálice 
de atordoamento), estremecendo quando Jerusalém ou Babilônia são tomadas, tremen
do por causa da confusão ou do medo da morte. Em contraste, saletíõ pode ser usado 
com o negativo para denotar fé inabalável e confiança em Deus, a inabalabilidade da
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terra sob o controle de Deus, a inabalabilidade de figuras como Eli seu ou a inabalabi- 
lidade da cidade de Deus. Os justos sabem que, por si mesmos, irão tropeçar, contudo 
também sabem que Deus lhes dá uma inabalabilidade que os impede de cair e lhes dá 
confiança a despeito dos acontecimentos perturbadores da natureza e da história.

C. Filo. O uso em Filo é principalmente psicológico. Ele define o que é divino 
como inabalável, p. ex., a lei, a ordem cósmica e a razão. Por outro lado, o que é me
ramente humano é incerto e oscilante. Em meio ao movimento das emoções, a paz da 
virtude é alcançada com a ajuda da sabedoria. Fundamentados na razão, os sábios par
tilham da inabalabilidade de Deus, em contraste com aqueles que estão à mercê do tur
bulento mar da vida. A vibração dos estatutos legais, semelhante ao harmonioso movi
mento das forças celestiais, nos mantém atentos.

D. O NT. Em At 17.13, o verbo caracteriza os agitadores que seguem Paulo de Tes- 
salônica e incitam o povo de Bereia. Ele denota hesitação em Mt 21.10; 2Ts 2.2. João 
Batista, no entanto, não é um caniço agitado pelo vento (Mt 11.7). Em At 2.25ss. a re
ferência é à firmeza de Cristo como Senhor crucificado e ressurreto. Lc 6.38 usa saleúõ 
num crescendo para denotar a superabundância do dom divino (recalcado, sacudi
do e transbordante), enquanto 6.48 ressalta que a casa construída na rocha não pode 
ser abalada pela tempestade e pela enchente. Terremotos que abalam a terra são tidos 
como sinal de oração respondida em At 4.31 e 16.26, ao passo que o abalo escatológico 
está predito em Lc 21.25-26; Hb 12.26; Apocalipse. Aquilo que foi criado está sujeito a 
mudança; o que não pode ser abalado permanece (ICo 7.27ss.). Entretanto, esta é uma 
esperança escatológica, antes que cosmológica (cf. Hb 12.28). A criação está sob a ame
aça do abalo divino, mas também sob a promessa da inabalabilidade divina.

[G. Be r t r a m , VII, 6 5-70]

sálpinx [trombeta, som da trombeta], salpízõ [soar a trombeta], salpisás [trombe- 
teiro]

A. O mundo grego.
I. Significado.
1. sálpinx. Essa palavra denota um instrumento de sopro, feito de bronze ou de fer

ro com um bocal de chifre, e que se alarga num megafone, ou seja, uma “trombeta”. A 
palavra também pode denotar o som feito pelo instrumento, seu sinal ou sua execução. 
Outros usos são para trovão, como um celestial som de trombeta ou para o arauto hu
mano como uma trombeta.

2. salpízõ. Essa palavra significa “fazer soar uma trombeta”, “dar um toque ou sinal 
de trombeta”, “soprar num instrumento”, “ressoar”.

3. salpistês. Essa é uma forma da palavra para “trombeteiro”.
II. Origem e uso.
1. Origem. A trombetas são usadas há muito tempo no Oriente Próximo (cf. os per

sas, hititas e egípcios). Os gregos as conhecem desde o tempo de Homero, mas, a prin
cípio, não como instrumentos militares.

2. A trombeta de guerra. A trombeta logo encontra uso no exército para dar sinais.
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Ela substitui a anterior flauta espartana e a lira cretense. Ela transmite sinais, inflama 
com coragem, assombra os inimigos, sinaliza a retirada, reagrupa os dispersos, encerra 
as batalhas. No acampamento romano, ela dá o sinal para dormir, vigiar e acordar.

3. A trombeta na paz. Os pastores usam trombetas para reunir seus rebanhos. Os 
arautos iniciam julgamentos com o som de trombetas. As trombetas silenciam as pes
soas para a oração e as chamam para sacrificar. Os trombeteiros participam de funerais 
e marchas triunfais. Competições de trombeta são parte dos jogos. Somente algumas 
notas podem ser tocadas, no entanto, tocar trombeta é uma arte por causa dos pulmões 
fortes que ela exige.

4. Um instrumento musical. É incerto até que ponto a trombeta exerce um papel 
como instrumento musical. As trombetas egípcias têm apenas duas notas. Elas podem 
dar sinais e estabelecer ritmos, mas não tocar música de verdade. As trombetas têm um 
som alto e penetrante, que, às vezes, é comparado ao zurro de um jumento ou ao berro 
de um touro.

B. O AT.
I. Equivalentes hebraicos.
1. sálpinx. De modo mais frequente, essa palavra é usada para um termo hebraico 

que é melhor traduzido como chifre de carneiro ou chifre em geral. Trombeta é uma 
tradução mais precisa no caso dos instrumentos cultuais de Nm 10.21; 2Rs 11.14; 2Cr
5.12-13. Este instrumento superior tende, então, a suplantar o chifre de carneiro e pos
sui um lugar importante no ministério sacerdotal (2Cr 29.26ss.). O instrumento de Js
6.5 parece ser um chifre de animal; ele aparece na “orquestra” de Nabucodonosor em 
Daniel. Outra palavra usada em Gn 4.21 tem diversos sentidos, p. ex., chifre, trombeta, 
sinal ou a festa anunciada por tal sinal; ela significa “chifre” em Êx 19.13, contudo, em 
Js 6.4ss. ela denota não um instrumento, mas o material do qual os instrumentos são 
feitos. Em Lv 23.24, sálpinx é utilizado para uma palavra que realmente significa “baru
lho” (Js 6.5) ou “alarme” (Nm 10.5). A verdadeira referência em Ez 7.14 parece ser mais 
ao soprar do que a um instrumento.

2. salpízõ. Essa palavra é usada para vários termos hebraicos, em sentidos tais 
como “fazer soar um alarme”, “clamar”, “fazer soar uma nota”, “soar”.

3. salpistês. Esse substantivo não ocorre no AT, que não possui um termo especial 
para aqueles que tocam trombetas, p. ex., sacerdotes, em 2Cr 29.26; Ed 3.10. (Para deta
lhes dos termos hebraicos, ver TDNT, VII, 76-78.)

II. Uso e significado.
1. Na guerra. Chifres ou trombetas têm um papel importante na guerra, seja para 

dar um alarme, convocar para a batalha, anunciar um ataque, amedrontar inimigos ou, 
de forma religiosa, invocar o auxílio de Deus. A trombeta também anuncia retiradas, 
declara vitórias e despede a multidão.

2. Na paz. Chifres ou trombetas são usados em coroações, no lançamento da fun
dação do templo, em sua dedicação, em cortejos festivos e em solene autodedicação a 
Deus.

3. Uso cultuai. A trombeta, ou a buzina, é tocada em oferendas, na dedicação do 
templo, em jejuns e no início do ano de liberação.

4. Teofanias. Tanto na guerra como na paz há uma relação estrita com Deus, porém
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há um uso especial da trombeta no Sinai (Êx 19.16ss.; cf. Zc 9.14), onde a trombeta pa
rece denotar a inexprimível voz de Deus.

5. Importância escatológica. A trombeta anunciará o dia do Senhor (J1 2.1; Sf 1.16), 
o juízo final e a era da salvação (Is 27.13; Zc 9.14).

6. Instrumentos musicais. A buzina ou trombeta é um instrumento musical na Ba
bilônia em Dn 3.5ss. e no louvor no templo em 2Cr 5.13; SI 150.3. Buzinas e trombetas 
não tocam melodias, mas assinalam o ritmo e reforçam o som.

C. Judaísmo.
I. Palavras. O judaísmo utiliza os vários termos do AT para as buzinas que são so

pradas em festividades, para trombetas sacerdotais e para instrumentos de chifre num 
sentido mais geral.

II. Significado.
1. Sinais de guerra. Os rolos de Qumran fornecem detalhes acerca do uso de trom 

betas na guerra, p. ex., para convocar para batalhas, para formar fileiras, para atacar, 
para perseguir, para sinalizar a volta para casa. Diferentes modos de tocar são usados 
para diferentes sinais.

2. Em paz. Trombetas são tocadas para anunciar jejuns em emergências peculiares, 
para anunciar mortes e para impor ou revogar excomunhões.

3. Uso cultuai. Trombetas sinalizam a inauguração do templo, a oferenda de sacri
fícios regulares, o início do sábado, a vinda da lua nova ou do ano novo. O soar da 
trombeta é um ato de oração e não apenas um sinal. Ele dispõe Deus à misericórdia e 
confunde o adversário.

4. Significado escatológico. A trombeta proclama o tempo do fim, o retorno do exílio 
e a ressurreição dos mortos. A última trombeta é soada pelo arcanjo ou pelo próprio 
Deus.

5. Como instrumentos musicais. No judaísmo, a buzina e a trombeta não são instru
mentos musicais como as harpas e as citaras. Quando muito, podem apenas dar o sinal 
para que se comece a tocar um cântico; elas são muito estridentes para o uso musical.

D. ONT.
I. As palavras.
1. sálpinx. Esse termo denota o instrumento (ICo 14.8; Hb 12.19, etc.) e, ocasional

mente, o som ou o sinal (Mt 24.31; ICo 15.52; lTs 4.16).
2. salpízõ. Essa palavra ocorre principalmente em Apocalipse.
3. salpistès. A única ocorrência está em Ap 18.22.
II. Significado.
1. Na guerra. Paulo utiliza a metáfora da trombeta militar em ICo 14.8.
2. Em ocasiões solenes. Em Mt 6.2, o uso talvez seja figurado (“proclamar am

plamente”) ou talvez uma prática vigente esteja em vista, p. ex., tocar uma trombeta, 
quando dádivas muito generosas são entregues, a fim de estimular outros e elogiar os 
doadores na oração. Como Jesus aponta, Deus não precisa de tais lembretes, que se 
prestam mais a trazer glória humana.

3. Teofanias e visões. Em Hb 12.19, o som da trombeta é um fenômeno de acompa
nhamento no Sinai. Em Ap 1.10; 4.1, o vidente ouve um som como de trombeta, prova
velmente a voz de Deus. A grande voz em 1.10 introduz as cartas, e a de 4.1, as visões.
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4. Escatologia.
a. A trombeta proclama o juízo final. Em Ap 8-9, as sete trombetas dos setes anjos 

trazem sucessivos juízos, que objetivam a conversão (cf. 9.20-21). A série culmina na 
proclamação do mistério divino em 10.7 e no estabelecimento do domínio de Deus e 
do seu Cristo em 11.15ss.

b. O soar de uma trombeta reúne os eleitos em Mt 24.31.
c. Os vivos são mudados e os mortos são ressurretos ao som da última trombeta em 

ICo 15.52, ou seja, o sinal escatológico que anuncia publicamente o retorno de Cristo 
(lTs 4.16).

5. Como um instrumento musical. No NT, a trombeta só é um instrumento musical 
na Babilônia pagã, cujos trombeteiros são silenciados com sua queda em Ap 18.22.

[G. Friedrich, VII, 71-88]

Samáreia [Samaria], samarítês [samaritano], samarítis {mulher samaritana]

A. Os samaritanos no período do NT.
1. A religião samaritana. Após 27 a.C. Samaria denota apenas o território (que tem 

seu próprio senado) e não a cidade, à qual Herodes dá o nome de Sebastê. Durante o 
período persa, este território é separado de Jerusalém e estabelece seu próprio centro 
cultuai em Gerizim. Os samaritanos consideram Gerizim o lugar escolhido de adora
ção e só aceitam o Pentateuco como canônico. Eles não creem na ressurreição e não 
associam o Messias com a casa de Davi, mas esperam somente o profeta semelhante a 
Moisés de Dt 18.15ss. Simão, o Mágico, conquista muitos seguidores em Samaria em 
At 8.9-10.

2. Judeus e samaritanos.
a. Até 300 d.C. As relações flutuam, agravando-se quando João Hircano destrói o 

templo de Gerizim e quando os samaritanos profanam o templo de Jerusalém, passan
do por um período mais brando no século 2° d.C., mas terminando num rompimento 
completo em 300 d.C. quando os samaritanos são classificados como gentios.

b. Nos dias de Jesus. Os dias de Jesus constituem um período de relações hostis. Os 
judeus não aceitam a descendência patriarcal dos samaritanos e questionam a validade 
de sua adoração. Deste modo, excluem os samaritanos do culto e restringem as transa
ções com eles, tratando-os, na prática, como gentios.

B. Os samaritanos no NT.
1. Hostilidade entre judeus e samaritanos. O NT reflete a animosidade vigente em Jo 

8.48; Lc 9.54; 10.37; Jo 4.9; Lc 9.53.
2. A  postura de Jesus.
a. Jesus reconhece a exclusão dos samaritanos da comunidade (Mt 10.5-6; Lc 17.18).
b. No entanto, ele repreende seus discípulos por sua hostilidade (Lc 9.55), pede de 

beber à mulher samaritana (Jo 4.7), cura um leproso samaritano (Lc 17.16), elogia um 
samaritano por seu amor ao próximo (10.30ss.) e outro por gratidão a Deus (17.11ss.) e 
prega aos samaritanos (Jo 4.40ss.). Isso não é apenas magnanimidade da parte de Jesus, 
mas antecipadamente anuncia a hora de cumprimento, quando a era da salvação chega 
e, após uma primeira proclamação a Israel, uma participação na salvação de Deus é
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oferecida também aos gentios, de quem toda impureza é tirada com o raiar do domínio 
real de Deus.

3. A missão samaritana.
a. Em At 1.8, o Senhor envia os discípulos como testemunhas para Samaria. Filipe 

inaugura a missão samaritana em 8.5. É possível que os resultados permanentes não 
tenham sido tão fortes, pois Justino Apologia 1.26.3 faz referência à popularidade do 
ensino de Simão em Samaria. Não obstante, a pregação a Samaria tem grande impor
tância como o primeiro passo na missão gentílica.

b. Jo 4.4ss. mostra que o próprio Jesus está por trás da missão samaritana, e também 
aponta para o objetivo final, quando a discórdia a respeito de templos termina e a sepa
ração religiosa é substituída pela adoração ao Pai em espírito e em verdade.

[J. Je r e m ia s , VII, 88-94]

sandálion —> hóploti

saprós [deteriorado, estragado], sepõ [apodrecer, deteriorar]

1. Relacionado ao processo de decomposição, sêpõ significa “fazer deteriorar” ou, 
no passivo, “deteriorar”, “apodrecer” e, figuradamente, “perecer”, saprós significa “de
teriorado”, tanto no sentido literal como figurado, e o sentido de “desagradável” (mes
mo aos ouvidos) também é possível. Uma pessoa é saprós quando é idosa, e o mes
mo se aplica a comida e bebida, que podem ser melhores quando saprós (p. ex„ queijo 
amadurecido). Em geral, aquilo que é saprós é “inaproveitável” antes que “desagradá
vel”, mas a palavra também pode significar “prejudicial” ou “famigerado” (o nome de 
alguém).

2. Na LXX, sêpõ significa “destruir” em Jó 40.12 e “decompor-se” em 19.20. saprós 
não ocorre na LXX, em Filo ou Josefo.

3. Em Tg 5.2, sêpõ possui o sentido ampliado de “apodrecer”, saprós em Ef 4.29 sig
nifica “impróprio”. O ponto em Mt 13.47ss. não é que os peixes estejam apodrecendo, 
mas que não são bons para alimento. O mesmo se aplica a Mt 7.17ss.; 12.33; Lc 6.43: 
as árvores são inúteis e, pelo mesmo indício, deve-se ver que os falsos profetas não têm 
valor algum para a comunidade.

4. Hermas Similitudes 2.3-4 usa os termos para o fruto deteriorado da videira,
lClem. 25.3 fala da carne estragada da fênix e Hermas Simititudes 9.6.4 faz referência a 
pedras imprestáveis. [O. Ba u e r n f e in d , VII, 94-97]

sárx [carne, corpo], sarkikós [carnal, terreno], sárkinos [carnal, de carne]

A. O mundo grego.
1. sárx como a parte muscular do corpo. No uso mais antigo, sárx denota a carne 

de seres humanos, de animais ou de peixes. “Carne”, muitas vezes, é acompanhada de 
“ossos” e “sangue”. Como músculo, ela protege os membros e os ossos contra o frio e o 
calor. O corpo consiste em ossos, tendões, carne e pele. A princípio, o plural é mais co-
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mum, mesmo quando sárx assume o sentido mais geral de “corpo”, sárx também pode 
significar “carne (alimento)”, porém kréas é mais comum para isso.

2. A origem de sárx. Supostamente, sárx desenvolve-se a partir dos quatro elemen
tos, ou da semente feminina ou talvez carne e osso sejam eles mesmos elementos. Pla
tão acredita que a carne surge a partir do sangue, ao passo que Aristóteles busca sua 
origem na umidade e teoriza que o sangue espesso surge a partir da carne.

3. sárx como corpo. O uso de sárx se estende a ponto de incluir o corpo todo, es
pecialmente o corpo físico, que pode ser jovem, velho ou morto. Desta forma, o plural 
sárkes pode, ocasionalmente, significar cadáver.

4. Significados especiais. A  parte interna da pele, como carne ressecada, também é 
sárx, a polpa de frutas é sárx e inchaços são sárkes. A expressão eis sárka pèmaínein 
significa “ferir até à carne”, ou seja, “até à medula”.

5. sárkinos. Essa palavra possui significados tais como “constituído de carne”, “cor
pulento” e “real” como distinto de imaginário. Ela pode trazer a nuança de “corruptí
vel”.

6. A sárx corruptível. Em Homero, a carne e os ossos se decompõem na morte, con
tudo thymos e psychè persistem. Na morte, a pessoa deixa de lado toda carne. A noús 
também pode ser a parte incorruptível que escapa da morte. Faz-se referência à “rou
pagem estranha da carne” ou à beleza pura não maculada pela carne (Platão). Plutarco 
contrasta sárx e psychê (assim como sõma e psychè) como os dois elementos na huma
nidade, o primeiro perecível e o segundo imperecível.

7. sárx como a sede das emoções. Estímulos afetam a sárx, p. ex., calor ou frio, medo 
ou compaixão. Para Epicuro, a sárx é a sede do desejo. Escolhas podem ser feitas, mas 
nas escolhas a alma atende aos chamados da natureza. A sárx é também a sede da tris
teza, porém o prazer suplanta a tristeza. A verdadeira felicidade, entretanto, é mais do 
que o bem-estar presente da sárx.

8. A influência de Epicuro. Em sua versão popular, o epicurismo supostamente ad
voga a entronização dos desejos físicos. Seus oponentes, que acreditam que os dese
jos ardentes do corpo corrompem a alma, consideram-no um convite às formas mais 
grosseiras de prazer. Mesmo Cícero chama os seguidores de Epicuro de voluptuosos. A 
sárx, como a fonte de sensualidade incontrolada e de glutonaria imoderada, suposta
mente torna impossível a liberdade da alma. [E. Schweizer, VII, 98-105]

B. O AT.
1 . O original mais comum para sárx no hebraico é bãsãr, que pode significar carne 

no sentido estrito (Lv 13.2ss.) ou no sentido estendido do corpo (Gn 2.23), pode ter 
força coletiva (Gn 6.17; Nm 18.15), pode denotar relações de sangue (Gn 2.23), pode 
ser usado eufemisticamente (Êx 28.42), pode significar, figuradamente, vida externa (SI
16.9), atitude interior (SI 63.1), ou fragilidade humana e impotência (Gn 6.3) ou pode 
ter um sentido metafórico (p. ex., Ez 11.19; Is 17.4; cf. também Is 10.18).

2. Um segundo termo hebraico é f ’êr, que também significa carne no sentido estri
to (Êx 21.10), denota relações de sangue (Lv 18.12-13) e possui o sentido transferido de 
nossa existência externa (Pv 5.11; SI 73.26).

3. Traduções da LXX.
a. Para bãsãr, a LXX utiliza sárx 145 vezes, kréas 79, sõma 23 e chrõs 14, com ou

tras traduções como ánthrõpos em Gn 6.13. Para . f ’êr, a LXX usa oikeíos sete vezes,
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sárx cinco, e sõma quatro e, às vezes, traduções tais como tádéonta (Êx 2 1 .10) ou 
trápeza (SI 28.2). [F. Ba u m g ã r t e l , VII, 105-08]

b. A LXX não faz ligação entre sárx e sensualidade, relaciona sárx à circuncisão, 
nunca usa sárx para a carne do sacrifício, e distingue as esferas do espírito e da carne 
(Nm 16.22), contudo, sem equiparar este dualismo cósmico ao dualismo ético de Cria
dor e criatura, como por vezes costuma ser o caso no judaísmo.

4. Textos não canônicos. Aspectos comuns são o uso de pása sárx para animais, 
seres humanos, ou ambos, a referência à carne da circuncisão, a descrição da mulher 
como a própria carne do homem e o uso de sárx para o corpo corruptível. Pontos no
vos são o uso de carne e sangue para seres humanos e a expressão sõma sarkós (cf. Sir 
14.18; 23.17). O basileús sárkinos é contrastado com o basiletís tõn theõn em Et 4.17. 
O contraste entre sárx e pneúma continua e, sob a influência helenística, existe uma 
tendência para equiparar a sárx à sexualidade ou paixão pecaminosas. Em Sir 40.8, a 
sárx identifica os seres humanos como sujeitos a fraquezas, doenças, etc., e, em Sir 28.5, 
o ponto talvez seja que, se o homem, que é carne, pode controlar sua ira, presume-se 
que Deus também o possa fazer. [E. Schweizer, VII, 108-10]

C. Judaísmo.
I. Qumran.
1. Conceito geral. As ordenações da comunidade de Qumran são consideradas mais 

eficazes que a carne de sacrifícios. Sacerdotes ímpios sofrem punição na carne. As pes
soas atingidas na carne, ou seja, com defeitos corporais, são excluídas da comunidade.

2. Termo para pessoa. A pessoa inteira pode ser carne, ou alma e carne. A carne 
também pode denotar o verdadeiro eu.

3. Uso coletivo. Aqueles que estão fora da comunidade são um ajuntamento de car
ne (cf. filhos de Adão). Há também referências a “toda carne” para “todo o povo”.

4. Corruptibilidade. Carne expressa a humildade e corruptibilidade humana em dis
tinção ao Criador. Em relação a isso, ou seja, diante de Deus, carne e espírito estão no 
mesmo nível. No entanto, os atos poderosos de Deus são proclamados à carne.

5. Pecado. Em algumas referências, Qumran relaciona estreitamente carne a peca
do e orgulho. Qumran avalia a carne de maneira negativa. Deus tem uma controvérsia 
com a carne, ele a julga e dá força à guerra contra ela. Deus também irá apagar o mal 
da parte interior da carne dos eleitos, embora aqui estejam em oposição o espírito do 
mal e o Espírito Santo, antes que carne e espírito. Os eleitos, no entanto, são exaltados 
acima da carne. Eles pertencem à comunhão da carne da iniquidade, e podem tropeçar 
por causa da pecaminosidade da carne, cujo espírito não pode entender os mistérios 
divinos. No entanto, Deus os perdoa, não lhes implanta esforço carnal, nem os entrega 
ao esforço da carne.

6. Carne e espírito. Por vezes, a carne é neutra, mas ela também denota a criatura- 
lidade humana. Esta está ligada a pecaminosidade e ignorância, mas não está, ela pró
pria, em contraste com espírito; em vez disso, ela é o campo de batalha do conflito en
tre o espírito do mal e o Espírito Santo. Consequentemente, a carne não pertence, em 
princípio, à esfera pecaminosa, nem é a prisão da alma.

II. Os targumim. Essas obras usam carne em grande parte no mesmo sentido que 
Qumran. De forma neutra, a palavra significa “criaturas viventes”. Ela traz uma ênfase 
na mortalidade humana e na distância da criatura em relação a Deus. Ela pode sim-
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plesmente significar humanidade mas também pode denotar humanidade pecadora e 
arrogante. Ela não parece distinguida dualisticamente de espírito.

III. Talmude e midrash.
1. Aqui a carne novamente denota existência humana, quer de modo coletivo ou 

individual.
2. Considerando que o uso mais antigo de carne e sangue para humanidade conti

nua, o termo gup passa a ser usado para corpo ou pessoa.
3. Esse termo, que possui o sentido básico de “buraco” ou “cavidade”, sugere um cor

po que precisa ser preenchido com uma alma. Embora o conceito de unidade esteja 
intacto, a ênfase no corpo agora repousa em seu lado físico e corruptível. Então, por 
natureza, ele difere da alma -  o corpo derivando da terra e a alma do céu, o corpo ten
dendo para o pecado, a alma para a obediência. No entanto, a expectativa de uma reu
nião entre corpo e alma, quer para a salvação ou para a perdição, refreia o dualismo 
popular. Quando posta à prova no corpo, a alma pode recuar diante dele, em vista de 
sua corruptibilidade, mas terá de prestar contas com ele no juízo final.

[R. M e y e r , VII, 110-19]
IV. Apócrifos e pseudepígrafos.
1. O uso da LXX para o corpo humano, a expressão “toda carne”, a ligação com a 

circuncisão, etc., tudo continua.
2. O dualismo entre Deus e a humanidade está de modo crescente ligado ao dualis

mo entre o mundo dos espíritos e o mundo da carne. A limitação humana nem sempre 
repousa na corporalidade, pois os anjos também são pecadores, mas quando o pecado 
angélico envolve contato com a carne humana, o dualismo é evidente (cf. Enoque Et. 
84.4ss.; 15.4ss.). Cf. também o despojamento da carne na morte (102.5,13-14).

3. Jubileus e obras posteriores distinguem o domínio do espírito do domínio dos se
res carnais. Os espíritos puros não possuem corpos. Seres carnais não podem ver o que 
seres espirituais veem. Só no espírito uma pessoa pode ver a Deus.

4. A ideia da ressurreição do corpo restringe o dualismo antropológico, mas a ideia 
de uma carne espiritual ajuda a promover a distinção entre o espírito, ou alma, e a car
ne que o encerra e que é descartada na morte.

5. Por vezes, carne e pecado são vinculados, e o ascetismo busca refrear o corpo, p. 
ex., vegetarianismo ou total abstinência de vinho, luxo ou sexo. O ser feito de carne e 
sangue, entretanto, ainda pode ser equiparado à humanidade como tal, e o pecado e a 
ignorância podem ser remontados à sedução por espíritos malignos.

V. Filo e Josefo.
1. Filo é inclinado em duas direções. Em geral, ele assume uma visão negativa de 

sárx como a sede da paixão, etc., mas embora associe a inclinação para pecar à sárx, ele 
vê que paixões ilógicas também estão na alma, e o certo é fazer uma escolha responsá
vel, não culpando o pecado pelo lado carnal de alguém. Deus, é claro, é não corpóreo, 
e, assim, só pode ser conhecido por aqueles que deixam de lado a casca da carne, que é 
para a alma um fardo, um esquife, ou um cadáver, e age como um impedimento em seu 
voo espiritual em direção a Deus. A antítese torna-se eticamente significativa quando a 
alma está satisfeita em permanecer na carne e se recusa a fazer o voo ascendente.

2. Em Josefo, sárkes significa carne animal ou humana. A sárx é vulnerável, e a 
psychê a deixa na morte, alcançando um estado desimpedido.
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D. Resumo histórico.
1. No pensamento grego, o interesse é o antropológico da relação entre as diferen

tes partes componentes da humanidade. A humanidade é entendida em termo de sua 
natureza, ou seja, de suas partes e seu conflito, centro controlador, distinção e relação 
mútua.

2. No AT, o interesse é o teológico da relação da humanidade com Deus. A humani
dade é entendida em termos de sua criaturalidade, sua resposta a Deus. O único dualis
mo é o de Criador e criatura ou de obediência e desobediência.

3. No helenismo, a humanidade pertence à esfera terrena por destino antes que por 
decisão, está ligada a ela durante a vida terrena, e busca elevar-se acima dela através de 
êxtase e fórmulas secretas.

E. ONT.
I. Evangelhos Sinóticos e Atos.
1. Sinóticos. Em seu uso de sárx, o NT encontra-se sob a influência do AT. Com 

exceção das citações do AT em Mc 10.8 e Lc 3.6, entretanto, o termo ocorre apenas três 
vezes em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mt 16.17, “carne e sangue” denota humanidade 
em sua incapacidade para conhecer Deus; Deus é o oposto. Em Mc 14.38, o dualismo é 
apenas aparente, porque a oração indica que Deus compensará a fraqueza da carne. Em 
Lc 24.39, “carne e ossos” indica a realidade da ressurreição de Cristo.

2. Atos. À parte das citações em 2.17, 26, a única ocorrência está em 2.31, que se 
refere à incorruptibilidade da sárx de Jesus, porém evita dualismos ao deixar de repetir 
a psychê do v. 27, usando “ele” em seu lugar.

II. Paulo.
1. sárx conto corpo. Embora Paulo nunca utilize “carne e ossos”, ele faz uso de sárx 

no sentido comum em, p. ex., 2Co 12.7 (o espinho na “carne”). Em ICo 15.39, sárx é 
toda a existência física (cf. Gl 4.13), contudo, em Rm 6.19 o ponto é fraqueza de per
cepção e, em 2Co 7.5, sárx envolve também inquietações interiores. A expressão “corpo 
e espírito” em 2Co 7.1 não está fazendo distinção entre uma parte melhor e outra pior, 
pois ambas devem ser purificadas. A “carne mortal” em 2Co 4.11 é a existência terrena 
de Paulo, cuja própria fraqueza significa vida para as igrejas e assim manifesta o poder 
da ressurreição de Cristo. Vida terrena também é o significado em 2Co 10.3; Gl 2.20; 
Fp 1.22,24. Nela podemos morrer para a lei e viver para Deus em fé.

2. sárx como a esfera terrena. Em Rm 1.3-4, Paulo contrasta a esfera da sárx com a 
esfera do céu ou do pneúma. Nesta esfera limitada e provisória, Jesus é o Messias da- 
vídico, porém o elemento decisivo vem na esfera do pneúma. Em Rm 9.3, sárx denota 
um relacionamento terreno (cf. 4.1; 9.5, 8); este relacionamento não é mau, mas tam
bém não é decisivo. O genitivo em 9.8 indica esfera e não origem. Em ICo 1.26, sabe
doria segundo a carne significa sabedoria segundo as categorias deste mundo. É possí
vel que haja sábios deste tipo na igreja, mas não muitos. Em Fm 16, sárx e kyrios estão 
ligados; Onésimo tem um relacionamento social bem como o relacionamento cristão, 
mais decisivo, com Filemom. O presente éon ou cosmos pode ser equivalente a sárx 
(cf. ICo 2.6), contudo, a verdadeira antítese é entre Deus e a humanidade. A sabedoria 
de Deus é contrastada com a da sárx e o poder de Deus com as armas da sárx (ICo 
1.24ss.; 2Co 10.4). Novamente, a promessa de Deus é o oposto de sárx (Rm 9.8). Em 
Cristo a esfera divina invadiu a humana.
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3. “Carne e sangue” e “toda carne”.
a. Em G11.16, “carne e sangue” significa humanidade, mas com Deus como o opos

to (cf. Mt 16.17). O ponto da expressão em ICo 15.50 não é diferenciar uma parte de 
nós que não pode herdar o reino de uma parte que pode, mas mostrar que a humani
dade como um todo não pode herdar o reino sem transformação. Talvez haja aqui uma 
alusão à vulnerabilidade humana à tentação e também à corrupção.

b. A expressão “toda carne” ocorre em Rm 3.20; G12.16; ICo 1.29, em contextos nos 
quais o ponto é o de que toda a humanidade se encontra sob o julgamento divino.

4. Confiança na sárx. Em Rm 2.28, Paulo contrasta a circuncisão do membro físico 
com a do coração. No entanto, sárx assume um aspecto negativo, porque as pessoas po
dem vê-la e dela se vangloriar (v. 23, 27, 29). G1 6.12-13 destaca um ponto semelhante, 
contudo, no v. 12 a carne podería meramente significar a esfera terrena. Em Fp 3.3-4, 
sárx denota descendência nacional, observância legal, etc. Ela não é errada em si mes
ma, mas somente quando a confiança é depositada nela e não em Cristo, cuja justiça 
torna tudo o mais perda.

5. katá sárka com verbo. Em 2Co 10.2-3, vida terrena é o significado; esta é errada 
apenas quando incorretamente orientada para a sárx como uma norma, o que leva à 
vangloria a respeito de coisas terrenas (11.18) (cf. o planejamento mundano de 1.17). 
Em 2Co 5.16, Paulo está rejeitando o julgamento a partir de um ponto de vista hu
mano; desta forma, julgar Cristo meramente como uma figura histórica entre outras, 
como ele costumava fazer, é perder o verdadeiro ponto. Em G1 4.23, 29, nascimento 
katá sárka é nascimento segundo as possibilidades humanas, em contraste com a pro
messa. Este nascimento tem um impacto de longo alcance pois significa um andar 
katá sárka (Rm 8.4) e não segundo o Espírito. Uma orientação básica da vida inteira 
está obviamente em questão.

6. sárx como o sujeito do pecado. A sárx não opera como o Espírito opera (Fp 3.3; 
Rm 8.13-14; G1 4.23; 5.18). Ela é o sujeito de uma ação apenas à sombra da obra do 
Espírito. As esferas não são forças controladoras como no dualismo. Edificar na sárx ou 
confiar nela é pecaminoso. Contudo, a sárx como norma torna-se a sárx como poder, 
e há, assim, obras da sárx (G1 5.16, 19; Rm 13.14). A observância legal, entretanto, é 
em si mesma uma manifestação da sárx (G1 3.3; 4.8ss.). Tudo que é humano e terreno 
é sárx, e como as pessoas confiam na sárx neste sentido, ela se torna um poder que 
faz oposição à obra do Espírito (G1 5.13,17). Sujeição à sárx não é destino, mas culpa. 
Uma vida direcionada para ela presta-lhe serviço e cumpre seus pensamentos. O opos
to da sárx é Deus, que na forma do Filho vem na semelhança de carne pecaminosa, ou 
seja, em plena humanidade, e condena o pecado na carne. Rm 7.18, 25 pode parecer 
sugerir uma separação entre sárx e noús, porém a descrição é a da vida pré-cristã, na 
qual aquilo que é contrasta nitidamente com aquilo que deveria ser. Pessoas sinceras 
podem desejar servir a Deus, mas mesmo ao fazerem assim elas caem no pecado de 
estabelecer sua própria justiça. Desejos corretos tornam-se ação carnal, de modo que 
somente em retrospecto pode alguém diferenciar a vontade que se opõe à sárx, porém 
precisamente ao fazer assim torna responsável e culpada a obra dela.

7. sárx subjugada. Os crentes crucificaram a sárx (Rm 7.5; 8.8-9; G1 5.24). Eles não 
escapam da corporalidade através de ascetismo, etc. (cf. G1 2.19-20). Eles se associam 
a uma vida que, em Cristo, é determinada pelo relacionamento com Deus (2.20). As
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obras da carne são ilógicas e exigem novo compromisso. A vida não está repartida em 
atos isolados. Ela é um érgon sob uma só determinação, sárx ou pnetíma. Os crentes 
não estão mais edificando na sárx, mas em Cristo. Isso é o que eles devem conquistar 
na prática diária da vida de fé.

8. Resumo.
a. A humanidade é classificada pelo relacionamento com Deus.
b. A salvação não está baseada num afastamento do físico para o espiritual.
c. A carne não é uma esfera separada e intrinsecamente má, porém torna-se má 

quando orientada para ela, quer em licenciosidade ou em legalismo.
d. A carne, como uma disposição errada e distante de Deus, parece se tornar um 

poder controlador.
e. A salvação por intermédio de Cristo significa libertação dos objetivos terrenos em 

uma vida que é vivida por meio do dom de Deus.
III. Colossenses, Efésios, Pastorais.
1. Colossenses. sárx é a esfera externa em 2.1, a das relações humanas em 3.22, e a 

da existência física em 1.24. Em 2.23, sárx denota aqueles que avaliam por seus pró
prios padrões, e não pelos de Deus. Em 2.13, os gentios estão em vista; seu pecado apa
rece na licenciosidade (3.5). Em 1.22, o corpo da carne é o corpo crucificado de Cristo, 
mas em 2.11 (cf. 2.18) ele denota o corpo que deve ser despojado na circuncisão de 
Cristo.

2. Efésios. Em 5.31, a esposa é a própria carne de um homem, numa união que re
flete a união de Cristo com a igreja. 2.14 faz referência ao corpo crucificado de Cristo.
2.11 mostra que a distinção entre judeus e gentios é temporária na esfera terrena. Em
2.3 (cf. 2.2), sárx tem um caráter demoníaco. A divisão em sárx e diánoiai é inespera
da, mas os últimos também estão corrompidos.

3. Pastorais. lTm 3.16 diz que a aparição de Cristo na esfera terrena já é um pode
roso ato redentor.

IV  João.
1. O evangelho, sárx raramente ocorre nessa obra. Em 17.2, pása sárx é tradicional. 

Em 8.15, o julgamento segundo a carne é cego e ignorante. Em 7.27, a avaliação de Je
sus por sua linhagem conhecida não produz um entendimento adequado. Em 3.6, tudo 
que é humano é sárx. sárx é a esfera terrena na qual não há conhecimento de Deus e 
nada que salve da perdição. Contudo, o mundo só se torna pecaminoso através da in
credulidade, e não através da sárx. Em 1.13, sárx é o princípio do nascimento natural 
e caracteriza a humanidade à parte de Deus. Em 1.14, o Logos não adquire o pecado, 
nem meramente entra na esfera terrena, mas assume a forma humana para manifestar 
a glória do Pai em atos poderosos e na obediência até a cruz. Somente este testemunho 
de pleno compromisso, e não mera transmissão de conhecimento, dá origem à fé. Em 
6.63, a antítese poderia ser a de 3.6, porém, à luz dos v. 51-58, a de 8.15 é mais prová
vel. Considerar a aparência externa de Jesus não ajuda, porque somente sua pregação é 
pneúma ou zõê. Na eucaristia, a sárx não é o remédio da imortalidade. A fé, ao comer 
a sárx de Jesus, vê que ele é o Filho que vem em sárx para a salvação do mundo, aceita 
isso e vive por meio disso.

2. As epístolas. Em ljo  4.2 e 2Jo 7, a vinda em carne serve para distinguir a verda
deira fé da falsa fé; a primeira aceita a humanidade assim como a divindade. Em ljo
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2.16, a advertência para não confiar no mundo torna-se um advertência mais forte con
tra o amor a ele, e o mundo inclui desejo carnal, sendo a referência, aparentemente, a 
impressões sensoriais que estimulam desejo.

V: Hebreus. Em 5.7 (cf. 2.14), a existência terrena de Jesus é denotada, ou seja, toda 
a sua natureza humana. Em 12.9, Deus, como o Senhor do mundo superior, é contras
tado com os antepassados terrenos. A referência em 9.10 (cf. 9.13) é a pureza cultuai; 
esta simboliza a esfera terrena e está em contraste com a pureza interior do sacerdote 
celestial. Em 10.20, a sárx podería ser a crucificação, a natureza humana de Cristo ou o 
lugar onde a esfera celestial e a terrena se encontram, contudo, o significado mais pro
vável é que o caminho para o céu conduz os crentes, por intermédio da sárx de Cristo, 
de tal maneira que, por meio dela, eles vão até o sumo sacerdote celestial. Hebreus nun
ca liga pecado à sárx-, a sárx é a esfera terrena temporária sob a ameaça de morte.

VI. Epístolas católicas.
1. Tg 5.3 (plural) se refere à degeneração da carne humana.
2. lPedro segue linhas tradicionais (cf. pása sárx, em 1.24; 3.18). Em 4.1, “na carne” 

lembra 3.18 e significa a transição do viver pelas paixões para o viver pela vontade de 
Deus. Em 3.21, sárx, como o aspecto externo, é contrastada com a consciência, como 
em Hebreus.

3. Em Jd 7, sárx é “corporalidade”, o objeto de um desejo sexual que só é ímpio em 
perversão (cf. 2Pe 2.10; também v. 18, que tem “paixões da carne” onde Jd 16 simples
mente tem “paixões”). Em Jd 6 e 23, sárx parece a existência humana como corrompida 
pelo pecado.

VII. sárkinos, sarkikós. Usado para as tábuas do coração em 2Co 3.3, esse termo se 
refere ao ser interior, em distinção ao cumprimento legal exterior. Em Hb 6.16, entre
tanto, ele denota a esfera terrena. Em ICo 3.lss. os leitores mostram, através de sua 
conduta, que ainda são da carne. Em Rm 7.14, Paulo utiliza o termo para descrever seu 
estado pré-cristão. sarkikós, em Rm 15.27 e ICo 9.11, denota coisas exteriores em um 
sentido neutro. Ele está em paralelo com sárkinos em ICo 3.lss., e em 2Co 10.4 denota 
poder carnal como distinto do divino. lPe 2.11 pressupõe um conflito entre a alma e as 
paixões da carne.

F. O período pós-neotestamentário.
1. Pais apostólicos. Embora a influência do AT persista, p. ex„ no uso de “carne e 

sangue”, ou de sárx para vida humana ou para a vida terrena de Jesus, uma hierarquia 
helenística de carne e alma (ou espírito) emerge. Esta não possui, necessariamente, um 
sentido dualístico, pois ambas estão maculadas, Jesus vem em carne e a carne tem parte 
na ressurreição. Deste modo, a salvação não é a superação da carne pelo espírito, mas a 
união dos dois. Em algumas obras, há uma tendência para associar os desejos mais for
temente à carne, e também certo ímpeto ascético, embora não haja voo desde a carne, 
a qual deve ser mantida como um templo, e se torna imortal através da união com o 
Espírito Santo, e que, finalmente, será ressuscitada.

2. Atos apócrifos. Nessas obras, sárx pode denotar vida terrena, porém a descon
fiança da carne é forte em alguns casos, p. ex„ Atos de Tomé.

3. Apologistas, sárx, nessas obras, é um termo importante para a encarnação. Tam
bém pode denotar a circuncisão externa. Carne e sangue são o princípio da geração 
natural, fé e espírito, da geração divina. A ideia da ressurreição da carne está presente.
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A relação sexual é uma união de sárx com sárx em Atenágoras, que também pensa que 
servir carne e sangue é servir a desejos terrenos, e que considera os anjos caídos como 
sujeitos à sárx (Súplica 24.5; 31.2; 33.2). A ressurreição da carne forma um baluarte 
contra o dualismo helenístico.

4. Gnostícismo. Os gnósticos encontram apenas uma semelhança de carne na encar
nação, embora o Evangelho de Tomé aceite uma plena manifestação na carne. Nos se
res humanos, sárx é o princípio mau, porém não exerce papel importante nos sistemas 
terrenos e, às vezes, pode ser neutra. Jesus possui a verdadeira carne, da qual a nossa é 
cópia e, segundo essa abordagem, pode haver ressurreição da carne. A alma divina está 
oculta na carne para os valentinianos, e algumas obras encontram na redenção uma 
libertação da prisão da carne. Para os naassenos, o ánthrõpos perfeito não é sarkikós, 
mas pneumatikós e, entre os maniqueus, o corpo carnal dá origem a demônios e é a raiz 
de todo o mal. Em geral, no entanto, a avaliação negativa da carne não é total e, embora 
o pensamento de duas esferas em categorias substanciais exerça influência, não temos 
uma antítese total ao NT. [E. Sc h w e iz e r , VII, 119-51]

Satanás [Satanás]

A. Qumran e satanologia judaica posterior.
1. Qumran. Em uma passagem os Rolos contrastam o príncipe de luz com o anjo 

das trevas. Visto que em outra parte os Rolos defendem a soberania absoluta de Deus, 
isso não pode implicar dualismo. O anjo das trevas é o mesmo que Belial em outras 
partes, a quem Deus criou, com quem ele está em conflito, quem oprime os justos e 
quem finalmente será julgado. O termo stn ocorre nos Rolos somente três vezes, em 
conexões obscuras.

2. Judaísmo posterior. Em Jubileus, Enoque Etíope e em obras rabínicas o diabo ain
da é o acusador. Os rabinos sugerem que o diabo é um anjo caído, embora Qumran 
não ache espaço para esta visão. Os pseudepígrafos lidam com a narrativa de Gn 6.1ss. 
A obra Testamentos dos Doze Patriarcas propõe uma escolha entre a lei de Deus e a 
obra de Belial. Deste modo, a livre decisão substitui a visão mais forte de eleição m an
tida em Qumran, e isso tende a deixar de fora a figura de Satanás. Uma convicção co
mum a todo o judaísmo é a de que o mal finalmente será destruído.

B. ONT.
1. O acusador e sua queda. Em Lc 22.31, Satanás tem um papel semelhante àque

le encontrado em Jó, porém agora Jesus lhe faz oposição com sua intercessão. Em Ap 
12.7ss. Miguel luta com Satanás. A queda definitiva de Satanás se dá com a vinda de 
Jesus (cf. Lc 10.18). Isso põe fim à obra satânica de acusação e quebra seu poder de cau
sar dano, onde o poder de Jesus está em ação. Jo 12.31 concorda que o príncipe deste 
mundo já está expulso (ou julgado, segundo 16.11). Em geral, o NT não faz referência 
a uma queda primitiva de Satanás. Assim, Jo 8.44 fala de mentir desde (em vez de em) o 
princípio (cf. ljo  3.8). Ap 12.9 equipara Satanás à serpente, porém o NT não relaciona 
Satanás ao anjo da morte ou ao impulso maligno.

2. Ditos sobre Satanás nos Sinóticos. Marcos e o material especial de Lucas utili
zam ho satanás. Em outros lugares, encontramos ho peirázõn, sataná, ho diábolos,
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ho echthrós e ho ponêrós. Na tentação, Jesus conquista uma vitória decisiva sobre a 
tentativa de Satanás de impedir a vinda do reino de Deus. Em Mc 8.33, sataná pode
ría significar simplesmente “oponente”, porém o ponto é que Pedro está exercendo o 
mesmo papel que Satanás exercera na tentação. Em Lc 22.3, Satanás entra em Judas, 
entretanto, além disso Satanás tem pequena parte na paixão, com exceção de que a pai
xão desenvolve a vitória na tentação. Em Mc 3.22ss. o reino do mal forma uma unidade 
sob a liderança de Satanás, e os possessos são libertados da sujeição a este reino. Em Lc
13.16, Satanás também está por trás da enfermidade da mulher (cf. At 10.38). Jesus, no 
entanto, é mais forte que o valente e o amarra através de sua vitória na tentação, na qual 
a cruz e a ressurreição já estão embrionariamente presentes. Em Mt 13.19, o maligno 
arrebata a semente que cai à beira do caminho; em Mt 13.28, um inimigo semeia erva 
daninha entre o trigo, de modo que os filhos do diabo estão presentes na igreja (13.38- 
39) e surge a necessidade de disciplina (18.15ss.). Não há explicação da origem de Sa
tanás nos Sinóticos, porém eles descrevem uma força singular que busca a destruição 
humana e que é derrotada, embora não ainda completamente eliminada, pela obra de 
Jesus.

3. Ditos sobre Satanás nas epístolas. As epístolas mais antigas geralmente pos
suem ho satanás ho peirázõn ou ho ponêrõs. As epístolas posteriores também uti
lizam hodiábolos e Apocalipse possui ho satanás e hoáiábolos, bem como ho 
katêgõr, ho óphis e ho árákõn. O diabo ataca a comunidade por meio de perseguições 
(Ap 2.10; lPe 5.8) e, principalmente, de tentações (lTs lss.; ICo 7.5; 2Co 2.11; Ef 6.11; 
lTm 3.7; 2Tm 2.26). Ele pode assumir a forma de anjo de luz em, p. ex., idéias liberti
nas (2Co 11.14; cf. Rm 16.20). O sangue de Cristo, a fé e a fuga são as principais defesas 
contra a sua sedução (Ap 12.11; Ef 6.16; ICo 7.5). Satanás também pode impedir via
gens (lTs 2.18), ou causar enfermidades (Fp 2.25ss.). No entanto, em ICo 5.5, sua obra 
destrutiva pode ser usada para preservação (cf. 2Co 12.7). Fora da igreja, seu domínio 
continua, de modo que a tarefa de um apóstolo é habilitar pessoas a se voltarem do po
der de Satanás para Deus (At 26.18). No fim, ele será presumivelmente destruído com 
todo principado e potestade (ICo 15.24ss.).

4. O príncipe deste mundo em João. João faz uso de ho diábolos, ho satanás, ho 
ponêrós e ho árchõn toú kósmou como termos para o diabo. O diabo determina todo 
o ser de uma pessoa (Jo 8.44). De fato, Judas pode ser chamado de diabo (6.70; cf. Mc 
8.33; Lc 22.3). 8.44 chama o diabo de assassino, mentiroso e pai da mentira. Este versí
culo ignora as teorias sobre a origem de Satanás. Os crentes são de Deus, os pecadores 
são do diabo (ljo  3.8, 12). O indicativo contém um imperativo (cf. 5.18), mas a vitória 
só é possível (2.13-14) em virtude da intercessão de Cristo (Jo 17.15).

[W. Foerster, VII, 151-63]

C. Os pais apostólicos.
1. Termos. Vários termos são usados nessas obras, p. ex., diábolos, árchõn (qualifi

cado de diferentes maneiras), energõn, ponêrós, antízêlos, báskanos e ánomos.
2. Material geral. O centro de interesse é a salvação. O poder de Satanás foi destruí

do pelo evento da salvação. Contudo, ele ainda faz oposição aos cristãos.
3. A igreja. Em sua unidade, a igreja desafia Satanás (Inácio Efésios 13.1), porém sua 

obra pode ser vista no rompimento da unidade (Tralianos 8.1). A hostilidade externa é 
discernida em Mart. Pol. 17. 1.
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4. O mártir. Os mártires combatem Satanás (Mart. Pol. 3.1). O diabo utiliza os tor
mentos do martírio para tentar enfraquecer sua vontade e conquistá-los (Inácio Roma
nos 7.1).

5. Cristãos individuais. Vivendo no mundo do diabo, os cristãos devem estar alertas 
(Barn. 18.1-2). Satanás é o tentador (lClem. 51.1). Em Hermas, ele pode falar a verdade 
com engano por meio de falsos profetas (Mandatos 11.3), todavia o ponto principal é 
que os cristãos escolhem entre o bem e o mal. Satanás consegue predomínio, entretan
to, naqueles em quem falta determinação moral ou que deixam de usar a oportunidade 
concedida pelo anjo do arrependimento (Mandatos 7.1ss.; 12.4ss.).

[K. Sc h â f e r d ie k , VII, 163-65]
—> daímõn, diábolos, echthrós, katêgoros, óphis, peíra, ponêrós

sbénnymi [apagar]

A. O mundo grego.
1. Uso literal.
a. Essa palavra significa “apagar”, na voz passiva “extinguir-se”; b. “sorver até secar” 

(“secar”); c. “morrer”; d. “evaporar”; e e. num sentido transferido, “acalmar”, “abafar”, 
“conter”, ou intransitivamente “repousar”, “diminuir”, “terminar”.

2. Uso transferido. Com várias referências a emoções, influência, força, atração, etc., 
o termo significa “acalmar”, “suprimir” ou, passivamente, “extinguir-se”, “enfraquecer”, 
“minguar”, “desaparecer”.

B. Judaísmo helenístico.
1. Na LXX (umas 45 vezes), o termo é usado literalmente para a extinção de fogo 

ou de objetos incandescentes, figuradamente para luz ou lâmpadas se apagando e, num 
sentido transferido, para a eliminação de raiva ou o abrandamento de emoções.

2. Filo e Josefo usam a palavra de maneira semelhante.

C. ONT.
1. Uso literal. Mc 9.48 descreve o juízo eterno sob a figura de fogo inextinguível. Em 

Mt 25.8, as virgens néscias verificam que suas lâmpadas estão se apagando. Hb 11.34 
alude à proteção dos três homens em Dn 3.23ss.

2. Uso figurado. Mt 12.18ss. relaciona com Jesus o dito de Is 42.1ss. sobre não se 
apagar o pavio que fumega. Em Ef 6.16, o escudo da fé apaga os dardos inflamados do 
maligno; eles se apagam depois de atingirem o escudo e caírem no chão.

3. Uso transferido. Em lTs 5.19, a admoestação para não se apagar o Espírito tem 
referência à restrição de suas manifestações nos dons (cf. v. 20), não a sua supressão por 
impureza ou preguiça. No contexto de um breve ordenamento para a igreja, a advertên
cia provavelmente não se relaciona a qualquer problema específico em Tessalônica.

D. Pais apostólicos. Nessas obras, o termo ocorre somente em citações ou repeti
ções bíblicas. [F. Lang, VII, 165-68]
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sébomai [reverenciar, adorar], sebázomai [adorar], sébasma [objeto de adoração], 
Sebastós [Sua Majestade], eusebês [piedoso], eusébeia [piedade], eusebéõ [ser 
piedoso], asebês [ímpio], asébeia [impiedade], asebéõ [agir impiamente], semnós 
[digno de respeito], semnótês [reverência]

sébomai.

A. O mundo grego.
1. Uso homérico. Sintonizado com o sentido da raiz (“recuar perante”), Homero 

primeiro usa esse termo para “retroceder diante de”. A ideia de retroceder diante dos 
deuses leva ao sentido de temor ou reverência, primeiro na forma geral de respeito, em 
seguida na forma mais especificamente religiosa de veneração.

2. Uso clássico e helenístico. O significado “retroceder diante de” ainda ocorre, po
rém o sentido geralmente é respeito, p. ex„ pela beleza ou majestade, pela pátria, pelos 
pais, pelos mortos, por heróis ou benfeitores e, é claro, pelos deuses. Com relação aos 
deuses, o termo assume um caráter ativo e passa a ser usado não para mera reverência, 
mas para adoração, como um ato cultuai.

B. A LXX, os pseudepígrafos, Josefo e Filo.
1. Nas poucas ocorrências na LXX (cf. Js 4.24; Jó 1.9; Jn 1.9), muitas vezes sem origi

nal hebraico, sébomai pode ser traduzido por “temer”, porém “servir” é a melhor tradu
ção em alguns casos (como em Jó 1.9).

2. A palavra é rara nos pseudepígrafos, sendo phobeísthai mais comum. Quando 
usada, ela expressa adoração do único Deus verdadeiro em contraste com os falsos 
deuses.

3. Josefo utiliza o termo para a adoração de Deus ou também de ídolos, e com um 
eco do sentido mais comum de “reverência”. O mesmo ocorre em Filo.

C. O NT. Mc 7.7 utiliza o termo ao citar Is 29.13. Ele ocorre na acusação contra 
Paulo diante de Gálio em At 18.13, e também para a adoração de Ártemis em 19.27. 
Por seis vezes em Atos os sebómenoi são tementes a Deus (equivalente a phoboúmenoi, 
que teria soado estranho aos gregos). O termo denota adoração do único Deus verda
deiro e indica que os gentios assim chamados não simplesmente honram a Deus, mas o 
adoram ativamente.

sebázom ai.
1. Essa palavra, usada para outros tempos de sébom ai além do presente, é submetida 

ao mesmo desenvolvimento que sébom ai.
2. Ela não ocorre na LXX, porém significa “adorar” em, p. ex„ Sib. 5.405.
3. Na única ocorrência do NT, em Rm 1.25, o paralelo la treú ein  mostra que a pala

vra possui o sentido de adoração ativa.

sébasma.
1. Esse termo é usado para um objeto de adoração, p. ex., um ídolo.
2. Em At 17.23, ele denota objetos de adoração, incluindo o altar como o objeto em 

cuja direção a pessoa adora. Em 2Ts 2.4, a referência novamente é geral: O homem da 
iniquidade exalta-se acima de tudo o que se chama Deus e de todo objeto de adoração.
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Isso podería incluir não apenas objetos sagrados, mas as ordens de família, do Estado e 
da lei, que são consideradas como estando sob proteção divina.

Sebastós.
1. Essa palavra, conferida ao imperador como título em 27 a.C. (lat.: Augustus), pos

sui o sentido de “sagrado” ou “santo”.
2. Como um termo geral, o raro grego sebastós denota algo a que se presta reverên

cia religiosa. Usado pelo imperador, denota majestade, mas exerce um papel especial 
quando imperadores mortos e posteriormente vivos são os objetos de adoração.

3. No NT, somente Festo o utiliza, em At 25.21, 25, onde possui um caráter oficial. 
Em At 27.1, speíra Sebastê é um termo usado em outra parte para tropas auxiliares.

eusebês, eusébeia, eusebéõ.

A. O mundo grego.
1. Embora essas palavras tenham uma referência geral, elas geralmente estão rela

cionadas aos deuses, como definições mais precisas o mostram, e trazem o sentido de 
“piedade”.

2. Além dos deuses, os pais, os governantes, os juizes, os juramentos, a lei, e os bons 
podem todos ser objetos; gozando de proteção divina, eles devem ser respeitados e 
apoiados.

3. Enquanto Platão encontra a piedade no serviço aos deuses fazendo o bem, a visão 
popular equipara a piedade à adoração cultuai, embora muitas vezes com algum senso 
da necessidade de conhecimento e uma atitude interior de devoção.

4. No período helenístico, o sentido principal é adoração, porém o termo ainda de
nota respeito, p. ex., por parentes, esposas ou imperadores. Os filósofos situam a verda
deira piedade numa vida de acordo com a vontade dos deuses. Para Plutarco, a verda
deira piedade, diferentemente da superstição, espera o que é bom dos deuses. Adoração 
significa reverência pelo que é grande e exaltado, que deve ser equiparado ao divino. 
Por conseguinte, a piedade é uma virtude, não um compromisso pessoal incondicional, 
mas como temor diante do mundo puro e exaltado da divindade, como adoração cultu
ai e como respeito pelas ordens.

B. Judaísmo.
1. eusebeín não ocorre na LXX e é raro em outras obras, eusébeia é encontrado em 

Is 11.2; 33.6; Pv 1.7; Sir 49.3, e é comum em 4Macabeus. eusebês ocorre oito vezes na 
LXX.

2. Na Epístola de Aristeias, eusébeia está ligada a dikaiosynê e denota tanto o res
peito gentílico pelo Deus do AT como uma conduta respeitosa para com os outros. Ela 
não está relacionada à lei, mas é um tema predominante em 4Macabeus, que encontra 
eusébeia na adoração divina e no serviço a Deus mediante a guarda da lei.

3. Josefo mostra um uso geral, porém também equipara eusébeia à observância da 
lei, sendo que grande parte disso, naturalmente, consiste em fé e adoração. Se Josefo 
difere dos gregos ao fazer da virtude uma parte da piedade (em vez do contrário), ele 
também considera a piedade como a principal virtude. Ele evita falar do phóbos theoú 
(o temor de Deus).

4. Em Filo, que utiliza o grupo umas 200 vezes, o conteúdo religioso é dominante.
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Em relação a governantes ou pais, o significado é “respeitar”, mas para a maior parte 
eusébeia denota o relacionamento com Deus. A observância legal é uma questão de 
eusébeia, mas ela envolve uma visão verdadeira de Deus e uma volta do mundo senso- 
rial para o espiritual do verdadeiro ser. A influência grega aparece em seu conceito de 
eusébeia como o meio-termo entre superstição, de um lado, e impiedade (asébeia), do 
outro.

C. ONT.
1. Exceto nas Pastorais e em 2Pedro, o grupo euseb- nunca se refere no NT a fé e 

vida cristãs. Em At 3.12, Pedro não reivindica eusébeia nenhuma, Cornélio e seu sol
dado são chamados eusebês em At 10.2, 7, e Paulo usa o verbo para a adoração dos 
atenienses em At 17.23. Sob esse aspecto, o NT segue o AT, percebendo que eusébeia 
relaciona-se a divindade e não a Deus, e que implica uma visão moralista de conduta. 
Por esses motivos, Paulo fala de fé e amor em vez de piedade.

2. Nas Pastorais, o grupo denota um modo de vida. Desta maneira, os advérbios em 
Tt 2.12 fazem referência à conduta com relação a si mesmo, aos outros e a Deus. Em 
lTm 4.7, exercício na eusébeia oferece uma promessa duradoura. lTm 6.11 traz uma 
exortação a persegui-la, porém sua omissão em 2Tm 2.22 mostra que a piedade não 
é indispensável como a fé e o amor. Contra o modo de vida associado a falso ensina
mento, eusébeia é a piedade que concorda com o ensino sadio (lTm 6.3; Tt 1.1). Os 
falsos mestres têm forma de piedade, porém ela não lhes modela a vida, e eles a usam 
para lucro (2Tm 3.5; lTm 6.5-6), não obtendo assim o lucro da verdadeira piedade. A 
eusébeia cristã não é moralista, pois está arraigada no evento de Cristo (lTm 3.16). Ela 
não é apenas adoração externa, nem um mero conceito de Deus, nem uma virtude, 
nem um ideal. Contrária a um ascetismo gnosticizante que considera má a criação e 
anula as suas ordens, a verdadeira eusébeia, nascida da fé, envolve a conduta diária ao 
honrar a Deus como Criador e Redentor, mesmo que possa esperar perseguição das 
próprias ordens de Deus que ela respeita. O termo eusébeia exerce um papel aqui, pro
vavelmente porque o autor espera que um modo de vida que revela eusébeia propiciará 
um veredicto favorável por parte de não cristãos que a valorizam. Neste sentido, ela é 
proveitosa para este mundo, assim como para o vindouro (lTm 4.8). O respeito pelas 
ordens, no entanto, está agora baseado na vontade do Criador que também é Salvador
(4.10).

3. Em 2Pe 1.6-7, o domínio próprio leva a uma firme espera pelas promessas, e esta 
à piedade, e esta, por sua vez, à fraternidade e ao amor. Em 2.7ss. eusébeia é o oposto 
de uma conduta ímpia. O plural, em 3.11, inclui a soma de ações piedosas. Semelhante
mente, o singular em 1.3 tem o sentido geral de uma vida piedosa, ou seja, que é moral
mente boa.

D. Os pais apostólicos.
1. Em 1 Clemente, eusébeia e eusebês (1.3; 11.1; 15.1) descrevem a vida que é vivida 

com os olhos em Deus e que inclui confiança nele.
2. Em 2Clemente há uma tendência a usar eusébeia como um termo geral para “pie

dade” ou “religião” do ponto de vista cristão.
3. O termo theosébeia (cf. lTm 2.10) e derivados tendem para a mesma direção (cf. 

principalmente Diog. 1.1; 3.1ss.; 4.5-6; 6.4).
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asebés, asébeia, asebéõ.

A. O mundo grego.
1. O desenvolvimento desse grupo negativo faz paralelo ao do grupo positivo 

euseb-. Portanto, o primeiro significado é o mais geral do desprezo por ordens estabe
lecidas.

2. Pode-se, então, observar um uso que restringe o grupo aos deuses ou à esfera di
vina. A recusa a adorar os deuses da cidade, ou a cumprir deveres cultuais é asébeia. 
Os filósofos que rejeitam divindades populares são culpados disso, na mente do povo. 
Para Platão, asébeia abrange idéias desonrosas da divindade e, para Epiteto, a recusa a 
honrar dons divinos ou a aceitar a sina pessoal divinamente ordenada é asébeia.

3. Com o declínio da cidade-Estado e de sua adoração oficial, os filósofos fazem dis
tinção entre atheàtês (negação dos deuses oficiais) e asébeia (transgressão das orde
nanças). Esta distinção é importante para os cristãos. Negando os deuses oficiais, eles 
são considerados átheoi, mas não precisam ser classificados como asebeís. Por esta ra
zão as Pastorais e 1 Pedro admoestam os cristãos a mostrar eusébeia através de sua con
duta e, dessa maneira, refutar a acusação pagã de serem malfeitores (lPe 2.12).

B. Judaísmo grego.
1. A LXX faz uso comum do grupo, principalmente de asebés. Ele sempre denota 

ação e não apenas atitude, e também não é restrito à esfera cultuai. Um fato objetivo, e 
não uma disposição subjetiva, está em questão (Am 1.2). Todas as ações que transgri
dem a lei são asébeiai. O contrário de asebés em Provérbios é díkaios; uma vida ou é 
contrária a Deus e à lei ou é voltada para eles. A LXX pode fazer um uso muito mais li
vre do grupo negativo aseb- do que do grupo euseb- porque, enquanto o último é fraco 
demais para denotar o apropriado temor de Deus, o primeiro serve esplendidamente 
para expressar o desrespeito por Deus e sua vontade característico dos ímpios.

2. O grupo é raro nos pseudepígrafos.
3. Josefo utiliza o termo bem frequentemente, usualmente com Deus como objeto e, 

algumas vezes, com uma distinção entre asébeia e adikía.
4. Filo liga a negação da existência de Deus (atheótés) a asébeia. Ele associa asébeia 

ao desejo que é a raiz de todos os males. Ao opor asebés a díkaios, Filo não parece fazer 
distinção entre asébeia e adikía.

C. ONT.
1. O grupo não ocorre nos Evangelhos Sinóticos, nem nos escritos joaninos, nem 

em Tiago ou Hebreus. Há quatro ocorrências em Romanos. Em 1.18, Paulo, possivel
mente, tem em vista transgressões da primeira e da segunda tábua da lei, embora seja 
preciso observar que o comum “toda” liga asébeia e adikía, que os rabinos geralmente 
não distinguem as duas tábuas, e que o díké, contra o qual há transgressão (adikía) é a 
justiça de Deus. Em Rm 4.5, os ímpios poderíam ser os “irreverentes”, porém, mais pro
vavelmente, são os “transgressores”. Este é claramente o ponto em 5.6. Rm 11.26 é uma 
citação de Is 59.20.

2. Nas Pastorais, lTm 1.9 combina materialmente asebés e hamartõlós. As conse
quências morais e religiosas dos ensinamentos são o ponto em 2Tm 2.16; e, em Tt 2.12, 
embora “irreligião” seja possível como o oposto de eusébeia, transgressão intencional 
das ordens também poderia estar incluída.
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3. Em lPe 4.18 (citando Pv 11.31), encontramos a combinação comum com 
hamartõlós. Em Judas e 2Pedro, grandes pecadores do passado são chamados ímpios 
(2Pe 2.5-6), e os falsos mestres são asebeís por conta de sua vida (e ensino?) (Jd 4, 18; 
2Pe 2.6; 3.7).

semnós, semnótês.

A. O mundo grego.
1. Como um atributo dos deuses ou das coisas divinas, semnós significa “imponen-

. »jte.
2. Usado para objetos, o termo significa “majestoso”, “esplêndido”, “magnificente” e, 

para música, poesia, oratória, etc., “sublime” (embora também “altiva”).
3. semnós pode denotar a majestade interior das coisas, p. ex., do número sete, da 

posição dos homens ou do comportamento humano, semnós é o que evoca sébesthai 
nos outros. Assim, semnós envolve aquilo que é majestoso ou esplêndido, mas somente 
se sinais de uma ordem superior puderem ser detectados nele, e se ele tiver uma apro
priada solenidade ou seriedade (embora não necessariamente severidade).

B. A LXX e o judaísmo.
1. semnós e semnótês ocorrem somente onze vezes em Provérbios e 2 e 4Macabeus. 

Em Pv 6.8 e 8.6, o sentido provavelmente é “santo” ou “sagrado” (cf. 2Macabeus). Em 
4Macabeus, o termo expressa um juízo favorável a respeito dos mártires e da lei, ou 
seja, “dignos (de Deus)”.

2. Na Epístola de Aristeias, encontramos um uso para a lei, mas também um sentido 
mais geral.

3. O uso em Josefo e Filo assemelha-se ao dos autores gregos. Pode-se observar, en
tretanto, que Filo aplica o grupo a Deus e à lei, e também ao mundo suprassensível, 
porém como uma avaliação humana.

C. ONT.
1. Em Fp 4.8, semnós está relacionado à conduta humana. Paulo, tendo em vista os 

que estão de fora, estimula seus leitores a considerar e praticar o que é sério, nobre e 
digno de reverência, embora ele não aceite simplesmente o julgamento dos de fora so
bre o que estas coisas são.

2. As Pastorais requerem que o diácono, a esposa do diácono e o ancião sejam sem
nós (lTm 3.8,11; Tt 2.2). O sentido é “sério e digno”.

3. semnótês ocorre com eusébeia em lTm 2.2, no sentido de conduta séria e digna. 
Em lTm 3.4, o ponto é que a obediência dos filhos deve ser conquistada por uma auto
ridade que faça jus ao respeito. Em Tt 2.7, a referência é ao modo e conteúdo do ensino 
de Tito. Com as pessoas de fora ou os oponentes em vista, estes devem mostrar sobrie
dade ou dignidade.

D. Os pais apostólicos.
1. Em lClem. 1.3, semnós denota conduta digna, honrada e disciplinada. Este tam

bém parece o ponto do substantivo em 41.1 (cf. também 7.2; 48.1).
2. Os termos denotam um atributo cristão em Hermas (cf. Mandatos 4.3.6; 5.2.8;

6.2.3; Similitudes 8.3.8). Tudo o que está ligado ao mundo da fé cristã é semnós, e 
semnótês é adequado a ele. [W. F o e r s t e r , VII, 168-96]
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seíõ [sacudir, tremer], seismós [tremor, terremoto]

1. seíõ remonta a uma raiz que denota movimento violento. Significa “mover de um 
lado para o outro”, “agitar”, “sacudir”. O substantivo, normalmente, significa terremo
to, estando o nome Poseidon associado a ele. Os terremotos são considerados maus 
presságios. Os filósofos atribuem os terremotos à congestão do ar e ao movimento das 
águas subterrâneas. Os astrólogos os relacionam a sinais do zodíaco e tentam compre
ender o que eles predizem. Comumente se pensa que eles acompanham ou pressagiam 
teofanias.

2. O AT tem descrições vividas de terremotos, usualmente em conexões teofânicas 
(Êx 19.18; lRs 19.11-12). Os terremotos ocorrem quando Deus sai em marcha para a 
guerra santa (Jz 5.2ss.; SI 68.7ss.). O dia do Senhor traz um abalo do céu e da terra (Is 
13.1ss.; Ez 7.1ss.). Em Pv 30.31, a terra personificada treme por causa dos acontecimen
tos que perturbam sua ordem.

3. O motivo do abalo de céu e terra é comum na apocalíptica judaica posterior.
4. No NT, seíõ possui um sentido transferido em Mt 28.4 (o tremor dos guardas) e

21.10 (o alvoroço da multidão), anaseíõ (transitivo) significa “incitar” em Mc 15.11. 
Perturbações cósmicas estão em questão em Mt 27.51; Hb 12.26; Ap 6.13. Os terremo
tos estão entre os sinais dos últimos dias em Mc 13.8; Mt 24.7; Lc 21.11, e Apocalipse os 
inclui entre os terrores do fim em 6.12; 8.5; 11.13,19; 16.18. Hb 12.26 contrasta o abalo 
somente da terra no Sinai com o abalo final de terra e céu. Mt 8.24 utiliza seismós para 
a grande tempestade que surge no mar, sugerindo talvez um paralelo com os eventos 
dos últimos dias e a proteção contínua dos discípulos por Jesus. Mateus também faz re
ferência a terremotos acompanhando a morte e ressurreição de Cristo (27.51, 54; 28.2). 
Estes indicam a importância escatológica da obra de Cristo, e a ressurreição dos santos 
associada a eles denota a invasão da esfera dos mortos pelo Vencedor divino. Assim 
como o tremor (salythênai) representa a resposta de Deus à oração em At 4.31, um 
terremoto libertador também é a resposta de Deus às orações e cânticos de Paulo e Silas 
em 16.25-26. [G. Bo r n k a m m , VII, 196-200]

sêmeíon [sinal, marca], semaínõ [significar, indicar], sêmeióo [denotar, significar], 
ásêmos [insignificante], epísêmos [distinto], syssêmon [sinal, padrão]

sêmeíon.

A. O mundo grego.
I. Dados linguísticos, sêmeíon desenvolve-se a partir de sêma e compartilha com ele 

o sentido de “sinal” ou “marca”.
II. Uso.
1. Épico primitivo.
a. Em Homero, sêma denota impressões ópticas que comunicam percepções, p. ex., 

sinais como o relâmpago, que indica a vontade de Zeus. Os sinais, que podem, eviden
temente, ser somente indicadores, são caracterizados pela proeminência e visibilidade. 
A princípio, a palavra contém um elemento ativo, sêmeíon desenvolve-se talvez por 
causa da necessidade de um termo mais abstrato.
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b. Presságios acústicos vêm a ser incluídos entre os sinais (p. ex„ trovão), embora, 
a princípio, o aspecto visível permaneça forte, como pode ser visto pelo uso de phaínõ 
para a percepção do sinal e pela contínua ênfase na clareza do sêma.

c. O sentido geral de uma marca pela qual alguém ou algo é reconhecido torna pos
sível um uso variado, p. ex„ para monumentos, postes de chegada em corridas, ou mar
cas identificadoras no corpo.

d. A despeito do uso divergente, o sentido é uniforme. O que está implícito é um 
objeto ou uma circunstância que transmite uma percepção ou um discernimento. A 
percepção pode ser moral ou religiosa, porém o termo com tal não é intrinsecamente 
religioso.

2. Outras obras.
a. Uso direto. Em seu uso direto, o sêma ou sêmeíon pode ser um sintoma de uma 

enfermidade, o cheiro de um animal, a bandeira de um navio, a marca certificadora em 
um animal para sacrifício, a coroa de um regente, o selo de um anel, o emblema em um 
escudo, a marca em rebanhos, etc. sêmeíon tende a excluir o uso de sêma, porém o úl
timo continua a ser usado para monumentos. Em cada caso, uma coisa torna possível a 
identificação e a classificação correta da outra.

b. Uso transferido. Na esfera militar, sêmeíon torna-se uma ordem para partir. É 
uma manifestação de vontade que deixa sua marca nos outros. Na esfera religiosa, os 
deuses concedem tais manifestações de sua vontade, embora neste caso interpretações 
devam ser dadas. Na filosofia, sêmeíon assume o sentido de demonstração com uma re
ferência lógica. Em toda parte, o termo é técnico com ênfase na percepção e na decisão.

c. sêmeía kaí térata. A princípio, esses termos aparecem juntos para denotar pres
ságios que os supersticiosos percebem em tempos de crise. Duas coisas que não são 
realmente a mesma combinam-se na fórmula, porque ambas são significativas em tem
pos de impotência humana.

111. Gnosticismo. sêmeíon não exerce função independente no gnosticismo. Nos es
critos herméticos, o termo tem sentidos variados tais como “constelação”, “prova”, “mar
ca” e “forma na qual a natureza de uma coisa se expressa”. O equivalente em obras man- 
deanas significa simplesmente “sinal”, “marca” ou “característica”. O batismo é um “sinal 
puro” ou um “sinal de vida”.

B. O mundo judaico.
I. O AT grego.
1. Material geral, sêmeíon ocorre no AT grego umas 125 vezes. O principal uso está 

no Pentateuco e nos profetas. Em Ez 9.4, 6, sêmeíon transmite o sentido do original, 
como também talvez em Jr 6.1. Em Nm 21.8-9; Is 11.12, a referência é a alguma coi
sa facilmente percebida. Em quatro quintos dos casos no cânon, entretanto, sêmeíon é 
usado para o hebraico ’ôt.

2. 'ôtnoAT.
a. Dados linguísticos. O termo é de etimologia e significado incertos. Tentativas de 

ligá-lo ao acádio ittu para “sinal oracular” de traduzi-lo comercialmente como “conse
lho”, ou de encontrar um sentido original de “tempo determinado”, são todas malsuce- 
didas.

b. As Ostracas de Laquis. Nessa descrição militar, o termo obviamente significa o
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“sinal” que pode ser dado por algum artifício de sinalização para a transmissão de 
informação.

c. Uso geral do AT. Encontrado cerca de 79 vezes no AT, a maior parte no Penta- 
teuco, em Isaías, Jeremias e Ezequiel, o termo frequentemente (18 vezes) aparece junto 
ao usado para “maravilhas”, que sempre vem em segundo e só ocorre sozinho em livros 
posteriores.

d. Um objeto de percepção sensorial. O termo denota algo que pode ser percebido, 
e, principalmente, visto. Desta forma, SI 86.17 ora por um sinal visível de favor. Em Gn 
9.12ss. o arco-íris é um sinal pactuai. Nm 14.22 refere-se aos sinais feitos no Egito. A 
circuncisão é um sinal visível em Gn 17.10ss. Também o é o sangue posto nas ombrei
ras das portas no êxodo em Êx 12.7ss. Cada tribo tem a sua insígnia em Nm 2.2. As 
pedras que marcam a travessia do Jordão são sinais visíveis e um memorial permanente 
em Js 4.6ss. O ouvir está associado a sinal unicamente em Êx 4.8, e mesmo aqui o ouvir 
segue um sinal visível que confirma Moisés e, deste modo, ganha uma audiência para 
ele. Os verbos usados com ’ôt enfatizam seu caráter visível (cf. Êx 10.1-2; Gn 4.15; SI 
135.9; ISm 2.34) e, assim, o faz a referência à mão de Deus em conexão com os sinais 
no Egito. O conceito é formal e deriva seu sentido mais preciso das circunstâncias nas 
quais ele ocorre, sejam elas seculares ou sagradas. Ele, em si, não denota uma revelação 
divina, porém, em sua função de indicar, confirmar e prometer discernimento, ele pode 
ser um indicador para revelação.

e. Um meio de confirmação. Em certos casos, o sinal não simplesmente indica, 
mas estabelece uma certeza ainda não presente e, assim, serve para confirmá-la. Este 
é o ponto em Jó 21.29, em que a experiência mostra que a doutrina da retribuição não 
se sustenta. Em Js 2.1ss. o sinal confirma o juramento a Raabe de que sua família será 
salva. Em Js 4.1ss. (cf. Gn 9.15), os sinais servem como lembretes e, assim, constituem 
base para confiança. A marca de Caim em Gn 4.15 serve como um sinal de proteção, 
e não como marca de culpa. A expressão “ser [como] sinal” (Êx 13.8; Nm 16.38) real
ça um ponto parecido. Desta maneira, em Êx 8.18-19, a praga evidencia a Faraó com 
quem ele tem que lidar, embora neste caso ela tenha a finalidade de endurecer, e não 
de instruir. Em Nm 14.11, fé devia ser o resultado (cf. também Êx 4.8). No AT, o sinal é 
uma realidade externa na história que é dirigida a testemunhas oculares e lhes aponta a 
alguma coisa com vistas a comunicar discernimento, oferecer confirmação e despertar 
decisões que tenham consequências históricas.

f. Os sinais e maravilhas de Deus. Quando relacionado a sinais e maravilhas de 
Deus, o estilo quase assume um caráter hínico. A referência é, usualmente, ao êxodo, 
e a combinação é especialmente comum em Deuteronômio. A ênfase nele está na ação 
de Deus numa intervenção revolucionária nos afazeres humanos (cf. também Is 8.18).

g. Atos proféticos simbólicos. Atos que reivindicam ser sinais são comuns nos pro
fetas. Deus controla esses sinais, eles pressupõem testemunhas oculares, eles têm uma 
qualidade intrínseca de proclamação, e eles adquirem força pela palavra profética. Ao 
contrário de sinais oraculares, eles não buscam ler o futuro, mas extrair o futuro do 
presente.

h. Daniel e os targumim. O equivalente aramaico ocorre três vezes em Daniel (3.32- 
33; 6.28), de um modo que confirma o uso geral do AT. Nos targumim a referência é às 
pragas do Egito, e o uso preserva o caráter formal do termo.
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i. Resumo. A visão geral revela a natureza formal do termo hebraico que a LXX tra
duz por sêmeíon e também a tendência do termo de perder sua amplitude original no 
período pós-exílico.

3. sêmeíon na LXX.
a. Caráter formal. Sendo também formal, sêmeíon serve bem como um equivalente 

para o hebraico, p. ex., como uma marca, um emblema, um monumento, o sangue da 
Páscoa, um sinal pactuai (o arco-íris, a circuncisão, o sábado), um sinal profético ou 
uma ação divina. Sob influência hebraica, o caráter formal se torna mais estrito. Isso 
limita o uso, mas aumenta sua capacidade interpretativa.

b. Interpretativamente. Em algumas passagens, sêmeíon acrescenta precisão onde o 
hebraico não faz uso de ’ÔJ, p. ex., Êx 7.9; 11.9-10; 2Cr 32.24; Is 11.12; Ez 9.4,6, etc. Em 
Js 2.18, a tradução usa sêmeíon para mostrar a razão por que Raabe deve expor o cor
dão que lhe foi dado.

c. sèmeía kaí térata. Essa fórmula, baseada no paralelo hebraico em Deuteronômio, 
denota as maravilhas de Deus no Egito. Pode-se notar que Θ suprime o versículo de Dn
4.2, no qual Nabucodonosor fala de sinais e maravilhas para com ele próprio, mas man
tém 6.27 (Dario).

II. Judaísmo grego fora da Bíblia.
1. Filo. Filo, por vezes, segue o uso da LXX (p. ex., a marca de Caim ou as estrelas 

como sèmeía). Contudo, ele também utiliza sêmeíon em sentidos gregos mais amplos, 
p. ex., para sintoma ou prova. Na alegoria, o termo possui o significado de “indicador”. 
Para Filo, a Bíblia é um tesouro de sèmeía. O milagres, entretanto, têm pouca função 
em seu uso e ele só utiliza sèmeía kaí térata de modo tradicional para as maravilhas no 
Egito.

2. Josefo. Assim como Filo, Josefo segue a LXX (p. ex., a marca de Caim), porém 
também usa sèmeía para “sinais” ou “senhas” militares. Como um termo formal, 
sêmeíon também pode denotar para Josefo alguma coisa que produz conhecimento ou 
certeza por meio de impressões, p. ex., uma experiência que traz consigo intimações. O 
sêmeíon podia ser um milagre (um téras), mas não é necessário que o seja. Querendo 
proteger as maravilhas no Egito de um entendimento mágico, Josefo simplesmente as 
chama sèmeía, e não sèmeía kaí térata. Quando Deus opera um téras, este só é impor
tante como um sêmeíon por meio do qual Deus mostra que ele é o único Deus verda
deiro.

3. Apocalíptica. Uma ideia comum na apocalíptica judaica posterior é a de que as 
mudanças cósmicas visíveis precederão o princípio do fim; estas são sèmeía.

C. Judaísmo pós-bíblico.
I. Os rolos do mar Morto.
1. Uso bíblico. No material de Qumran, encontramos exemplos do uso de ’ôt para 

fenômenos visíveis que servem para confirmar ou indicar. Estes vão desde luminares 
celestiais a estandartes de batalha (talvez influenciados pelo latim signum).

2. Um novo sentido? Em um local o significado “letra” é possível, porém o comum 
“sinal” também é uma possibilidade.

II. Literatura rabínica.
1. Marca. ’ôt exerce apenas uma função modesta nos escritos rabínicos. A princípio,
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possui o sentido de uma marca característica ou um sinal, porém o termo é raro neste 
sentido.

2. Letra. O principal uso de ’ôt nos escritos rabínicos é para uma única letra do alfa
beto hebraico, cujos caracteres revelam a vontade de Deus e, por isso, são considerados 
sagrados.

III. símãn no uso rabínico.
1. Considerações gerais. Essa palavra, que pode ser uma palavra emprestada, e que é 

moldada por ’ôt, tende a substituir a última para “marca” ou “sinal”.
2. Marca. Ela serve para denotar sintomas de uma enfermidade, características de 

um lugar ou de uma pessoa, intimações do futuro, sinais do favor ou do desfavor de 
Deus, sinais astronômicos pelos quais se fixa o calendário.

3. Uso especial. Um uso acadêmico especial é para uma “dica” ou “palavra-lembrete”, 
para um “texto-prova”, ou para “n” como um tipo de sinal diacrítico.

D. ONT.
I. Dados gerais.
1. Estatísticas. No NT, sêmeíon ocorre 73 vezes, dez em Mateus, sete em Marcos, 

dez em Lucas, 24 nas obras joaninas, 13 em At 1-15 (a maioria no plural e nove vezes 
com téras), oito em Paulo e uma em Hebreus.

2. Paralelos.
a. téras. Essa palavra ocorre apenas no plural com semeia.
b. dynamis. Esse termo ocorre com semeia kaí térata em At 2.22; 2Ts 2.9, mas tam

bém independentemente no plural para milagres, especialmente em Mateus, porém de 
forma alguma em João (embora cf. o verbo em Jo 3.2; 9.16).

c. érgon. Essa palavra aparece ao lado de sêmeíon em João, e é preciso, assim, defi
nir a relação exata entre elas.

3. Observações preliminares. Por um lado, sêmeíon ocorre com verbos que denotam 
atividade humana ou que o materializam, de modo que se pode pedir por ele, vê-lo, 
aceitá-lo ou negá-lo. Por outro lado, ele é do céu ou de Deus. Em dois casos (o sinal da 
cura em At 4.22 e o do Filho do Homem em Mt 24.30), o que é significado está além da 
competência humana, porém chega à esfera humana através do sêmeíon. Quando um 
sêmeíon ocorre no NT, os seres humanos sempre estão envolvidos e há também um in
dicador de responsabilidade humana, porém a variedade de possibilidades torna difícil 
a classificação.

II. Os Evangelhos Sinóticos e Atos.
1. Sinal ou marca. Na expressão do AT que Lucas utiliza em 2.12, o sinal demonstra 

a veracidade da mensagem. A percepção de certos detalhes tem o propósito de confir
mação. O sêmeíon dado aos pastores os coloca em movimento (v. 15) de maneira que 
eles próprios, implicitamente, tornam-se um sinal para Maria. Em Mt 26.48, Judas usa 
o beijo como um sinal para indicar quem os guardas devem prender. Em Mt 24.3, os 
discípulos pedem um sinal da parusia de Cristo. Este não precisa ser um sinal milagro
so ou apocalíptico. Por si mesmo, ele simplesmente torna a parusia reconhecível. Os 
sêmeía em Lc 21.25 são sinais astronômicos, mas mesmo estes sinais da parusia não 
são apocalípticos como tais.

2. O Sinal de Jonas. Em Mt 12.39-40, Jesus associa a si mesmo o sinal de Jonas. O
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ponto dessa declaração obscura é que o próprio lonas é o sinal, no sentido de que Deus 
o escolhe e trabalha através dele e de seu chamado ao arrependimento. A ênfase na 
pessoa aparece no dito adicional que alguém maior do que Jonas se faz presente agora 
(12.41). O sinal assume importância extra com a morte e ressurreição de Cristo (cf. o 
futuro em Lc 11.30), porém, em todo o caso, Jesus em seu profético autorretrato não se 
prende a categorias proféticas (cf. também os comparativos enigmáticos em Mt 11.9 e 
12.6; Lc 7.26).

3. A demanda por um sêmeion. A declaração em Mt 12.38ss. é a resposta à deman
da por um sêmeion (cf. Mt 16.1; Lc 23.8). Essa demanda surge primeiramente em cír
culos de escribas e é por um sinal, com Deus como autor, que convincentemente auten
tique o ministério de Jesus e refute todas as dúvidas a seu respeito. Os autores sinóticos 
utilizam dynamis, não sêmeion, para os milagres de Jesus, e são esses dyndmeis (que 
os oponentes atribuem à magia) que motivam a demanda por um sinal; pois os rabi
nos, que fundamentam sua autoridade na Escritura, suspeitam de milagres se eles fo
rem atos puramente humanos que careçam de uma específica comissão divina. O pedi
do parece natural, já que Jesus age em seu próprio poder e declara sua independência 
da tradição. Contudo, é uma demanda errada, uma vez que busca impor seus próprios 
princípios a Deus e é, assim, um ataque à liberdade divina (cf. Lc 11.29; Mt 12.39).

4. O sinal do Filho do Homem. Essa expressão ocorre apenas em Mateus (24.30), 
onde o sinal aparece antes de sua vinda e do ajuntamento dos eleitos. Embora miste
riosa, ela é claramente apavorante e leva a ordem presente a um fim inevitável. Assim 
como Ap 1.7, Mt 24.30 combina Zc 12.12,14 e Dn 7.13-14, mas Apocalipse coloca Da
niel em primeiro lugar, ao passo que Mateus coloca Zacarias em primeiro lugar. Talvez 
o sinal seja dado para que possa haver uma última oportunidade para arrependimento. 
É difícil que o sinal seja a cruz ou o próprio Filho do Homem, porém ele claramente 
anuncia a iminente parusia.

5. sêmeion antilegómenon (Lc 2.34). Numa passagem que tem um colorido do AT, 
Simeão chama o menino Jesus de sinal que é contraditado. Deus coloca este sinal para 
a revelação de pensamentos íntimos, conforme alguns o aceitam e outros o contestam. 
É, pois, em relação a este sinal que há ruína e levantamento em Israel, em cumprimento 
da missão messiânica de Jesus.

6. Atos. Em At 4.16,22, sêmeion ocorre em ligação com a cura do coxo e, em 8.6,13 
(com dyndmeis no v. 13), o termo descreve a obra de Filipe. Assim como nos nove ca
sos de semeia kaí térata, o uso é praticamente o mesmo que nos Sinóticos. As obras são 
sinais, porquanto são acontecimentos notórios que apontam para aquele em cujo nome 
e poder elas são realizadas. Por meio delas, como também pela palavra, Jesus mostra 
que ele é o Senhor vivo a quem o próprio Deus autentica. O novo aspecto em Atos é 
que agora, na nova situação inaugurada pela morte e ressurreição de Cristo, há uma 
cadeia de sêmeía, ou seja, de indicações que ninguém pode ignorar. As obras poderosas 
não são maravilhas. Elas demandam interpretação e estão, assim, subordinadas à pa
lavra (pela qual vive a fé) como atos obedientes e altruístas que são feitos no poder de 
Jesus e por causa dele.

7. sêmeía kaí térata. Essa expressão ocorre em Mt 24.24/Mc 13.22, nove vezes em 
At 1-8, três vezes em Paulo e uma em Jo 4.48.

a. Em Mt 24.24/Mc 13.22, a operação de sêmeía kaí térata é projetada para o futu-
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ro como parte da descrição dos falsos-messias, embora isso não descarte sua execução 
pelo verdadeiro Messias como o profeta prometido.

b. Em Atos, os sêmeía kaí térata do presente marcam a nova era de redenção esca- 
tológica como marcaram anteriormente o tempo da libertação mosaica. At 2.19 e 7.36 
fazem alusão a J1 2.30 e Êx 7.3 e demonstram tipologicamente que a predita era escato- 
lógica chegou.

(a) Num primeiro grupo de referências a sêmeía kaí térata, Jesus, Moisés e os após
tolos têm todos um lugar (cf. 6-7).

(b) Num segundo grupo, os holofotes focalizam os apóstolos, mas, de tal maneira, 
que eles se movem de Jesus para eles, pois é ele quem opera nos atos deles (4.30; 14.3). 
Onde a tipologia está presente, a ordem térata kaí sêmeía ocorre (cf. 6.8; 7.36), contu
do, em vista do tema comum, não está totalmente claro porque isto deva ser assim.

III. semeíon nos escritos joaninos.
1. Características gerais.
a. João usa semeíon no sentido formal de “sinal” ou “indicador” (cf. “prodígio” em 

Ap 12.1,3, “prova” em Jo 2.18, “ato maravilhoso” em Ap 13.13-14).
b. A referência comum é à percepção visual e à confirmação que ela dá (cf. Jo 2.23; 

6.14; Ap 15.11; Jo 10.32ss.; 14.9ss.).
c. Tal como nos Sinóticos, o povo pede a Jesus um semeíon (mesmo depois do mila

gre da multiplicação dos pães em 6.1ss.; cf. também 2.18).
d. A expressão sêmeía kaí térata ocorre em 4.48 num contexto polêmico, mas talvez 

repercutindo novamente a redenção mosaica. O ponto é que, agora que o próprio Je
sus está presente, sêmeía kaí térata são supérfluos e não devem ser constituídos numa 
base para a fé. Jesus não precisa operar sinais e maravilhas em autenticação própria, 
embora ele venha como o novo Moisés; neste ponto, talvez haja uma diferença entre o 
tipo e o antítipo. De qualquer forma, a ressurreição confere à igreja independência dos 
sêmeía kaí térata (cf. 20.29).

2. Aspectos característicos.
a. Tanto em João como em Apocalipse, sêmeíon assume a função de dynamis nos 

Sinóticos. Os sêmeía joaninos são atos relacionados àquele que os opera (Jo 3.2). Sua 
qualidade provém da qualidade de seu autor (9.16). Deste modo, a besta também ope
ra grandes sinais, porém estes levam à idolatria (13.13ss.). Os muitos sinais de Jesus 
são distintamente milagrosos (2.23; 3.2; 11.47; 12.37), contudo eles apresentam caráter 
messiânico (2.11; 4.54; 6.14), porquanto põem fim à doença e à necessidade. João não 
faz referência a cura de leprosos ou a exorcismos; ele menciona sêmeía que parecem 
destinados a apresentar Jesus como o Messias.

b. João nunca chama um dito de Jesus de sêmeíon.
c. Na maioria das vezes, é o autor (2.11,23, etc.) ou outros (3.2; 7.31; 9.16) que usam 

o termo sêmeíon, o próprio Jesus só faz uso dele em 6.26. Em João, como diferente dos 
Sinóticos, de Atos ou do mundo ao redor, o termo é chave na interpretação teológica.

3. sêmeíon e érgon.
a. Geral. Em João, as 27 passagens de érga têm clara relação com os sêmeía (cf. 5.20, 

36; 6.29; 7.3, 21; 9.3-4; 10.25, etc.). As érga são sêmeía como sendo as próprias érga de 
Deus (4.34; 5.36; 9.3-4). Jesus utiliza érgon para aquilo que o autor chama de sêmeíon.

b. O caráter de sinal das érga.
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(a) Embora as érga sejam do próprio Jesus, ele não as chama suas. Ele as faz (5.36, 
etc.) em uma comunhão única com o Pai (3.35; 8.19; 12.45; 14.9ss.). Ele as faz somente 
quando sua hora é chegada (2.4), mas ele conhece esta hora (13.1) e nela opera os atos 
do próprio Deus (2.1ss.; 6.1ss.; ll.lss .) , ou seja, os atos que Deus lhe deu para fazer 
(5.36).

(b) As érga são semeia porque, sendo suas, servem à autorrevelação de Deus. Elas 
não são apenas milagres; elas trazem uma nova visão de Deus, uma vez que o Pai só 
pode ser conhecido através do Filho (8.19, 54-55; 14.7). Somente Jesus é capaz de inter
pretar fielmente os semeia, como faz nos discursos revelatórios que os seguem.

c. Os semeia como testemunho de Deus acerca do Filho. Em Jo 12.37ss. (cf. Is 53.1), 
os semeia são atribuídos a Deus. Em Jesus, o destino humano é decidido aqui e ago
ra conforme a vontade de Deus. Suas érga têm poder divisor. Enquanto promovem a 
autorrrevelação de Deus, elas também caracterizam Jesus como o Filho. Elas não são 
meros símbolos que comunicam conhecimento; ao refletir a natureza de Jesus, elas cha
mam à fé, na qual, naturalmente, o conhecimento está integrado.

4. sêmeíon e fé. O objetivo do evangelho é a fé em Jesus como o Cristo, o Filho de 
Deus (Jo 20.31). Os semeia estabelecem a fé, porém Deus é o conteúdo desta fé, e não 
os semeia. Os semeia são a revelação que o Filho faz do Pai e a confissão que o Pai faz 
do Filho. Como tais, eles constituem uma base da fé em Deus. Embora os discursos fre
quentemente expliquem os semeia, em 2.1ss. e 4.47ss. há uma ligação causai entre a fé 
e os sêmeíon. O encontro com a pessoa de Jesus no sêmeíon leva ao ver ou ao conhecer 
(2.11; 4.53). As palavras adicionadas de revelação conferem aos sêmeía um poder dura
douro para estabelecer a fé, de maneira que eles se tornam parte permanente da mensa
gem divina. Os sêmeía não estão relacionados a mera compaixão nem a reivindicações 
proféticas. Eles são sinais de que Jesus é o Cristo, tanto o Revelador como o Revelado. 
Eles só têm precedência sobre a palavra enquanto Jesus está em carne (1.14; 7.39). De
pois da Páscoa, a comunidade tem a palavra, e novos sêmeía não são essenciais.

5. sêmeíon e palavra. Em João, os sêmeía apontam indiretamente para quem Je
sus realmente é, ao passo que as lógoi dão informação direta. As lógoi revelam a mes
ma liberdade que as érga. Elas interpretam os sêmeía; os sêmeía confirmam as lógoi. 
Ambos encontram sua unidade na pessoa daquele que mostra ser ele aquele que age e 
que tem o direito de dizer “eu sou”. Enquanto no AT intérpretes humanos dizem quem 
Deus é e o que ele deseja e faz, em João, o próprio Jesus interpreta o que ele faz com re
ferência a si mesmo e ao Pai (cf. 5.17; 8.25; 1 l.lss.).

6. sêmeíon e dóxa. A glória de Cristo ou de Deus é manifestada em Caná e na res
surreição de Lázaro, e a fé dos discípulos está ligada a esta manifestação. A fé surge 
quando ela vê a glória no sêmeíon (1.14; 12.37ss.). A glória de Jesus é a de seu verda
deiro ser. Ela é a pressuposição de estar ele realizando a obra de Deus e, consequente
mente, é um sinal de sua preexistência. A glória manifesta sua onipotência e impres
siona os discípulos com sua majestade. A ligação com a glória mostra que, para João, 
um sêmeíon não é um mero símbolo. O termo é central tanto teológica quanto cristo- 
logicamente. Uma vez que ele revela o pecado humano, sua conexão antropológica é 
ética (9.41). Nos sêmeía de Jesus, a krísis escatológica que ele traz torna-se inequívoca 
e inevitável.

7. sêmeía do Senhor ressurreto. A referência em Jo 20.30-31 não é à ressurreição
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nem às aparições da ressurreição, porque em João elas são, mais diretamente, a obra 
de Deus, e a questão em Jo 20 é o testemunho próprio do Senhor ressurreto (v. 17, 20, 
27), e não a manifestação de novos semeia. Também não temos aqui uma referência à 
crucificação, que em João não apresenta um sinal, ainda que nela o Pai glorifique o Fi
lho. Os “muitos outros sinais”, portanto, são as diversas obras que Jesus fez, das quais o 
autor fez uma seleção; o número em si não é importante. As “muitas outras coisas” (não 
sinais) de 21.25 poderíam incluir os eventos do cap. 21, porém João parece cauteloso 
em não incluir a crucificação e a ressurreição entre os sinais.

8. O uso especial que João fa z  de semeia.
a. Distinção. O uso de semeia para a automanifestação de Jesus em suas obras é pe

culiar a João. Há uma contraparte negativa dele em Apocalipse com seu uso do termo 
para os milagres do profeta do anticristo.

b. Pano de fundo do AT. O uso não deriva do gnosticismo helenístico, e sim da 
LXX. Aqui o sêmeion aponta para a autodeclaração do único Deus como Deus de Isra
el, e tem uma relação com a fé, por um lado, e com a glória, por outro. As obras de Je
sus são da mesma espécie que as obras de Deus no êxodo. A glória das obras, tal como 
no AT, está na manifestação do poder divino. A diferença é que, agora, a referência é a 
Jesus, que une a Deus aqueles que se unem a ele.

c. O caráter tipológico dos semeia joaninos. João dá aos semeia um destaque tipo- 
lógico, enfatizando que Jesus é o “profeta” (4.19) e o cordeiro pascal da redenção esca- 
tológica. Deste modo, os semeia possuem uma função semelhante aos semeia do êxo
do. No entanto, como Jesus ultrapassa Moisés, sua obra também ultrapassa a dele. Por 
esta razão, os semeia adquirem importância ainda maior. Jesus é um novo Moisés mas 
é ainda mais, pois age como Deus e, desta forma, mostra ser ele próprio o Filho de 
Deus.

IV. O restante do NT.
1. Paulo.
a. Geral. Paulo utiliza sêmeion apenas oito vezes, sêmeía kaí têrata ocorre em Rm 

15.19; 2Co 12.12; 2Ts 2.9. O uso é tradicional. Na nova situação de testemunho apostó
lico, o problema do sêmeion que aparece para Jesus agora aparece para seus represen
tantes autorizados.

b. Específico. Em Rm 4.11, o significado é “sinal” ou “marca”, talvez indicando que a 
circuncisão é um sinal pactuai (cf. a leitura peritomên, e não peritomès). Em 2Co 12.12, 
os sinais de um apóstolo são coisas visíveis que identificam um apóstolo, ou seja, os 
atos poderosos da era da redenção. Em ICo 1.22, Paulo rejeita a exigência dos judeus 
de que ele deveria provar sua reivindicação com sinais. Em ICo 14.22, as línguas são 
um sinal para os incrédulos, porquanto elas tornam evidente a eles a sua incredulidade. 
Em 2Ts 3.17, o sêmeion é uma prova de autenticidade. Ele é algo visível que confere 
segurança. O motivo que leva Paulo a acrescentar sua própria saudação como sêmeion 
não está imediatamente claro. Em Rm 15.19, Paulo aplica sêmeía kaí térata às obras 
que ele faz como apóstolo no poder do Espírito (cf. 2Co 12.12). No entanto, em 2Ts 2.9, 
a parusia do anticristo, imitando a de Cristo, é acompanhada por sinais e maravilhas 
simulados.

2. Hebreus. Hb 2.4 usa uma forma expandida da fórmula sêmeía kaí térata para 
descrever as coisas que Deus faz para acreditar a pregação dos apóstolos e para mostrar
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a superioridade do evangelho em relação à lei. A referência dos sèmeía kaí térata é à 
credibilidade dos pregadores. Sua função de apoio fundamenta-se na vontade de Deus.

E. Os pais apostólicos. O termo é raro nos pais apostólicos, e os poucos casos cor
respondem ao uso comum. A mulher de Ló é um sinal em lClem. 11.2, a marca na casa 
de Raabe é um sinal em 12.7, um versículo da Escritura é um indicador em 2Clem.
15.4, os fenômenos da parusia são provas em Did. 16.4, o mito da fênix é um sinal em 
lClem. 25.1ss. lClem. 51.5 utiliza sêmeía kaí térata para os prodígios no Egito e Barn.
5.8 usa a expressão num entendimento tipológico da era de Moisés em relação à de 
Jesus. Barn. 12.5 relaciona tipologicamente a serpente a Jesus como um sêmeíon. Did. 
16.6 é obscuro: o sêmeíon pretendido pode ser a abertura do céu ou o esticar dos bra
ços de Jesus na cruz.

sêmaínõ.

A. Uso grego. Essa palavra significa “indicar”, frequentemente no sentido de “orde
nar”, “dirigir”. Ela é usada em sentidos tais como “dar um sinal ou aviso”, “indicar”, 
“anunciar”, “declarar” e “significar”.

B. Judaísmo grego.
1. sêmaínõ é usado para vários termos hebraicos significando “comunicar”, “apon

tar”, “anunciar” e até mesmo “soar [a trombeta] como um sinal”.
2. Em Filo, o termo significa “indicar”, “representar”, “denotar”, “significar” (especial

mente com referência ao significado mais profundo do AT).
3. Em Josefo, os significados são “contar”, “notificar”, “anunciar”, “dar a conhecer”, 

“indicar” e, com referência a documentos, “selar”.

C. ONT.
1. Em At 25.27, Festo precisa examinar Paulo mais um pouco para poder “indicar” 

ou “mostrar” o que são as acusações feitas contra ele.
2. Em At 11.28, Ágabo “dá a entender pelo Espírito”, ou seja, prediz, que haverá uma 

fome. Em Ap 1.1, a ideia é semelhante: Deus dá a Jesus a revelação para mostrar a seus 
servos o que deve acontecer, e Jesus então “a notifica” a João através do anjo, ou seja, a 
“indica” ou “declara”.

3. Jo 12.33; 18.32; 21.19 contêm notificações de Jesus quanto ao modo pelo qual 
morrería, primeiro ele próprio e depois Pedro. Nenhum de nós sabe o tempo nem o 
modo da própria morte a menos que Deus o revele, porém Jesus pode dizer como ele e 
Pedro morrerão. Consequentemente, sêmaínõ, neste contexto, aponta para sua dignida
de divina mesmo retendo seu caráter puramente formal.

D. Os pais apostólicos. Nessas obras sêmaínõ ocorre somente em algumas versões 
de Barn. 15.4, nas quais, numa exposição de Gn 2.2, o termo apresenta o sentido de “ter 
o significado mais profundo” (cf. Filo).

sêmeióõ.
1. Essa palavra significa “denotar”, “significar”, “selar”, “sinalizar”, “marcar para si”, 

“diagnosticar”, “certificar”.
2. A LXX utiliza a palavra somente em SI 4.6: No voltar-se de Deus, os adoradores 

recebem um sinal de que boas coisas estão presentes para eles em Deus.



sêmeióõ 400 denotar, significar

3. Filo só utiliza a voz média em sentidos tais como “caracterizar”, “mostrar”, “signi
ficar”, “obter prova”.

4. No NT, 2Ts 3.14 contém uma admoestação a notar aqueles que se recusam a obe
decer as prescrições apostólicas. O afastamento provavelmente se aplica à comunhão 
espiritual ou a refeições comuns, não a questões diárias.

5. lClem. 43.1 utiliza a palavra para “anotar”, com referência a Moisés e os hieraí 
bíbloi por ele escritos.

ásêmos.
1. Essa palavra significa “sem sêma ou característica”, e assume sentidos tais como 

“sem cunho”, “sem emblemas”, “indistinto”, “obscuro”, “insignificante”, mas também 
“sem mancha”, ou seja, marca distintiva.

2. Na LXX, os significados são “sem importância” e “insignificante” (Gn 30.42; 
Jó 42.11).

3. Filo faz referência a uma família “insignificante”, e Josefo fala daqueles que são de 
linhagem “obscura ou duvidosa”.

4. At 21.39 mostra Paulo usando um artifício literário comum quando ele chama 
sua terra natal, Tarso, de “cidade não insignificante”; a descrição deliberadamente co
medida confere maior ênfase.

epísêmos.
1. Essa palavra significa “com uma marca distintiva” e assume sentidos tais como 

“selado”, “rotulado”, “apresentando sintomas”.
2. Na LXX, ela denota um dia festivo em Et 5.4, uma pessoa distinta em 3Mac 6.1, e 

um lugar bastante visível em IMac 11.37.
3. Filo utiliza a palavra em sentidos tais como “reconhecível”, “distinto”, “superior” 

e “claro”. Em Josefo, significa “estampado”, “distinto”, “significativo” e também “infame” 
ou “notório”.

4. Rm 16.7 usa o termo num bom sentido ao se referir a Andrônico e Júnias como 
homens “importantes” ou “altamente considerados” no círculo apostólico. No entanto, 
em Mt 27.16, Barrabás é destacado no mau sentido de “notório”. Aqui a palavra não é 
técnica para o líder de um grupo de zelotes.

5. Nos pais apostólicos, a palavra só ocorre no Martírio de Policarpo, no qual ela re
flete a terminologia incipiente para mártir (3.1) e também descreve Policarpo como um 
mestre “distinto” (li.l).

syssêmon.
1. Essa palavra tardia possui significados tais como “sinal”, “padrão” e, no plural, 

“insígnia”.
2. Na LXX, significa “sinal” em Jz 20.38 e “bandeira” em Is 5.26.
3. Mc 14.44 chama o beijo de Judas de syssêmon, mostrando assim que é um “sinal 

pré-combinado”.
4. Os pais apostólicos utilizam o termo somente uma vez em Inácio Esmirnenses 1.2,

que dá a Is 5.26 uma referência cristológica. [K. H. Rengstorf, VII, 200-269]
—> eúsêmos
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sêmeron [hoje]

A. Pressuposições no grego. Essa palavra denota um período de atividade humana 
que compreende um dia até o anoitecer. Ele é o tempo à nossa disposição, talvez o últi
mo assim.

B. Pressuposições no AT e no judaísmo.
1. O dia do AT começa ao entardecer, e o dia é o tempo do intercurso com Deus. 

Aquilo que acontece “hoje” vem de Deus. Aos sábados, os crentes têm um compromis
so com “este dia”. Hoje significa cumprimento, seja na revelação, na salvação ou no ju
ízo. O que é dito hoje, p. ex., um juramento ou pacto, decide o que vem em seguida. 
Se o hoje é desperdiçado, a existência está ameaçada. A palavra de Deus e o hoje de
veríam ser proporcionais. O hoje se torna discurso e, por isso, relembra o passado e 
olha adiante para o futuro. Ele revela sua verdade como a reivindicação a obediência, 
publicada pelo Senhor da história, que mostra a seu povo o que ele deve fazer. Hoje é o 
tempo de decisão entre Deus e seu povo (cf. Dt 4.1; 26.17ss.; 30.15ss.).

2. Em seu uso do termo, Filo reflete a unidade do AT entre a palavra de Deus e a re
alidade que é, por meio dela, ordenada positiva ou negativamente para nós.

3. Assim como Filo, Josefo utiliza o termo principalmente em citações do AT. À par
te do uso não teológico, o termo é importante porque nele a revelação de Deus busca 
expressão na história de Israel; sua vontade é proclamada “hoje”.

C. Uso no NT.
1. Uso não teológico.
a. Em Mt 27.19, a mulher de Pilatos teve um sonho ruim hoje; este é um presságio 

para um dia decisivo, porém o sentido imediato é o sentido comum. O sentido usual 
também está presente na petição de Mt 6.11: os crentes pedem hoje a Deus pelo pão di
ário. Semelhantemente, em 6.30, os crentes devem orientar-se segundo o hoje da provi
são de Deus, se quiserem fugir da ansiedade. Em 16.3, a referência é ao tempo hoje, em 
21.28, o pai pede a seu filho que trabalhe hoje, e em Mc 14.30 sêmeron está justaposto 
a “nesta noite” uma vez que o dia começa, ao invés de terminar, com o anoitecer; Mt 
26.34 omite sêmeron.

b. Em At 4.9; 19.40; 20.26; 24.21; 26.2, 29; 27.33, sêmeron é o dia em que um orador 
profere seu discurso. Uma compreensão insensata do controle que se tem sobre o pró
prio tempo é o ponto em Tg 4.13. Há certa alegorização em Lc 13.31ss.; a cláusula hóti 
no v. 33 dá significação teológica ao dito.

c. A declaração enfática em Lc 23.43 vem de alguém que está à beira da morte; ela 
estabelece o futuro imediato em contraste com a situação presente.

2. Uso teológico.
a. O estilo é litúrgico em Hb 13.8. Rm 11.8 e Mt 27.8 utilizam uma expressão co

mum da LXX. A nota em Mt 28.15 evidencia a falta de conteúdo da explicação. Um 
juízo diferente está presente em Mt 11.23. Paulo enfatiza a alternativa de juízo e pro
messa em 2Co 3.14 (cf. também Lc 4.21; 5.25; 2.11 para o cumprimento da promessa). 
At 13.33 relaciona a ressurreição ao salmo segundo. Jesus, que proclama ser válida a 
Escritura, é ele próprio o cumprimento.

b. Hebreus confirma este ponto na exegese da entronização de 1-2 e na exposição
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do SI 95 em 3-4. Visto que o “hoje” do salmo não ocorre nos dias de Josué nem nos de 
Davi, ele se aplica àqueles que, ouvindo hoje, se atêm a sua confissão de Jesus como o 
Filho de Deus e Sumo Sacerdote, porque ele uniu sua posição celestial a seu sacrifício 
sumo sacerdotal (cf. 5.5-6), e assim deu ao “hoje” seu significado teológico decisivo e 
definitivo.

D. Pais apostólicos. Nessas obras, o termo ocorre umas sete ou oito vezes, a maio
ria em citações. Ele possui uma completa ênfase na oração de Mart. Pol. 14.2.

-»  heméra, nyn [E. F u c h s , VII, 269-75]

sêpõ -4 saprós

sês [traça], sêtóbrõtos [roído por traça]

1. Diversos tipos de borboletas ou mariposas são denotadas pelo substantivo; a refe
rência usual é a traças em roupas.

2. Is 51.8 oferece o único caso do AT com o original hebraico específico.
3. A traça ilustra a malícia feminina em Sir 42.13 e a transitoriedade em Jó 27.18. Pv

14.30 utiliza sês e Jó 13.28 possui o adjetivo (“consumido por traças”). Jó 4.19; 27.18; Is
50.9 também usam sês.

4. Em Mt 6.19-20; Lc 12.33, Jesus exige renúncia de tesouros terrenos, que são todos 
ameaçados pela traça, pela ferrugem ou pelo roubo; no entanto, a ênfase está no voltar- 
-se para os tesouros verdadeiros e duradouros, que estão protegidos de dano ou perda. 
Tg 5.2 ameaça o fim iminente e inevitável das riquezas terrenas, com um realismo que 
é intensificado apocalipticamente; esforço nenhum pode preservar este tipo de riqueza.

5. Retratando crentes fracos, Hermas Similitudes 8.1 usa a imagem de paus con
sumidos por traças ou pequenos insetos. Em citações do AT, sês também ocorre em 
lClem. 39.5 e Barn. 6.2. [O. Ba u e r n f e in d , VII, 275-78]

sikários [assassino, portador de adaga]

1. Os sicários na lei romana. De sicarius, essa palavra significa “portador de adaga”, 
“assassino”. Roma tem leis contra sicarii, ou seja, assassinos ou homicidas violentos. Há 
também leis contra latrones, ou seja, ladrões armados em bandos.

2. Os sicários em Josefo. Josefo chama os combatentes da liberdade na revolta judai
ca de “ladrões” e “assassinos” (sikaríous). Os sicarii aparecem pela primeira vez sob o 
governo de Félix. Eles seguem Menaém, são partidários no Egito e instigam revolta em 
Cirene. Eles não parecem um grupo organizado, porém são os guerrilheiros do movi
mento dos zelotes. Eles começam a utilizar a adaga (oculta) quando Félix toma medi
das drásticas para esmagar a resistência. Durante a revolta, eles usam a adaga contra 
os judeus, que são amistosos aos romanos. Eles são motivados, não por ilegalidade ou 
fanatismo, mas por zelo da honra de Deus e da lei. Eles preferem o suicídio ou o martí
rio ao governo romano. Os romanos maculam a terra com impostos, moedas, estátuas 
e o censo; os judeus que os apoiam são renegados e não são melhores que os gentios, e



assassino, portador de adagí 403 sikános

os sacerdotes políticos seduzem o povo à idolatria. Ao eliminarem tais elementos, os 
sicarii esperam preparar a terra para a vinda de Deus e protegê-la da ira de Deus. Eles 
confiscam propriedades, destroem palácios e queimam documentos com vistas à des
truição das riquezas iníquas e a inauguração do jubileu de liberdade e igualdade.

3. Os sicários nas obras rabínicas. Os rabinos utilizam o termo na condenação dos 
zelotes e seus atos de violência, p. ex., queimar reservas de alimento e destruir canais de 
água. Eles não mencionam o assassínio.

4. Os sicários no NT.
a. Em At 21.38, o tribuno suspeita que Paulo fosse o egípcio que incitou à revolta e 

liderou 4.000 sicarii ao deserto. Josefo fala desse evento em dois relatos que diferem nos 
detalhes (A guerra judaica 2.261ss.; Antiguidades 20.169). Embora Josefo não faça uso 
do termo sicarii nestes relatos, ele é perceptível nos lábios de um oficial romano, para 
quem todos esse combatentes da liberdade são considerados sicarii.

b. Os 40 judeus que conspiram para assassinar Paulo em At 23.12ss. bem poderíam 
ser sicarii buscando eliminar um falso mestre que também é suspeito de profanar o 
templo.

5. Os sicários nos pais. Hipólito equipara os sicarii aos zelotes, porém erroneamente 
pensa que eles são uma classe de essênios. Orígenes também faz referência a eles.

[Ο. Betz, VII, 278-82]

Siná  [Sinai]

A. O AT e a tradição judaica.
1. O AT liga a revelação no Sinai ao êxodo. Êx 19-24 narra a preparação e a teo- 

fania, Êx 32-34 narra o pecado do povo e a destruição e substituição das tábuas, Êx 
25-31 narra a entrega de ordenanças cultuais. O Sinai, também chamado Horebe em 
Deuteronômio, é tradicionalmente associado ao monte Sinai que fica ao sul da penín
sula sinaítica. A tradição uniformemente declara que, depois do êxodo, Deus conduziu 
seu povo ao Sinai e ali lhe deu a lei.

2. O judaísmo frequentemente se refere ao evento no Sinai e oferece descrições ex
pandidas dele. Filo pensa que no Sinai Israel é colocado em condições paradisíacas, 
mas torna-se sujeito a debilidades por causa de seu pecado. A tradição rabínica pos
terior concorda. Até mesmo o impulso maligno é retirado e o povo recebe novamente 
o esplendor dado a Adão no paraíso. Contudo, o pecado do bezerro de ouro intervém, 
e o esplendor voltará somente na era messiânica. A lei, que também contém a tradi
ção oral, é dada em todas as línguas, sendo destinada também aos gentios. No entanto, 
os gentios a recusam; somente Israel molda sua vida conforme os estatutos divinos. O 
Sinai é uma montanha alta e sagrada, o lugar da presença de Deus (Filo). Deus virá 
a ele novamente no fim dos dias; assim como fez sua palavra conhecida ali uma vez, 
ele a fará novamente no éscaton. O Sinai liga céu e terra; ele finalmente será o trono 
de Deus, exibirá a árvore da vida e se unirá à montanha do paraíso (Enoque Etíope). 
O Tabor e o Carmelo também se juntarão a ele para ser o lugar do santuário de Deus, 
conforme uma tradição rabínica.



Siná 404 Sinai

B. ONT.
1. Em At 7, Estêvão faz referência ao chamado de Moisés no deserto do monte Sinai 

(v. 30) e depois a seu recebimento da lei no monte Sinai (v. 38). Esse relato está em per
feita harmonia com a pregação histórica do judaísmo.

2. Paulo liga o Sinai a Hagar na alegoria de G1 4.2 lss. A equiparação ocorre na nota 
no v. 25, que é tão intrincada exegeticamente que algumas versões omitem Hagar e, 
simplesmente, dizem que o monte Sinai fica na Arábia. O ponto óbvio é que Hagar re
presenta o monte Sinai e este, por sua vez, nos leva à Jerusalém atual. O termo comum 
é escravidão. O pacto do Sinai medeia uma lei escravizadora, mas isso não mais se apli
ca à Jerusalém de cima, onde vivem os filhos da mulher livre e a liberdade reina.

C. Os pais apostólicos. Nessas obras, Sinai aparece somente nas citações do AT em
Barn. 11.3 e 14.1 e numa referência aos mandamentos em 15.1. Em 14.1, o autor reivin
dica que, embora Deus concedera o pacto no Sinai, o povo era indigno dele por causa 
de seu pecado. Em 15.1, ele argumenta que o mandamento do sábado chega a seu ple
no cumprimento no descanso escatológico que a igreja alcança em sua observância do 
dia do Senhor. [E. Lohse, VII, 282-87]

sínapi [mostarda]

1. De origem obscura, sínapi significa “mostarda”. Um verbo derivado é sinapíxõ, 
que significa “lançar um olhar amargo”, porém, medicinalmente, “tratar com mostarda”. 
Um sinapismós é um “emplastro de mostarda”.

2. A mostrada não é mencionada no AT, porém a tradição judaica posterior faz re
ferência a ela. Ela é cultivada nos campos, porém não há menção de seu uso medicinal. 
Sua semente é proverbialmente pequena, mas a planta pode alcançar uma altura consi
derável, embora não na escala de relatos que buscam enfatizar a fertilidade da terra.

3. No NT, sínapi ocorre na parábola do grão de mostarda (Mc 4.30ss.; Mt 13.31-32-, 
Lc 13.18-19) e na comparação da fé com um grão de mostarda (Mt 17.20; Lc 17.6). A 
insignificância proverbial aparece em ambas as referências. Alguns comentaristas su
gerem que a assim chamada árvore de mostarda poderia estar implícita, porém sínapi 
não é usada para isso, e o crescimento abundante da planta da mostarda se encaixa bem 
com os ditos. Se a semente da mostarda-preta não é realmente a menor semente, ainda 
assim ela é extremamente pequena.

a. O dito sobre a pequena fé que opera milagres aparece em três versões diferentes 
e em diferentes contextos. O grão de mostarda é usado para mostrar que a maior pro
messa vincula-se mesmo à menor fé. O que conta é simplesmente a fé, não a quanti
dade da fé. A fé, olhando para Deus, deixa Deus operar e assim o impossível torna-se 
possível para ela. Isso explica a ligação com a oração em Mc 11.23 (cf. Mt 17.20 à luz de 
Mc 9.29).

b. A parábola do grão de mostarda também aparece em diferentes versões. A versão 
de Marcos enfatiza o fato do contraste entre a pequena semente e o crescimento abun
dante, Lc 13.18-19 dá mais atenção ao processo, e Mt 13.31-32 combina as duas ênfa
ses. Por trás da parábola está o ensino de que o reino já está presente em Jesus, porém 
em forma oculta e imperceptível. Esta forma não deve ser uma ofensa, e sim uma base
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para confiança, pois no encobrimento da presente obra de Deus está a promessa de seu 
governo vitorioso. Tendo efetuado um começo, Deus conduzirá sua causa até o fim.

[C.-H. H u n z in g e r , VII, 287-91]

siniázo [peneirar]

De siníon, “peneira”, siniázõ significa “peneirar”. Em Lc 22.31, Satanás deseja pe
neirar Simão Pedro como trigo, porém o Senhor intercede por ele e, por essa razão, a 
despeito de sua fraqueza, sua fé não será destruída. O dito obviamente é figurado. O 
peneirar é um teste de fé (cf. Jó 1). Pedro falhará (v. 34), contudo o Senhor haverá de 
sustentá-lo e restaurá-lo, de modo que ele possa então fortalecer outros.

[E. Fu c h s , VII, 291-92]

Siõn [Sião], lerousalèm  [Jerusalém], Hierosólyma [Jerusalém], hierosolymítês 
[habitante de Jerusalém]

A. Sião e Jerusalém no AT.
I. Ocorrência, etimologia, e significado.
1. Sião e termos relacionados.
a. A palavra “Sião” ocorre no AT 154 vezes, às vezes, com algum acréscimo, p. ex., 

monte, filha, filhos e filhas, portões ou cântico. Termos paralelos são: cidade de Davi, 
Jerusalém, Salém, cidade de Deus, monte santo, santuário e Israel.

b. A etimologia é obscura; no entanto, como um nome próprio, o termo, sem dúvi
da, é pré-israelita, e talvez esteja relacionado à natureza do terreno.

c. Originalmente, Sião é um termo topográfico para a colina sudeste da posterior ci
dade de Jerusalém. Após um período de desuso, ele passa então a denotar toda a colina 
leste, toda a cidade ou a colina nordeste como a colina do templo. Um sentido transfe
rido ocorre em Am 6.1, onde aqueles que estão tranquilos em Sião (capital do reino do 
sul) são como aqueles que se sentem seguros no monte de Samaria (capital do reino do 
norte).

2. Jerusalém e termos relacionados.
a. Jerusalém ocorre 660 vezes no AT para a cidade canaanita, a capital de Davi e 

Salomão, a capital de Judá e o centro cultuai. São acréscimos: proximidades, colina, 
portões, muralhas, lugares, habitantes, filha(s), profetas e remanescente. São termos 
paralelos: Jebus, cidade ou cumes dos jebuseus, Sião, povo, colina de Yahweh Zebaot 
e templo. Combinações incluem: Samaria e Jerusalém (antitética), casa de Davi e habi
tantes de Jerusalém, Jerusalém e todas as suas cidades. Em justaposição, encontramos 
cidade santa, monte santo e trono de Yahweh.

b. O nome é legado em várias formas, incluindo uma antiga forma Ursalem ou Uru- 
salim e também Jerusalajim.

c. A etimologia é incerta.
d. Ao contrário de Sião, o termo Jerusalém tem sido sempre aplicado ao povoado 

como um todo.
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3. Termos raros.
a. O nome Salém ocorre em SI 76.2 e Gn 14.18.
b. Em Is 29.1-2, 7, encontramos o nome Ariel, provavelmente no sentido de Ez

43.15-16 (“lareira do altar”).
4. O Uso de Sião e Jerusalém. Sião é menos proeminente em Ezequiel, Malaquias, 

Esdras e Neemias (cf. também 2Samuel, 1 e 2Reis, 1 e 2Crônicas, Jeremias, Zacarias e 
Cântico dos Cânticos). É mais proeminente em Salmos e Lamentações. Seu uso mais 
comum é para a cidade da salvação dos últimos dias. Também ocorre para denotar a 
residência real, a capital e o centro cultuai, porém apenas raramente a cidade de pecado 
e juízo. Nos últimos capítulos de Isaías, Sião é um símbolo da comunidade, em Sal
mos é a cidade de Deus, a comunidade e o templo. O nome Jerusalém não se concentra 
em aspectos específicos, mas é usado de modo razoavelmente uniforme para todos os 
aspectos.

II. Desenvolvimento histórico do significado de Sião e Jerusalém.
1. Período primitivo. Geograficamente localizada de maneira não favorável, Jeru

salém deve seu crescimento a fatores históricos. A princípio, ela é uma cidade dos je- 
buseus governada por seu próprio rei. Ela parece ter sido estabelecida antes do século 
19 a.C. Melquisedeque é o rei-sacerdote em Gn 14.18, e as Cartas de Amarna contêm 
cartas do rei Abdi-Hera no século 13 a.C. A cidade é designada a Benjamim (Js 15.8), 
porém a tribo não consegue tomá-la e, após a conquista, é uma cidade entrangeira (Jz
19.11-12) dividindo norte e sul.

2. A monarquia davídica até Josias.
a. Quando Davi se torna rei de toda a terra, ele percebe a necessidade de remover 

a barreira e conquista Jerusalém em um ataque surpresa (2Sm 5.6ss.). Ele faz dela sua 
própria cidade e constrói seu palácio ali. Ele assume os deveres cultuais dos governan
tes anteriores e faz dela o centro de adoração, com Zadoque como sacerdote oficiante 
(a princípio com Abiatar), a arca como salvaguarda contra intromissões canaanitas e o 
templo como um centro planejado de culto.

b. Salomão amplia a cidade e edifica novas construções públicas. Ao lado do palácio, 
o templo é associado à dinastia e funciona como um santuário nacional, no qual Deus 
tem sua morada.

c. Depois de Salomão, a unidade nacional é quebrada, porém a dinastia davídica 
apega-se a Jerusalém, mesmo estando ela próxima à fronteira. São feitas obras nos mu
ros, o suprimento de água é melhorado no governo de Ezequias, e o templo continua 
a ter a função que lhe foi designada por Salomão. Senaqueribe, inesperadamente, fra
cassa em capturar a cidade em 701 a.C., e Josias efetua reformas políticas e religiosas 
quando o império assírio começa a se desintegrar, depois de 626 a.C. Por meio de suas 
conquistas, ele faz de Jerusalém uma capital ainda mais importante e, ao eliminar os 
santuários locais, ele dá ao templo um lugar realmente mais central.

3. Os últimos reis e o exílio. A  Babilônia destrói o Estado de Judá, mas permite que 
Jerusalém funcione como uma pequena cidade-Estado. Contudo, a cidade preserva sua 
importância cultuai (cf. Jr 41.5), mesmo que os babilônios destruam o templo e abalem 
a fé na invencibilidade de Sião como o lugar da presença de Deus. Na verdade, a impor
tância da cidade cresce entre os exilados (SI 137). O local sagrado é o ponto focal para
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os crentes, não como a morada real, mas como um centro espiritual e o tema da expec
tativa escatológica.

4. O período pós-exílico.
a. Sob o governo dos persas, os líderes deportados retornam, restabelecem a estru

tura social anterior à parte da monarquia e concedem à cidade renovada autoridade 
cultuai. O povo agora se torna uma comunidade cultuai e o segundo templo é mais ver
dadeiramente o templo do povo do que da casa real.

b. Neemias estabelece Judá como uma província independente e reconstrói os mu
ros da cidade, que se torna mais uma vez a capital de uma área maior. Sob a liderança 
de Esdras e Neemias, a população é agora quase exclusivamente israelita, uma vez que a 
separação religiosa é alcançada. Sendo a terra do povo, Judá, com Jerusalém como sua 
capital, pode manter-se sob os Ptolomeus, a despeito da tentativa temerária de Antíoco 
Epifânio de tornar Jerusalém uma polis helenística. A extensão sobre a colina oeste tem 
lugar, e um novo muro circunda e protege o território ampliado.

III. Aspectos e significados dos termos.
1. Residência real e capital.
a. Muitas vezes, o termo Jerusalém, e menos frequentemente o termo Sião, denotam 

o centro político, p. ex., no período cananeu, sob o reinado de Davi, durante a monar
quia e, novamente, sob a liderança de Neemias.

b. Com relação a isso, ela pode ser simplesmente a cidade-Estado ou pode ser men
cionada com cidades provinciais, com todo o Estado de Judá ou com Judá e Israel.

2. Aspectos corte-sagrados. Como capital e centro cultuai, Jerusalém exerce um pa
pel numa teologia cortês em desenvolvimento; cf. a trazida da arca, as cerimônias de 
entronização e investidura, o conceito da divina eleição da dinastia davídica (SI 132) e a 
escolha divina de Sião. Com base nisso, há uma expectativa da estabilidade da monar
quia e de bênção material para um povo justo.

3. Símbolo do povo ou da comunidade.
a. A cidade simboliza seus habitantes e, desta maneira, pode falar, sofrer, e ser salva 

numa equiparação com o povo ou a comunidade (cf. SI 79.1-2; Mq 7.8ss.; Is 51.17ss.;
46.13).

b. Desde o tempo de Jeremias, a cidade é um símbolo do povo ou da comunidade 
como tal (Jr 1.3; 4.11; 13.9-10). Quando Jr 4.14 chama Jerusalém ao arrependimento, 
o povo está em vista. A “filha de Jerusalém” se refere parcialmente à cidade e parcial
mente ao povo. Em Is 40.1-2, Jerusalém é o povo de Deus em todos os lugares e épocas. 
A mesma equiparação ocorre na expectativa escatológica (cf. Is 65.19ss.). Esta equi
paração de cidade e povo significa que ninguém, além dos israelitas, deve viver nela 
(Ne 2.20).

4. Trono e cidade de Deus.
a. A vinda da arca e a construção do templo estabelecem Jerusalém ou Sião como a 

morada de Deus. A referência primária talvez seja ao monte santo ou ao templo, porém 
a cidade inteira vem a ser incluída. O templo é o palácio de Deus, lado a lado com o pa
lácio do rei (cf. Jr 8.19). SI 9.11 diz que Deus está entronizado em Sião. Deus preparou 
uma morada para reinar ali para sempre (Êx 15.17-18). Ele escolheu Sião e faz que seu 
nome habite ali (lRs 11.13,32,36; 2Cr 7.16; 12.13).

b. Nesse desenvolvimento, deve-se notar a extensão ou transferência do centro sa-
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grado da arca para o templo, do templo para o monte, e do monte para toda a cidade. 
Fundada nas colinas sagradas, Jerusalém é ela própria a cidade de Deus (SI 46.4) ou do 
grande Rei (48.2); ela é a cidade santa (Is 48.2; Ne 11.1).

c. Desse modo, Deus está presente em Sião ou em Jerusalém, mesmo em julgamento 
(Ez 9.3; 10.2ss.; 11.22-23). É ali que agora ele aparece (SI 68.17; 50.2; J13.16; Am 1.2). O 
monte Sião e Jerusalém são símbolos de proteção divina (SI 125.1-2), e bênçãos podem 
ser proferidas a partir deles (128.5).

d. O juízo pode cair sobre o templo e a cidade (Jr 26.6ss.; Mq 3.12), contudo, como 
fundação santa de Deus (Is 14.32-33), Sião sobreviverá, de modo que mesmo durante 
o exílio a relação entre Sião e a comunidade permanece forte. A adesão à comunidade 
do templo tem importância redentora (Is 56.1ss.), e o templo deve ser um centro para 
todas as nações (56.7). Embora possa se fazer distinção entre o templo e a cidade (SI
68.29), a cidade toda é a cidade-templo (SI 48) e Sião é tanto o lugar do culto como o 
próprio culto.

5. A cidade de pecado e julgamento.
a. Os profetas denunciam a cidade como pecaminosa, atribuindo a ela, como a ca

pital, a culpa principal pelos pecados do povo (Mq 1.5). O verdadeiro pecado é o da 
apostasia e rebelião contra Deus (Is 3.8, 16-17). A cidade idólatra é como uma pros
tituta infiel. O pecado ético e social acompanha o pecado religioso (Mq 3.10). A pró
pria essência da cidade é opressão (Jr 6.6-7); ela é uma cidade de culpa de sangue (Ez
22.2-3). Há também o pecado político de cortejar as grandes potências (Ez 16.23ss.). 
“Esta cidade” é o termo desdenhoso usado por Jeremias e Ezequiel para Jerusalém. De 
origem pagã, o povo é desprezível por natureza (Ez 15.6; 16.1ss.). A salvação de um re
manescente ressalta a justiça da punição (14.22).

b. Como uma cidade de pecado, Jerusalém é também uma cidade de julgamento (Is 
29. lss.; 32.13-14). Deus a trará ajuizo (Sf 1.12). A Babilônia é seu agente (Ez 21.25ss.). 
O juízo toma a forma de guerra e deportação (Jr 6.23; Ez 12.lss.). O juízo é desapieda- 
do; somente uma conversão radical poderia evitá-lo (Jr 4.3-4; 15.5). Se o desastre pare
ce incompreensível em Lamentações, ele esteve iminente já há algum tempo (SI 137.7).

6. Cidade da era da salvação escatológica.
a. Durante o exílio, a mensagem profética é a de juízo seguido por restauração e sal

vação final. Lm 4.22 anuncia o fim do juízo, Is 40.lss. oferece uma mensagem de con
forto e retorno e Zc 8.15 promete a futura era de salvação.

b. O próprio Deus, que não abandona seu povo (Is 49.14-15), declara e garante li
bertação (Is 41.27; 46.13). O exílio permite que ele mostre seu poder (Mq 4.10). O es
plendor de sua glória significa salvação para Jerusalém em uma nova criação (Is 60). 
Deus ainda tem escolhido Sião (Zc 3.2), e a construção do segundo templo anuncia a 
restauração (Ag 2.19). O próprio Deus retorna (Ez 43.lss.) e os mensageiros de alegria 
e paz anunciam sua vinda (Is 52.7ss.). Habitando novamente em Sião (Is 4.5; 30.29; Zc
2.14), Deus inaugurará seu governo escatológico (Is 24.23, etc.). Não apenas o Messias 
(Zc 9.9-10), mas o próprio Deus possui sua residência ali, estabelecendo um regime 
aceitável (Jr 3.15), protegendo a cidade e constituindo sua glória interior (Zc 2.9).

c. A glória da cidade repousa inteiramente na obra redentora de Deus (Is 62; 
66.10ss.). Reconstruída com magnificência inacreditável, que se estende além de seus 
muros, e aberta dia e noite ao comércio, a nova cidade, como a capital escatológica e
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centro religioso, recebe novos nomes que Deus lhe confere e que expressam seus direi
tos (cf. Is 62.4, 12; Jr 3.17; 33.16; Ez 48.35; Zc 8.3). As descrições contêm traços huma
nos, pois a escatologia lida com fatores históricos; porém a ação redentora de Deus cria 
uma Jerusalém bem mais gloriosa, que constitui o ponto de partida para o conceito de 
uma Jerusalém celestial.

d. Deus lava o pecado de seus habitantes (Is 4.4). O remanescente santo dos redi
midos retorna à cidade (35.10). A esperança é fornecida de um retorno mais amplo de 
todas as nações (27.13). O objetivo do retorno é o estabelecimento de um relaciona
mento pactuai duradouro (Jr 50.5), em fidelidade e justiça divinamente concedidas (Zc
8.8). Um povo novo e justo nasce em Sião (Is 26.2; 66.8), o qual vive uma vida segura e 
abundante (Zc 8.4-5), goza de prosperidade (2.8), experimenta alegria (2.4) e derrama 
louvores e ações de graças (Is 12.4ss.).

e. O juízo cai sobre a Babilônia e Edom (Jr 51.24; Ob 17-18, 21), e as nações que 
atacam Jerusalém serão derrotadas e destruídas (Is 17.12ss.; J13.9ss.). É Deus quem jul
ga as nações e preserva Jerusalém, no entanto, por outra linha de profecia, Deus tem 
um propósito redentor também para as nações (Is 18.7; 25.6-7; 45.14). Elas subirão ao 
templo e ali serão ensinadas (Is 2.2ss.). Elas buscarão a Deus e o servirão (Zc 8.22; SI 
102.22). Elas encontrarão um lar em Jerusalém (SI 87.5). Confessando o Deus verdadei
ro, elas pertencerão ao seu povo e a paz reinará (Zc 2.15; Is 2.4).

7. Aspectos míticos.
a. Elementos míticos, despojados de seu caráter mítico, proporcionam metáforas 

que ressaltam a importância de Sião, principalmente os mitos do monte mais alto e da 
água da vida (cf. Is 2.2; Ez 47.1ss.; Zc 14.8).

b. Menos comuns são as idéias de Jerusalém como o centro da terra (Ez 5.5; 38.12), 
a da cidade que permanece firme no conflito com o caos (SI 46.1ss.), a de seu julga
mento como uma queda do paraíso (Lm 2.1) e a da cidade como uma árvore cósmica 
servindo de sombra aos povos (Ez 17.22ss.).

8. Cidade de teocracia. Em Crônicas, Jerusalém é um centro teocrático. Deus a esco
lheu, estabeleceu nela a monarquia, reconheceu o templo, e fez da cidade um lugar san
to para o qual possam vir os gentios e os verdadeiros crentes do reino do norte. Mesmo 
agora, Deus efetivou, assim, o seu governo nela e ao redor dela.

9. Resumo. A  posição especial de Jerusalém expressa humilde fé e obediência sob 
o governo de Deus estabelecido ou aguardado, mas pode também ser uma base para 
a obstinação e a autossegurança vã, nas quais o clamor “O templo, o templo” torna-se 
uma desculpa para se fugir das exigências de Deus. Os profetas colocam Jerusalém sob 
as mesmas obrigações, ameaças e promessas que todas as outras cidades, pois é o pró
prio Deus que é supremo e, embora possa escolher Jerusalém e ter um futuro para ela, 
ele não está preso a ela, mas pode encontrar seu povo em qualquer hora ou lugar.

[G. F o h r e r , VII, 292-319]

B. Sião e Jerusalém no judaísmo pós-bíblico.
I. Uso. A  forma grega de Sião é Seiõn ou Siõn. A  LXX possui lerousalêm (hê é o ar

tigo) para Jerusalém, porém a forma Hierosólyma também ocorre, e os judeus helenís- 
ticos têm preferência por ela, porque lembra hierós. O uso é semelhante ao encontrado 
no AT.
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II. Do período macabeu a 70 d.C. Desde os dias dos persas, Jerusalém desempe
nha apenas um pequeno papel político, porém alcança crescente importância como o 
centro de adoração para todos os judeus crentes. Aqueles impressionados pela cultura 
helenística tentam transformá-la numa cidade helenística, com um ginásio e práticas 
pagãs. A tentativa de Antíoco Epifânio de substituir Deus por Zeus leva à revolta dos 
Macabeus e à purificação do templo. Após a conquista da fortaleza, a cidade restaurada 
torna-se a residência dos hasmoneus, que uniram o sacerdócio à monarquia e abriram 
a porta para costumes pagãos. Pompeu toma a cidade em 63 a.C„ chegando mesmo a 
entrar no templo. Com o consentimento de Roma, Herodes se estabeleceu em Jerusa
lém e empreendeu grandes projetos de construção, p. ex., reforçando a fortaleza, cons
truindo um novo palácio e reedificando o templo. Quando os romanos transferem o 
governo a procuradores, estes residem em Cesareia e prestam apenas visitas ocasionais 
a Jerusalém. Em 66 d.C., os judeus expulsam os romanos, porém as legiões cercam a 
cidade e, após um longo cerco, capturam Jerusalém em 70 d.C. Tito entra no templo, 
porém este é então consumido por chamas. Os justos veem aqui uma visitação divina.

III. Jerusalém nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, Jerusalém é uma grande cidade 
com uma população de nada menos que 25.000 habitantes. Em consequência dos pro
jetos de Herodes, ela é próspera. A suprema corte, o Sinédrio, reúne-se ali para decidir 
questões religiosas. Escribas renomados ensinam a lei em Jerusalém e estudantes vêm 
de toda a parte para se beneficiarem de sua erudição. Muitas sinagogas oferecem opor
tunidades para adoração e para a leitura e exposição da lei. O templo situa-se no mon
te Sião em novo esplendor. Os gentios podem entrar no pátio externo, porém naquele 
tempo uma barreira com proibição expressa separa o pátio das mulheres, o pátio dos 
israelitas, o pátio dos sacerdotes, o altar da oferta queimada e o santuário.

IV. Jerusalém, a metrópole sagrada. Os judeus oram três vezes ao dia voltados para 
Jerusalém. Aqueles que vivem na cidade oram voltados para o templo. Os judeus no ex
terior enviam dádivas ao templo. Aqueles que podem sobem a Jerusalém para as festas. 
Os cidadãos hospedam os peregrinos sem custo. Visto de longe, o templo parece um 
monte coberto de neve. A oração no lugar sagrado tem uma promessa especial. Mesmo 
para aqueles que se retiram para o deserto, Jerusalém continua sendo a cidade eleita. O 
juízo cairá sobre os sacerdotes profanos, porém, na era da salvação, o templo será re
construído na nova Jerusalém, como a Escritura prescreve.

V. A nova Jerusalém. A  oração diária é para que Deus tenha misericórdia de Je
rusalém e volte para Sião. Quando o último ataque das potências ímpias for repelido, 
Deus reconstruirá a cidade e ela será o lugar de salvação escatológica. A nova Jerusa
lém é a cidade de Davi, reconstruída com nova glória, ou é a cidade preexistente, que 
é construída por Deus no céu e que desce à terra com o raiar de um novo mundo. A 
apocalíptica apresenta a última visão, contudo os rabinos favorecem a primeira, com a 
qual Deus, ou o Messias, reconstruirá a cidade com grande magnificência e estenderá 
grandemente as suas fronteiras, de modo que ela possa acomodar os judeus e os mui
tos gentios que para ela afluem. Os recipientes sagrados e a arca voltarão para o lugar 
santo, os santos habitarão ali, e todos os povos virão a Jerusalém para adorar. O  paraíso 
retornará com a nova Jerusalém.
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C. Sião e Jerusalém no NT.
I. Ocorrência e uso.
1. Há sete ocorrências de Siõn no NT, cinco em citações do AT e as outras duas em 

Hb 12.22 e Ap 14.1.
2. Jerusalém é mencionada frequentemente nos evangelhos e em Atos e, às vezes, 

em Paulo, em Hebreus e em Apocalipse, mas nunca nas epístolas católicas. Jerusalém, 
provavelmente, é a cidade no monte em Mt 5.14, e é a cidade santa em Mt 4.5; 27.53; 
Ap 11.2, a cidade amada em Ap 20.9, e a cidade do grande rei em Mt 5.35. Na maioria 
dos casos, a cidade real está em vista, porém os habitantes podem estar incluídos, p. ex„ 
em Mt 2.3. Ambas as formas gregas ocorrem. Apocalipse e Hebreus utilizam apenas 
Ierousalêm, Paulo normalmente usa esta forma e Lucas tem preferência por ela, porém 
os outros evangelhos geralmente usam Hierosólyma.

II. Ditos de Jesus acerca de Jerusalém.
1. Exceto em referências à paixão, Jerusalém só aparece três vezes na pregação de 

Jesus. Em Lc 10.30, um homem desce de Jerusalém para Jericó. Em Lc 13.4, aqueles 
sobre quem a torre cai não são mais culpados do que outros que vivem em Jerusalém; o 
chamado a todos é para que se arrependam. Em Mt 5.35, jurar por Jerusalém é tomar o 
nome de Deus em vão, porque Jerusalém é a cidade do grande rei.

2. Os dois ditos em Lc 13.33 e Mt 23.37ss. lidam com o martírio. É uma crença co
mum que os profetas devem sofrer em Jerusalém, e Jesus aguarda sua própria paixão 
profética ali, pois Jerusalém é o lugar da decisão. O lamento provavelmente se refere 
não tanto ao ministério de Jesus na cidade, mas ao repetido convite de Deus ou à sa
bedoria divina. O abandono de Jerusalém durará até a parusia, quando Jesus, em seu 
retorno, será jubilosamente aclamado como o Messias.

3. Jesus é crucificado diante dos portões de Jerusalém. Ele prediz sua morte ali em 
Mc 8.31; 9.31; 10.32ss. e paralelos. Os detalhes concordam com o querigma apostólico, 
e Mt 16.21 sugere que a paixão ocorre por ordem divina. O nome de Jerusalém não 
ocorre efetivamente em Mc 9.31 e paralelos.

III. Jerusalém nos quatro evangelhos.
1. Marcos. Jerusalém é raramente mencionada em Marcos exceto nas predições da 

paixão e na narrativa da paixão. Seus habitantes saem para ouvir João Batista (Mc 1.5) 
e também Jesus (3.8). Escribas de Jerusalém acusam Jesus de expulsar demônios com 
a ajuda de Belzebu (3.22). Escribas e fariseus da cidade criticam Jesus por quebrar a 
lei (7.1ss.). Jerusalém é a residência de seus inimigos mais mordazes (11.18; 14.1-2). 
Quando Jesus morre, o rasgar-se do véu do templo inicia o juízo divino sobre a cidade 
(15.38).

2. Mateus. Jerusalém aparece nas histórias da infância em Mateus. Os sábios vêm 
até ela, e Herodes e a cidade são surpreendidos por sua vinda (2.1 ss.). Jerusalém é a 
cidade santa em 4.5. O Filho do Homem deve ir até lá para morrer (16.21). Ali Jesus 
tem seu debate decisivo com os escribas (v. 23) e ensina seus discípulos acerca das últi
mas coisas (v. 24-25). Em sua morte, os sepulcros se abrem diante dos portões e santos 
mortos aparecem a muitos na cidade santa (27.51-52). O juízo cairá sobre a cidade por 
rejeitar o convite de Deus (22.7), mas no último dia ela irá saudar com grande júbilo o 
Senhor que retorna (23.39).

3. Lucas. Dando mais ênfase a Jerusalém, Lucas começa e termina com o templo
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(1.5ss.; 24.53). Jesus e a nova comunidade cumprem as promessas antigas. A intima
ção de Zacarias ocorre no templo (1.5ss.), onde os pais de Jesus também o apresentam 
(2.24), e onde Simeão e Ana aguardam a redenção (2.38). Jesus sobe ao templo aos 12 
anos e está em casa ali (2.41ss.). Ele derrota o tentador sobre um pináculo do templo 
(4.9). Jesus debate com escribas e fariseus de Jerusalém (5.17) e pessoas afluem a ele 
de muitos lugares, inclusive de Jerusalém (6.17). Ele começa sua jornada para Jerusa
lém sob o sinal da paixão (9.51ss.). Sua entrada o traz ao templo, que ele purifica e usa 
como lugar de ensino (19.45ss.). Jerusalém é destruída porque não sabe o que lhe é de
vido à paz (19.42ss.). Consequentemente, suas filhas devem chorar por si mesmas e por 
seus filhos (23.28). Dentro e ao redor de Jerusalém, o Senhor ressurreto aparece a seus 
discípulos (24.13ss.) e os comissiona a proclamarem sua morte e ressurreição redento
ras. Seus discípulos se reúnem no templo e louvam a Deus ali (24.53).

4. João. Em João, Jerusalém se alterna com a Galileia como o centro do ministério 
de Jesus. Encontrando representantes do cosmos incrédulo ali, ele faz dela um lugar 
para a manifestação de sua glória. Diversos lugares recebem menção específica, p. ex„ 
o tanque de Betesda, em 5.2, e o tanque de Siloé, em 9.7. Ele ensina no templo (7.14), 
e, especificamente, no pórtico de Salomão (10.22-23). Ele permanece em Betânia com 
Maria e Marta. No fim, ele instrui somente os discípulos, e João não menciona Jerusa
lém na narrativa da paixão. O tempo chegou em que o Pai não é adorado nem em Geri- 
zim nem em Jerusalém (4.21ss.).

IV. Jerusalém e a comunidade primitiva.
1. A comunidade em Jerusalém. Um grupo de discípulos se reúne na cidade santa 

e ali o Espírito Santo desce sobre eles. Esses discípulos herdam as promessas do antigo 
pacto como a igreja de Deus. Quando os judeus helenísticos são expulsos, eles espa
lham o evangelho. Todos os crentes honram a igreja de Jerusalém sob a liderança de 
Pedro e, depois, de Tiago, o irmão do Senhor. Desde Jerusalém, mensageiros e profetas 
vão até outras igrejas (At 8.14; 11.22, 27; 15.32). Cristãos se reúnem ali para discutir 
questões de interesse comum (G1 2.1ss.; At 15.1ss.) e, missionários voltam para lá após 
cumprir suas tarefas (11.2; 13.13; 19.21; 21.15).

2. Jerusalém em Paulo. Paulo reconhece que o evangelho veio de Jerusalém (Rm
15.19), e que a comunidade ali merece amor e respeito. No entanto, ele não recebeu 
seu apostolado dos apóstolos de Jerusalém (G1 1.1), nem precisa da confirmação deles 
(1.18ss.; 2.1-2). Eles concordam que Paulo deve participar da missão da igreja e prepa
rar a coleta (G12.7ss.). As doações que ele traz a Jerusalém são uma oferta de amor, não 
um imposto. Embora não trabalhe em Jerusalém, Paulo descreve seu ministério como 
se estendendo de Jerusalém e arredores até ao Ilírico (Rm 15.19).

3. Jerusalém em Atos. Os discípulos permanecem em Jerusalém, conforme a ordem 
do Senhor (Lc 24.49; At 1.4). Depois que o Espírito desce, eles proclamam Cristo ali 
(2.36). Muitos residentes e estrangeiros residentes recebem a mensagem deles (2.43;
5.16). Os governantes se opõem a eles (4.5), porém não conseguem impedir a difusão 
da palavra (6.7). A comunidade adora no templo (2.46; 3.1ss.). Quando a igreja cresce 
na Judeia e em Samaria, ela aceita a liderança de Jerusalém (At 8.14ss.; 11.2ss.). Saulo 
persegue a igreja em Jerusalém (9.13, 21); ele é bem conhecido na cidade por sua vida 
exemplar (26.4). Logo após sua conversão, ele retorna a Jerusalém e Barnabé o apre
senta aos apóstolos (9.26ss.). No templo, Saulo recebe seu comissionamento para ir aos
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gentios (22.17-18). Ele visita Jerusalém como enviado da igreja em Antioquia (11.27ss.; 
12.25; 15.2,4). Em Éfeso, ele resolve ir a Jerusalém como peregrino, para o Pentecostes 
(19.21; 20.16, 22). Os anciãos da igreja o recebem (21.17), mas os judeus planejam sua 
prisão (21.27ss.). Visto que seu caso não pode ser decidido em Jerusalém, ele finalmen
te vai a Roma (28.17) e é assim capacitado a testemunhar tanto em Jerusalém como em 
Roma, como o Senhor declara (23.11).

4. Sião e Jerusalém em Apocalipse. Em Ap 14.1, o vidente vê o Cordeiro no monte 
Sião, ou seja, o lugar da preservação escatológica que abriga os 144.000. A cidade do 
cap. 11 é claramente Jerusalém. Como palco do sofrimento de Cristo, que é agora o tro
no da blasfêmia e da obstinação, ela fica debaixo do juízo de Deus, porém o templo, ou 
seja, o povo de Deus, será salvo (11.1).

V. A nova Jerusalém.
1. Paulo. Em G1 4.2 lss. Paulo equipara o filho da escrava ao pacto do Sinai e à Jeru

salém atual, mas equipara o filho da livre à promessa e à Jerusalém de cima. Ele acres
centa que a Jerusalém livre é nossa mãe. Visto que a liberdade presente dos crentes está 
em questão, a Jerusalém de cima representa uma salvação escatológica que não é exata
mente futura, mas já chegou.

2. Hebreus. Em Hb 12.22, o monte celestial e a cidade celestial são o lugar da reu
nião de anjos e da comunidade. A cidade aqui não é apenas o destino da peregrinação. 
Os crentes já vieram a ela, como o lugar do novo pacto, e de onde eles podem seguir 
viagem para a cidade eterna.

3. Apocalipse. Em Ap 3.12, aqueles que levam o nome de Deus pertencem à Jeru
salém celestial, que desce de Deus à terra (21.10). O paraíso voltará com esta cidade 
(22.1ss.). Uma riqueza de imagens a descreve, mas ela não terá templo (21.22).

D. Sião e Jerusalém na igreja primitiva.
1. Os únicos dois casos nos pais apostólicos estão em Barn. 6.2 (citando Is 28.16) e 

lClem. 41.2 (o exemplo da ordem divinamente estabelecida).
2. Os evangelhos apócrifos mencionam Jerusalém com frequência.
3. Os teólogos aplicam a interpretação alegórica do nome Jerusalém à igreja ou aos 

crentes (cf. Orígenes). A alma oprimida por poderes malignos é Jebus (pisada), porém, 
quando transformada pelo ensino divino, ela é Jerusalém, a cidade da paz.

4. Clemente de Alexandria emprega a ideia da Jerusalém de cima para retratar a ci
dade ideal em termos platônicos. O dualismo gnóstico também faz uso do contraste 
entre a Jerusalém de baixo e a de cima. A última pertence ao mundo incorruptível de 
luz e é a sabedoria para os valentinianos. [E. Lo h s e , VII, 319-38]

skándalon  [causa de ofensa, pedra de tropeço], skandalízo  [escandalizar, fazer tro
peçar]

A. Derivação e uso não bíblico.
1. A raiz original tem o sentido de “saltar para a frente e para trás”, “fechar com força 

para”, “fechar sobre alguma coisa” ou “apanhar”, porém mais tarde o sentido de “ofensa”, 
ou “motivo para punição”, ocorre nos papiros.
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2. Não há ocorrência do verbo fora da esfera bíblica, contudo skandalistês pressu
põe skandalízõ no sentido de “pôr armadilhas”.

B. O AT.
I. Termos hebraicos. A LXX usa o grupo para dois conjuntos de termos hebraicos 

com os sentidos diferentes de atingir ou apanhar numa cilada, e escorregar ou tropeçar 
(com o significado transferido de “ocasião de pecado”).

II. A LXX.
1. skándalon. Na tradução do hebraico, próskomma, skõlon e skándalon são usados 

e, por assimilição, skándalon pode significar tanto “armadilha” quanto “pedra de trope
ço” ou “causa de ruína”, tendo em vista ídolos ou ofensas contra a lei. Como fundamen
to para a punição divina skándalon pode, então, denotar uma ocasião de pecado ou 
uma tentação para pecar.

2. skandalízõ. Esse verbo, que é raro na LXX, traz os sentidos de “enredar-se”, ou 
seja, “cair em pecado” e no ativo (SI Sal. 16.7) “desencaminhar”.

C. Traduções posteriores do AT.
1. Áquila. Seguindo um princípio rígido de tradução, Áquila usa skándalon para 

“causa de ruína”, skandalismós para “calamidade” e skandalízomai para “vir a ofender”.
2. Símaco. De forma menos rígida, Símaco também usa skándalon para “causa de 

calamidade” ou “morte” (Pv29.6; 13.14; 14.27).
3. Teodócio. Não há nada independente nesta tradução.

C. ONT.
I. Dependência para com o AT. Em termos formais e materiais, o uso do NT depen

de do uso do AT. O termo ocorre em ditos de Jesus, em Paulo e em João. Lucas evita 
algumas ocasiões ou usa outros termos. Em Lc 2.34, embora ptõsis ocorra em vez de 
skándalon, o conceito do NT se expressa com clareza; o ministério de Jesus pode resul
tar em morte ou vida, pois sua pessoa e obra evocarão fé ou levantarão oposição. Várias 
expressões da LXX podem ser encontradas (cf. Rm 14.13; ICo 1.23), e alusões e cita
ções do AT ocorrem (Mt 13.41; Rm 11.9). No NT, como no AT, a questão no skándalon 
é a relação da pessoa com Deus. O skándalon é um obstáculo à fé e, por esta razão, é 
causa de queda e destruição.

II. Ditos de Jesus.
1. Profecias do AT. Em Mt 13.41 e 24.10 Jesus cita ditos do AT com uma intenção 

escatológica (Sf 1.3; Dn 11.41). Mt 24.10 refere-se ao skandalismós final, e 13.41 à er
radicação dos skándala. Em 13.41 os skándala são, provavelmente, pessoas que trazem 
ruína ao seduzirem ao pecado e cujo fim virá com o do diabo e suas hostes. A reunião 
dos eleitos (cf. 24.31) é a contraparte desta erradicação.

2. skándala do presente.
a. A apostasia escatológica já começou, pois a vinda de Jesus trouxe skándala, que 

acompanham a demanda por fé. Em Mt 18.7 a vinda de skándala é inevitável, contu
do, ais são pronunciados sobre aqueles que participam passiva ou ativamente na vinda 
desses escândalos. Eles são extremamente perigosos, pois envolvem ruína eterna. Eles 
se aplicam a todas as pessoas, no entanto, embora inevitáveis, eles estão integrados ao 
plano de Deus, pois a história consiste de decisões favoráveis e contrárias a Deus.
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b. Em Mt 16.23, Pedro, que recebeu uma função semelhante à do próprio Jesus, pe
dra fundamental (ICo 3.11) e também rocha de escândalo (Rm 9.33), torna-se uma pe
dra de tropeço para Jesus. Ao opor pensamentos humanos à vontade divina, ele age 
como um instrumento de Satanás. Ao considerar o caminho de Jesus para a cruz um 
skándalon, ele se torna um skándalon, ou seja, uma tentação personificada para desviar 
da vontade de Deus.

3. Skandalismós do presente.
a. Apostasia dos inconstantes. Quando a palavra do reino é pregada, surgem afli

ções que resultam em skandalízesthai ou apostasia (Mt 13.20-21), como um prelúdio 
para o skandalismós escatológico. Neste caso, as pessoas de caráter instável e superficial 
recebem a palavra, porém seu entusiasmo facilmente inflamado esfria-se com a mesma 
rapidez. A apostasia significa ruína, de modo que o skándalon, que é uma ocasião de 
pecado, é também a causa de destruição.

b. skandalismós em Jesus. Quando são dados motivos para skandalízesthai, a refe
rência é a Jesus (Mt 26.31; 33; 13.57). Escandalizar-se com Jesus é o oposto de ter fé 
nele. Os discípulos se escandalizam e caem na paixão (Mc 14.27; Mt 26.31). Os sofri
mentos do Messias trazem pânico a seus seguidores e os dispersam (cf. Zc 13.7). Pedro 
cai vítima deste skándalon, a despeito de sua professada prontidão para aceitar sofri
mento para si (Mc 14.29; Mt 26.33). Na resposta a João Batista, Jesus pronuncia bênção 
sobre aqueles que não perdem a confiança nele (Mt 11.6). A era de salvação é a era de 
decisão. A presença de Jesus pode resultar tanto em fé como em falta de fé. Uma causa 
de incredulidade prende-se a suas palavras, mesmo que evitar skandalismós seja o ob
jetivo. O povo de Nazaré, encontrando uma contradição entre sua origem e sua obra, 
escandaliza-se e recusa crer (Mt 13.53ss.). Na verdade, sua incredulidade torna-se ódio 
mortal (Lc 4.28-29). Os fariseus, também, não apenas ficam ofendidos com os ataques 
de Jesus (Mt 15.12), mas rejeitam seu ensino e, ao fazerem isso, mostram que não são 
plantação de Deus, mas cegos guiando cegos, ou seja, incrédulos. As ocasiões de trope
ço são a irritação com a liberdade de Jesus, o aborrecimento com sua distinção entre lei 
e tradição, e a ofensa com respeito a sua pessoa, mesmo que, assim como no caso do 
imposto (Mt 17.27), ele se abstenha de sua própria liberdade (cf. Rm 14.13) de forma a 
não provocar oposição.

c. Não fazer que outros tropecem. Evitar skandalismós é o ponto em Mc 9.42. Aqui 
a punição, ou seja, a perdição eterna, está adequada à ofensa, ou seja, causar perda de fé 
e, consequentemente, perda da salvação. Uma luz escatológica semelhante recai sobre 
Mc 9.43ss.; Mt 5.29-30; 18.8-9. O significado de skandalízõ aqui é “incitar ao pecado” 
e, por conseguinte, afundar em incredulidade e perdição. Nenhum preço é alto demais 
para se evitar isso; por isso a exigência inexorável de Jesus.

III. Paulo.
1. O skándalon do Evangelho. Paulo faz referência primeiramente a um skándalon 

inevitável (Rm 9.33). Jesus traz salvação, mas também pode ser causa de perdição. lPe 
2.6ss. contém o mesmo pensamento e utiliza as mesmas citações do AT. Os incrédulos 
se ofendem com Jesus e, consequentemente, Jesus torna-se para eles pedra de tropeço. 
Por divina ordenação, a palavra serve a uma dupla função, dependendo de seus ou
vintes virem a obedecê-la ou não. Uma característica essencial da fé é que ela supera 
o skándalon da obra redentora de Deus em Cristo. Como mostra ICo 1.18ss., a cruz é
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religiosamente ofensiva aos judeus, como é loucura para os gregos. Parte do skándalon, 
evidentemente, é a libertação da lei que ela efetua (G1 5.11). Forçar a circuncisão é re
duzir o skándalon mediante concessão. Para os judeus, no entanto, o skándalon, predi
to em SI 69.22, significa tropeçar, mas não cair (Rm 11.11). Os cristãos também não es
tão imunes ao skandalízesthai. Em 2Co 11.29, Paulo está pronto a partilhar a fraqueza 
dos fracos, mas fica indignado se algum deles for induzido a cair.

2. O perigo de cair. As tensões nas igrejas são ocasião de skándalon (cf. os debates 
entre os fortes e os fracos em Rm 14-15 e ICo 8.1ss.; 10.23ss.). A liberdade daqueles 
que lançaram totalmente fora o passado causa ofensa àqueles que não o fizeram, mas 
também cria o perigo de que estes venham a agir contra a própria consciência ou com 
fé vacilante. Neste caso, o perigo é o sério perigo de uma queda escatológica final (Rm
14.15, 23). Os fortes, com sua liberdade, podem destruir os fracos e, por conseguinte, 
destruir a obra de Deus em Cristo. Paulo, então, põe-se do lado dos fracos, mesmo par
tilhando a fé dos fortes (Rm 15.1).

3. O skándalon da heresia. Falsos mestres podem causar divisões e também 
skándala, que provavelmente são tentações ao abandono da sã doutrina. Um uso pa
recido de skándalon ocorre em Ap 2.14 (cf. também Mt 13.41), onde “colocar pedra de 
tropeço” lembra Lv 19.14 e tem o sentido de sedução a apostasia e imoralidade (cf. v. 
15, 20).

IV. João. O substantivo é semifigurado em ljo 2.10 (“causa de desvio”). A pressupo
sição aqui é a cegueira ou a escuridão. Onde há amor há luz e, portanto, não há razão 
para se desviar e cair. Em Jo 6.61, uma crise de fé é aparente. A falta de entendimento 
faz muitos discípulos deixarem Jesus. Somente o poder do Espírito iluminando a pala
vra pode superar o skandalismós (v. 63). A confissão de Pedro confirma a verdade disso 
(v. 68). Os discursos de despedida têm o objetivo de guardar os discípulos da apostasia 
(Jo 16.1). Aqui, novamente, o Espírito e seu testemunho terão o papel crucial (15.26- 
27), porque o Espírito capacitará os discípulos a entender a paixão que se aproxima, 
que o próprio Jesus anuncia e justifica com uma prova da Escritura (15.18ss.).

D. Escritos patrísticos. O grupo da palavras ocorre apenas raramente no período 
pós-NT. Nos lugares onde é usado, ele é submetido a trivialização psicológica e mora
lista. [G. Stahlin , VII, 339-58]

skeúos [vaso]

A. Grego secular.
1. skeúos, significando “vaso” ou “recipiente”, é usado literalmente para utensílios 

domésticos, ferramentas agrícolas, bagagem, equipamento militar, mecanismo náutico 
e vasos cultuais.

2. Num sentido transferido, algumas pessoas são instrumentos de outras, o corpo é 
o vaso da alma e o skeúos também é o órgão reprodutor.

B. ALXX.
1. O grego skeúos cobre quase o mesmo campo que o hebraico kfll, sendo usado 

para ele em cerca de 270 de 320 casos e em sentidos tais como vasos, jugos, armas, ba
gagem, equipamento de navio e vasos sagrados.
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2. No uso figurado, uma característica do termo do AT é que o instrumento huma
no é frágil (Os 8.8), que Deus é radicalmente superior a ele (Is 10.15), e que ele o molda 
como o oleiro faz com seu vaso (Jr 18.1ss.). O significado em ISm 21.6 é “corpo” ou 
“órgão reprodutor”.

C. Judaísmo posterior.
1. No judaísmo posterior, o uso literal é semelhante ao do AT.
2. Num sentido transferido, a lei é um vaso de grande valor, as pessoas são instru

mentos de Deus ou do diabo, o corpo é um vaso para a pessoa, a serpente é um instru
mento do diabo, e o corpo é um vaso para a alma.

3. a. Quanto ao uso de “vaso” para “mulher”, pode-se notar que prostitutas são “va
sos” em textos aramaicos egípcios.

b. Um sentido sexual semelhante ocorre na esfera rabínica, na qual “usar como um 
vaso” parece um eufemismo para ter relações sexuais.

c. Este também pode ser o significado quando uma viúva recusa casamento com 
base em que um vaso que foi usado para aquilo que é santo não deveria ser usado para 
aquilo que é profano.

d. A expressão “fazer da massa informe de mulher um vaso pronto ou completo” 
também parece ter o casamento em vista.

e. Em suma, “vaso” significa “mulher” somente num sentido formal, porém contém 
a sugestão de “usar a mulher como um vaso” num sentido sexual.

D. ONT.
1. No NT, skeúos denota um vaso que pode ser carregado em Mc 11.16, um utensí

lio doméstico em Ap 2.27; Jo 19.29; Lc 8.16; At 10.11, 16, equipamento náutico em At 
27.17 e um vaso litúrgico em Hb 9.21.

2. a. Figuradamente, skeúos ocorre em Rm 9.19ss. A preocupação no contexto é 
com as relações entre o povo do antigo e o do novo pacto; os v. 22ss. ressaltam a ligação 
teleológica entre os dois conforme Deus os molda para diferentes fins. Os “vasos” de
notados aqui são, obviamente utensílios, mas o sentido de instrumentos também está 
presente. Embora Deus talvez tenha feito alguns vasos para a destruição e alguns para 
a glória, pode-se ver misericórdia mesmo em relação aos primeiros, porque ainda não 
foram quebrados; a ira de Deus contra eles ressalta sua misericórdia para com os vasos 
para a glória, e esta misericórdia finalmente levará a uma plenitude de glória. O geniti
vo em “vasos de ira” é qualitativo; Deus executa sua ira sobre estes vasos e através deles. 
A linha que vai de Esaú, passa por Faraó e chega ao Israel desobediente, encontra-se 
em antítese àquela que vai de Isaque, passa por Moisés e chega à igreja, a qual, porém, 
inclui tanto gentios do mundo de Faraó como crentes de Israel, de modo que não há 
qualquer antítese absoluta. Está implícito o pensamento de que mesmo o vaso de ira 
pode ser remoldado em vaso de misericórdia.

b. Em 2Tm 2.20-21, os vasos são avaliados de acordo com seu propósito e material. 
A passagem é um chamado à purificação do erro com vistas a ser um vaso consagrado 
e útil.

c. O próprio Paulo é um “vaso escolhido” em At 9.15 (cf. G1 1.15-16). Ele é eleito 
para serviço e sofrimento (2Co 11.23ss.). Ele e seus companheiros têm o tesouro do 
evangelho em “vasos de barro”, ou seja, não meramente seus corpos, mas a pessoa deles 
como um todo, com toda sua humildade e fragilidade (2Co 4.7).
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3. A referência em lTs 4.4 pode ser ao “corpo”, como no pensamento grego, ou à “es
posa”, como no eufemismo judaico. O verbo também pode significar “obter” ou “pos
suir”. Se a esposa é o skeúos, temos então uma exortação ou a casar, como um remédio 
contra a fornicação, ou a ter a própria esposa em estima. Para Paulo, que conhece tanto 
o hebraico quanto o grego, o significado mais provável é que seus leitores devem saber 
como viver com a própria esposa em santificação e honra em vez de na concupiscên- 
cia da paixão. Contra a tradução de skeúos como “corpo”, pode-se citar o contexto, a 
ausência em Paulo de qualquer conceito do corpo como o recipiente da alma, e a falta 
de interesse de Paulo numa ética centrada no corpo. Por outro lado, um chamado à 
santificação no casamento está inteiramente de acordo tanto com o contexto como com 
a instrução de Paulo (cf. também lCo 7.2). lPe 3.7 oferece um comentário apropriado. 
Ligando o relacionamento matrimonial à ordenação de ambos os parceiros a sua he
rança futura, ele dá a este relacionamento sua suprema justificação e profundidade.

E. Pais apostólicos. Os pais apostólicos utilizam skeúos para utensílios, para os 
crentes como vasos do espírito, e para o corpo de Cristo e também a terra de Jacó como 
vasos do Espírito. 2Clem. 8.2 chama ao arrependimento nesta vida, com base no fato de 
que o oleiro só pode remodelar vasos que ainda não levou ao fogo.

[C. M a u r e r , VII, 358-67]

skênê [tenda], skênos [tenda, corpo], skênõma [tenda, templo], skênóõ [viver, ha
bitar] , episkênóõ [fixar residência], kaíaskênóõ [fazer habitar], skênopegía [monta
gem de tendas, festa dos Tabernáculos], skênopoiós [fabricante de tendas]

skênê.

A. Uso grego. De etimologia incerta, skênê consistentemente significa “tenda”, em
bora com certas nuanças como barraca de mercado, acomodação numa tenda, san
tuário portátil, palco de teatro (originalmente uma estrutura de pilares com paredes 
portáteis), cobertura de uma carroça e cabine no convés de um navio. A ideia de tran- 
sitoriedade é inerente no termo, embora posteriormente ele possa ter o sentido mais 
geral de habitação ou alojamento.

B. ALXX.
1. skênê ocorre cerca de 435 vezes no AT, a maioria delas para o hebraico ’hl. Cerca 

de dois terços das referências são à tenda da congregação.
2. O uso de tendas é comum em Israel; cf. Abraão (Gn 12.8), Jetro (Êx 18.7), Corá 

(Nm 16.26-27) e Acã (Js 7.21ss.). Nômades (Gn 4.20), pastores (Jz 6.5) e soldados (2Rs 
7.7-8) vivem em tendas. Na festa dos Tabernáculos, morar em tendas relembra o perío
do do deserto (Lv 23.42-43).

3. O AT nos conta pouco a respeito da construção de tendas. Há menção de Quedar 
em Ct 1.5, e lemos sobre estacas (Jz 4.21) e cortinas (Is 54.2). Tendas ogivais e estrutu
ras entrelaçadas parecem estar na moda (cf. 2Sm 11.11). As estruturas usadas na festa 
dos Tabernáculos são as últimas, ou seja, barracas ou cabanas de folhas densamente en
trelaçadas.
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4. A tenda da congregação é sempre chamada de tenda no AT Çhl ou mskri). Talvez 
mais tarde ela se torne uma estrutura entrelaçada, mas originalmente é o lugar onde a 
pessoa encontra-se com Deus, e não o lugar onde ele reside, e skènê (ou skènõma) é es
colhida como a tradução, não por ter o sentido geral de habitação, mas por representar 
o sentido original de tenda e, provavelmente, também porque as três consoantes skn 
ocorrem também no hebraico mskn. Contudo, no devido tempo o tabernáculo passa a 
ser considerado o lugar da habitação de Deus, e isso tende a dar a skènê um maior sen
tido de habitação neste contexto.

5. Algumas declarações poéticas se referem à morada de Deus no céu ou na terra 
como em uma skénê (cf. Is 40.22; SI 18.11; Jó 36.29). Em SI 27.5 (skènê), a ideia é a de 
proteção. Êx 26.30 pressupõe um protótipo celestial para o tabernáculo, porém isso não 
quer dizer que no céu Deus more em uma skénê.

6. A ideia de viver em tendas não tem função na escatologia. SI 118.15 não tem sig
nificado escatológico, e o ponto em Os 12.9 não é o habitar em tendas, mas o paralelo 
entre o período do deserto e o tempo do fim. Não há promessa de que o próprio Deus 
fará seu tabernáculo no meio do seu povo nem qualquer profecia de que o Messias ha
bitará numa tenda.

C. Judaísmo não bíblico.
1. Filo utiliza skènê em conexões do AT e em relação à festa dos Tabernáculos. Ale- 

goricamente, a sabedoria é uma tenda em que os sábios habitam, e a tenda da congre
gação simboliza virtude.

2. Josefo também utiliza skènê para tendas comuns, em conexão com a festa dos 
Tabernáculos, e como um termo específico para a tenda da congregação. Esta é a 
prõtê skènê, comparada ao templo de Salomão.

3. Os pseudepígrafos dão evidência da influência do AT. Jub. 16.21 menciona a festa 
dos Tabernáculos, e 1.10 chama o tabernáculo (ou templo) de tenda de Deus. Nos hi
nos de Qumran há referência à santa habitação de Deus e o lugar de sua tenda, porém 
este parece um uso convencional.

D. ONT.
1. skènê ocorre 20 vezes no NT, sendo que dez dos casos estão em Hebreus e oito 

em Hb 8-9. Em At 7.43 (citando Am 5.27ss. LXX), a skènê é uma tenda cultuai. Em 
At 15.16, o surgimento da igreja é a restauração da skènê de Davi de acordo com Am
9.11-12. Os judeus cristãos cumprem a primeira parte da profecia e os gentios cristãos 
a segunda. Em At 7.44, a skénê é a tenda do testemunho, levada para Canaã no v. 45. 
Ap 15.5 se refere ao templo de Deus no céu (11.19) como “o templo da tenda do teste
munho no céu”.

2. Hb 8.1-2 faz distinção entre a tenda verdadeira e celestial e a terrena. Deus ar
mou a tenda verdadeira, ao passo que determinou, mas ele próprio não erigiu a tenda 
terrena. A tenda celestial é um modelo para a tenda terrena, mas também serve a seu 
próprio propósito como uma tenda preexistente que é de natureza eterna. Em 9.1ss. a 
tenda terrena é dupla; há uma tenda externa e uma tenda interna, e o caminho para a 
tenda interna não está aberto enquanto a tenda externa permanece em pé (9.8). Seme
lhantemente, a tenda celestial parece ter tanto um santuário externo como um interno, 
embora não haja sugestão de que Deus habite no Santo dos Santos celestial. É através
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da tenda externa que Cristo, por seu sangue, obtém acesso à tenda interna (9.11-12). O 
autor não diz, precisamente, o que é a tenda externa. É à luz da exposição nos caps. 8-9 
que 13.10 faz referência àqueles que “ministram no tabernáculo”, ou seja, os sacerdotes 
do santuário do AT. O fato de que Abraão vive em tendas (11.9) salienta sua condi
ção de forasteiro; a cidade para a qual ele se dirige como peregrino é aquela que Deus 
constrói.

3. Em Ap 13.6, a besta blasfema da skênè de Deus. A escolha da palavra aqui pro
vavelmente teve por base o uso do verbo em 7.15, ao qual corresponde 12.12 com sua 
referência àqueles que habitam no céu. Estes versículos ajudam a esclarecer a combina
ção de templo e tenda em 15.5, que supera o naós toú theoií de 11.19 (cf. também 21.3).

4. Lc 16.9 fala de skénaí escatológicas no plural. Cabanas ou tendas parecem estar 
em contradição com a ideia de permanência. A ideia, entretanto, não é que a última 
era corresponde ao período do deserto, mas antes que estas são moradas eternas, talvez 
com uma sugestão da habitação da glória divina. A proposta de Pedro de construir três 
skênaí na transfiguração (Mc 9.5) obviamente tem em vista uma longa estadia e, visto 
que as skênaí são para Jesus, Moisés e Elias, um entendimento messiânico ou escato- 
lógico parece estar presente. Não há uma ligação clara com a tenda da congregação, 
mas apenas uma leve sugestão da transfiguração de Moisés no monte. Como as barra
cas não são para os discípulos, a ideia não é a de que o povo do tempo do fim habitará 
em tendas como no deserto. Também a proposta não está relacionada à ideia de um 
tabernacular escatológico de Deus, nem ao do Messias. Moisés é um tipo do Messias e 
Elias, do precursor, porém o que a proposta expressa parece ser o conceito mais geral 
da presença benevolente e permanente de Deus.

5. Segundo Ap 21.3, Deus habita numa tenda. Zc 2.14-15 e Ez 37.27 influenciam 
esta afirmação, que não está sugerindo que no éscaton haverá um imenso acampamen
to celestial com a tenda de Deus no meio; simplesmente está oferecendo uma metáfora 
vivida para a presença eterna de Deus. A ênfase encontra-se no íntimo relacionamento 
entre Deus e seu povo (“com os homens”, “com eles”). A skènê theoú é a nova Jerusalém 
ou o novo céu e a nova terra (21.1-2). Ela denota a futura salvação escatológica. Esta 
expectativa é o clímax da história de skènê no NT.

E. Os pais apostólicos. O termo skènê ocorre três vezes em lClem. 43 para a tenda 
da congregação do AT.

skènos.
1. Essa palavra significa “tenda”, mas normalmente é usada num sentido transferido 

para um “corpo” vivo ou morto, humano ou animal.
2. Na LXX, ela ocorre somente em Sb 9.15 para “corpo”.
3. Ela não parece ocorrer em Filo nem em Josefo.
4. No NT, ela ocorre somente em 2Co 5.1,4. Se aqui a palavra possui o sentido usual 

de “corpo” em vez de “tenda”, a antítese entre oikía e skènos é diminuída. No entanto, 
se nossa corporalidade presente pode ser chamada de oikía, este termo é neutro no to
cante à durabilidade. Somente a oikía celestial e eterna que Deus edifica é permanente. 
Possivelmente, então, Paulo opta por skènos para ressaltar a corruptibilidade do modo 
terreno de existência. Certa afinidade com o gnosticismo talvez possa ser discernida no 
uso de skènos, contudo, se o termo possui o sentido normal de corpo, isso fica menos
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pronunciado, porque os gnósticos preferem skênê em sua equiparação de tenda a cor
po. O termo não tem ligação aparente com a festa dos Tabernáculos em 2Co 5, nem 
possui uma referência eclesiológica.

5. skênos não ocorre nos pais apostólicos.

skênõma.
1. Essa palavra significa “tenda”, “habitação parecida com tenda”, “templo” e, rara

mente, “corpo”.
2. Ela ocorre umas 80 vezes na LXX como um sinônimo de skênê e sem qualquer 

motivo aparente para a escolha, às vezes, de um e, às vezes, de outro. O tabernáculo e 
templo são, comparativamente falando, raramente chamados de skênõma.

3. Filo não faz uso de skênõma, porém Josefo o utiliza em Antiguidades 11.187 (cf. 
Et 1.5).

4. Os únicos casos no NT estão em At 7.46 e 2Pe 1.13-14. At 7.46-47 traz uma su
gestão de que Salomão erra ao construir uma casa sólida para Deus como distinta de 
uma skênõma. 2Pe 1.13-14 utiliza o termo no sentido de “corpo”, como o verbo no v. 14 
o mostra. A expressão nos lembra 2Co 5.1, 4, mas pode simplesmente estar refletindo 
um uso comum, especialmente porque 2Pedro, diferentemente de 1 Pedro, não salienta 
a ideia de peregrinação e corruptibilidade.

5. O único caso nos pais apostólicos está em Diog. 6.8, onde o sentido é “habitação” 
ou “corpo” e a ideia de peregrinação está presente.

skênóõ
1. Essa palavra (mais comumente skênéõ) significa “viver ou acampar numa tenda” 

(ou outra habitação) e, transitivamente, “armar ou habitar uma tenda”.
2. A forma simples é rara na LXX se comparada ao composto kataskênóõ.
3. Filo não utiliza skênóõ, mas Josefo faz uso dela em Da vida de Moisés 244.
4. No NT, o verbo ocorre em Jo 1.14 e várias vezes em Apocalipse, mas nunca no 

sentido literal. Ap 7.15 refere-se à morada permanente de Deus entre os redimidos (cf.
21.3), em presença duradoura e benevolente. Em 13.6, visto que obviamente uma tenda 
não pode habitar numa tenda, o verbo sugere a permanência do nome e da presença de 
Deus. A ideia de permanência também está presente em 12.12: os redimidos habitam 
para sempre no céu. Em Jo 1.14, o termo implica que a estadia terrena do Logos encar
nado é temporária, entre sua preexistência e pós-existência como o Senhor exaltado. 
Contudo, a ênfase não está nisso, porque o termo mostra, mais especificamente, que 
aquilo que temos aqui é a presença da Palavra eterna no tempo.

5. skênóõ não ocorre nos pais apostólicos nem nos apologistas.

episkênóõ.
1. Essa palavra rara significa “entrar ou fixar residência numa tenda”.
2. O único uso no NT está em 2Co 12.9, onde a ideia é a de que o poder de Cristo 

adentra, e não desce sobre, o apóstolo, ou seja, reside nele, precisamente em sua fraque
za humana. A combinação da ideia da presença benevolente de Cristo com epí (cf. Ap
7.15) talvez sugira a palavra rara.

3. O termo não ocorre nos pais apostólicos nem nos apologistas.
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kataskênóõ.
1. Esse termo incomum significa “armar ou entrar em uma tenda”, “acampar”.
2. A palavra é surpreendentemente comum na LXX, possivelmente sob a influên

cia do hebraico, embora o uso não seja uniforme. Ela é projetada para enfatizar a ideia 
de uma permanência mais longa. Uma habitação segura e permanente está em questão 
em, p. ex., Nm 14.30; Dt 33.12; SI 16.9; Pv 1.12. O significado “fazer habitar” ocorre 
em SI 23.2. Em Mq 4.10, o ponto é viver no campo em vez de na cidade. O substantivo 
kataskênõsis ocorre seis vezes na LXX. Ele faz referência ao santuário em Ez 37.27 e de
nota o ato de construir em lC r 28.2.

3. Filo equipara o tabernáculo à sabedoria em Interpretação alegórica de leis 3.46. Jo- 
sefo utiliza o termo em Antiguidades 9.34 para a morada de Elias em uma tenda e em 
3.202 e 8.106 para a habitação de Deus na tenda ou no templo.

4. A influência do AT determina o uso no NT. At 2.25ss. cita SI 16.8ss. A esperan
ça não é aqui o lugar de habitação, mas significa “como se pode esperar”. Consequen
temente, kataskênóõ possui o sentido absoluto de “sobreviver”, como é cumprido na 
ressurreição. Em Mc 4.32 (cf. Dn 4.12, 21), a ideia é a dos pássaros se aninhando nos 
ramos, e não simplesmente pousando temporariamente sobre eles. Se é que há uma re
ferência alegórica aos gentios fica aberto a questionamento, mas a parábola sem dúvida 
anuncia um reino de segurança e paz.

5. Nos pais apostólicos, kataskênóõ significa “fazer habitar” em Did. 10.2 (o nome 
de Deus no batismo). lClemente cita Pv 1.33 em 57.7 e 58.1.

skênopêgía.
1. Essa palavra denota a montagem de uma tenda ou o aninhar dos pássaros. O ver

bo skanopagéomai também ocorre em um contexto cultuai para o levantamento de 
tendas ou cabanas (cf. skênopégéô).

2. O substantivo ocorre nove vezes na LXX, sempre (exceto em 2Macabeus) em co
nexão com a festa dos Tabernáculos. 2Mac 1.9, 18 refere-se à dedicação do templo em 
164 a.C. e, mesmo aqui, há uma analogia à festa dos Tabernáculos. O uso da LXX pro
vavelmente deriva do uso não bíblico, embora este não ofereça exemplos do substantivo 
num contexto cultuai.

3. Josefo claramente conecta o substantivo com tabernáculos (p. ex., Antiguidades 
8.123) e uma inscrição de Cirenaica (13 a.C.) mostra que este é um uso muito difundi
do.

4. O único caso no NT está em Jo 7.2, onde o termo denota a festa dos Taberná
culos, como o uso em justaposição o mostra. No meio do dia do sétimo ou oitavo dia 
da festa, Jesus visita o templo (v. 14) e, no grande dia (o sétimo), no qual se ministra 
água e que constitui o verdadeiro clímax, ele convida o povo a vir até ele para obter 
água viva. O relato alude somente aos detalhes da festa. A festa dos Tabernáculos não é 
de importância teológica intrínseca, mas forma o cenário para esta visita e o ensino de 
Jesus a ela associado.

skênopoiós.
1. Essa palavra rara, que combina skênè e poiéõ, geralmente se refere ao levanta

mento de uma tenda, mas parece significar também “fabricante de tenda” e, como as 
tendas frequentemente são feitas de couro, ela pode significar “artesão em couro”
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2. O único caso no NT está em At 18.3, onde Paulo fica com Áquila e Priscila em 
Corinto porque trabalha no mesmo ofício que eles. Se este ofício consiste em fazer ten
das de pelo de cabra, Paulo talvez esteja elaborando tecido. Contudo, estudiosos rabí- 
nicos não favorecem o tecer e, assim, é mais provável que Paulo seja um “artesão em 
couro” e, como tal, seja um “fabricante de tendas”. De qualquer forma, Paulo se sustenta 
de modo a não ter que depender das igrejas (ICo 9). [W. M ichaeiis, VII, 368-94]

skiá [sombra], aposkíasma [sombra lançada por variação], episkiázo [sombrear]

skiá.
A. Uso grego.
1. Essa palavra significa “sombra”, “lugar sombreado”.
2. No sentido transferido mais comum, significa “sombra” em contraste com “reali

dade” e denota a inutilidade das coisas. Também é usada para a “sombra” de uma pes
soa morta.

B. O AT.
1. O hebraico sêl geralmente significa “sombra” no sentido literal (Is 38.8; 32.2; 16.3; 

Gn 19.8). Poeticamente, lemos sobre a sombra protetora das asas de Deus (SI 17.8). A 
palavra também pode denotar a transitoriedade humana (SI 102.11).

2. salmãwej significa “escuridão” (Am 5.8; Jó 3.5). Figuradamente, denota aflição (Is
9.1), perigo de morte (Jr 2.6) ou o mundo dos mortos (Jó 10.21-22).

C. A LXX e o judaísmo posterior.
1. A LXX. Na LXX, skiá ocorre cerca de 30 vezes. Na maioria delas é usada para sèl. 

Às vezes, significa “sombra” no sentido literal (p. ex., do relógio de sol ou de árvores ou 
sombras do anoitecer). No entanto, a palavra possui principalmente um sentido figura
do, p. ex., na expressão “sombra de morte”, à qual até os justos estão expostos (Jó 3.5), à 
qual Deus pode nos levar (Jó 12.22), mas da qual ele tira os redimidos (SI 107.14). Ou
tro uso figurado é para a sombra das asas de Deus (SI 57.2) ou para a sombra do ungido 
do Senhor, sob a qual o povo deve viver (Lm 4.20). skiá também apresenta um sentido 
positivo em Ez 17.23 e Is 32.2, que pode ser messiânico.

2. Filo. O termo geralmente tem um sentido transferido em Filo, principalmen
te em seu desenvolvimento do conceito de original e cópia. O lógos é skiá de Deus e, 
como tal, o arquétipo de outros seres. As obras de Deus são skiá, mas nos movem em 
direção à realidade. Como skiá, a obra humana é vazia. O mundo da skiá é, finalmente, 
relacionado ao do sõma assim como a aparência está relacionada à substância. O frase
ado de uma afirmação é skiá, como distinta do significado, que é a realidade.

3. Josefo. Em A guerra judaica 2.28, Arquelau, ao se assenhorear da realidade do go
verno, faz do imperador senhor, não de coisas, mas de nomes (skiá). Na cidade sitiada, 
em A guerra judaica 6.194, somente a sombra do alimento parece estar disponível.

4. Qumran. Em duas referências figuradas, é dito que os opressores constroem 
uma cerca na sombra (ou seja, causam séria aflição) e uma árvore mítica dá sombra às 
nações.

5. Os escritos rabínicos. À parte do uso literal, encontramos a vida humana com-
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parada à sombra de um pássaro em voo, e o conselho é dado de que é melhor comer 
de modo simples e sentar-se à sombra do que comer finas iguarias e ficar exposto a 
credores.

D. ONT.
1. Evangelhos Sinóticos e Atos. O uso literal ocorre em Mc 4.32 (o aninhar-se dos 

pássaros na sombra) e At 5.15 (a sombra de Pedro). Num sentido transferido, Mt 
4.13ss. encontra Is 9.1 cumprido nas obras de Jesus na Galileia. A terra e a sombra da 
morte denotam os gentios a quem somente o Messias chega com a luz da salvação esca- 
tológica. Lc 1.79 utiliza a expressão “sombra da morte” de modo semelhante. Aqui raia, 
com João Batista, a luz que iluminará aqueles que, alienados de Deus, vivem em trevas 
e estão entregues à morte.

2. Colossenses. Em Cl 2.17, a lei é sombra de coisas futuras em contraste com Cristo. 
Visto que não há corpo sem sombra, a sombra aponta para o corpo. O conceito hele- 
nístico de aparência e realidade recebe aqui um típico desenvolvimento paulino tanto 
escatológica (“coisas futuras”) como cristologicamente (Cristo como o corpo).

3. Hebreus. Hb 8.1-10.18 usa a categoria de realidade celestial e sombra terrena 
para relativizar o sacerdócio do AT pelo ministério sumo sacerdotal de Cristo. Como a 
lei contém apenas uma sombra, ela não pode alcançar a perfeição necessária.

aposkíasma. Essa palavra, encontrada apenas em textos pós-cristãos, ocorre no 
NT em Tg 1.17, com referência às trevas causadas na terra pelo movimento de corpos 
celestiais.

episkiázõ.
1. Essa palavra significa “fazer sombra”, “sombrear”, “lançar sombra”, “cobrir”. Na 

maioria das vezes o uso é negativo; sombrear é obscurecer. Em um caso, Dario e o seu 
sombrear Ásia e Europa, o poder político está em questão.

2. O termo é raro na LXX. Em Pv 18.11 e Êx 40.34-35, o que está sugerido é a mani
festação de poder, e a ideia de proteção ocorre em SI 91.4.

3. Filo frequentemente utiliza o termo, na maioria das vezes num sentido transferi
do. Desta forma, o espírito faz sombra aos sentidos quando desperta, o desejo coloca a 
razão à sombra nas pessoas irracionais, e os seres humanos lançam sombra à virtude, à 
verdade e à glória divina.

4. No NT, o sentido literal ocorre em At 5.15 (a sombra de Pedro) e Mc 9.7 (a nuvem 
na transfiguração). Em Lc 1.35, o poder do Altíssimo cobre Maria com sua sombra, 
denotando geração divina, mas sem descrever o modo, exceto em termos da operação 
do Espírito.

5. Não há casos nos pais apostólicos. [S. Schulz, VII, 394-400]

skirtáõ [saltar]

A. Uso grego. Essa palavra, que a princípio se refere ao galopar de potros, passa a 
denotar pessoas inquietas e indisciplinadas, embora ao ser usada para animais ela apre
sente um sentido mais favorável (cf. o saltar de cães e o cabriolar de cordeiros).
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B. Judaísmo helenístico.
1. Na LXX, o termo descreve o movimento inquieto dos bezerros (J1 1.17), o saltar 

de bezerros soltos (Ml 4.2), o saltar de montes como carneiros (SI 114.4) e o acotovela- 
mento dos gêmeos no ventre (Gn 25.22).

2. Filo utiliza o termo numa parábola para um animal que lança fora as rédeas, e Jo- 
sefo o usa para saltar de alegria num estratagema militar bem-sucedido.

C. O NT. O termo denota alegria em Lc 6.23 e movimento alegre em 1.41, 44. O 
movimento no ventre é prefigurado em Gn 25.22 e a alegria escatológica em Ml 4.2.

D. O período pós-NT. Em Diog. 11.6, o termo é uma metáfora para alegria, porém
em Hermas Similitudes 6.1.6 e 2.3ss. aqueles que se entregam ao mundo são como ove
lhas saltando em pastos viçosos. [G. F it z e r , VII, 400-402]

sklêrokardía —> kardía; sklêrós, sklêrótês, sklêrotráchêlos, sklêrynõ —> pachynõ

skoliós [tortuoso]

A. Grego secular.
1. Usado literalmente para rios e estradas, esse termo, que significa “sinuoso”, “torci

do”, também está relacionado aos movimentos de cobras, e pode também fazer referên
cia a um labirinto, ou a madeixas ou cabelo emaranhado.

2. Num sentido transferido, o termo denota aquilo que é “tortuoso”. O engano des- 
trói as coisas, a escravidão leva a ações desonestas e um oráculo ambíguo é skoliós.

B. O AT grego.
1. De 28 casos de skoliós no AT, 14 estão em Provérbios e três em Jó, Isaías e Sabe

doria de Salomão. O termo é usado para diversas raízes hebraicas, especialmente ‘qs e 
hpk.

2. O uso literal ocorre em Is 27.1, porém a palavra é poética em SI 125.5 e também 
em Is 40.3ss., onde a estrada é irregular em vez de tortuosa (cf. 42.16; 57.14). A tra
dução livre em Os 9.8 faz referência às armadilhas que são colocadas no caminho do 
profeta.

3. O sentido transferido é comum em Provérbios. Desta maneira, 2.15 adverte con
tra caminhos tortuosos, trilhados por pessoas de pouco valor moral em 28.18. A tor- 
tuosidade é associada à desonestidade em 14.2 e à difamação em 10.8. Na maior parte, 
o termo no AT grego expressa a natureza daqueles que não andam na retidão e jus
tiça que Deus ordena, mas andam em caminhos apertados e tortuosos, que merecem 
punição.

C. ONT.
1. Em Lc 3.5, baseado em Is 40.3ss., salvar da corrupção é a obra decisiva de Deus 

ou de Cristo, para a qual João Batista prepara ao chamar ao arrependimento. Com uma 
nuança ética, o termo skoliós denota aqui a má conduta social que tem sua raiz na in
credulidade, e que será corrigida quando o Messias vier com a salvação que todos po
dem ver.
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2. At 2.40 e Fp 2.15 adotam a expressão do AT, “geração perversa”, com referência ao 
judaísmo contemporâneo ou à raça humana como um todo. Baseada no próprio ensino 
de Jesus em Mc 9.19; Mt 17.17; Lc 9.41, a expressão descreve aqueles entre os quais os 
crentes devem viver vidas irrepreensíveis e a quem devem levar a luz.

3. Em lPe 2.18, o termo é talvez um conceito ético geral, que denota o senhor per
verso a quem os escravos devem continuar a mostrar respeito. Contudo, também pode 
haver uma referência específica a mestres pagãos, que ainda estão escravizados na 
idolatria.

D. A igreja primitiva. lClem. 39 cita Jó 4.18, Hermas Visões 3.9.1 utiliza skoliótês 
como um termo geral para pecado, Barn. 20.1 usa a figura do caminho tortuoso e Justi- 
no Diálogo 50.3 cita Is 40.3ss. [G. Be r t r a m , VII, 403-08]

skólops [estaca pontuda, espinho]

1. Esse termo raro denota uma “estaca pontiaguda”, como a que se usa em covas ou 
em paliçadas. Ser preso a uma estaca assim é uma forma de execução; a referência é à 
crucificação em uma cruz em forma de T ou à empalação e exposição numa estaca. Ca
dáveres também são empatados em estacas como um sinal de desgraça.

2. Outro significado na LXX é “espinho” ou “farpa” no pé, dedo, etc., que os médicos 
removem com emplastros ou unguentos. Os espinhos de folhas de palmeira são usados 
na magia, e os demônios supostamente colocam espinhos em têmporas de mulheres. 
No AT, Deus bloqueia o caminho de Israel com espinhos em Os 2.8, e opressores são 
cavacos nos olhos de Israel em Nm 33.55 ou espinhos em Ez 28.24.

3. Em 2Co 12.7, Paulo está falando sobre aflições físicas e, entre estas, ele menciona 
um skólops que Deus envia, que age como mensageiro de Satanás, e que é obviamente 
doloroso. A ideia não é a de uma estaca na qual o apóstolo é empalado, nem de uma 
farpa de depressão, p. ex., por seu fracasso em ganhar os judeus para Cristo, ou em 
reação ao êxtase. Maus-tratos físicos ou uma debilidade física parecem estar em vista, 
porém não se pode dizer o que seria. Embora ele dificulte seu trabalho, Deus o usa para 
guardar Paulo de arrogância e para apontar para a sua verdadeira força.

4. Só raramente os cristãos utilizam o grupo com referência à execução de Jesus (cf.
Orígenes Contra Celso 2.55.68-69). Ele fica fora do uso que logo se desenvolve com re
lação à cruz (cf. a falta de anastauroún). [G. D e l l in g , VII, 409-13]

- »  kolaphízõ

skopós [supervisor, alvo], skopéõ [inspecionar], kataskopéõ [espionar, inspecio
nar], katáskopos [espião, inspetor]

skopós.

1. Essa palavra possui dois sentidos: “supervisor” e “alvo” em que se atira. Ela é co- 
mumente usada para uma “sentinela” militar, um “espião” ou um “batedor”.

2. Ela ocorre nos dois sentidos principais na LXX (Jr 6.17; Jó 16.12).
3. O único caso no NT está em Fp 3.14. O pano de fundo é o de uma competição no
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estádio, e o ponto é que os cristãos têm um alvo que é dado pela palavra da cruz. Eles 
visam um objetivo futuro, unindo a própria vontade à vontade de Deus e perseguindo 
com fé o alvo que ele estabelece.

4. O tema dos jogos é comum nos pais apostólicos. Lemos sobre o alvo da paz em 
lClem. 19.2, e cf. 63.1. Em 2Clem. 19.1, skopós tem o sentido de “modelo”.

skopéõ.

A. Fora do NT.

1. Essa palavra significa “olhar (de maneira crítica) para”, “inspecionar”. Ela pode 
também significar “tomar algo como modelo”.

2. Os únicos casos na LXX estão em Et 8.12 LXX e 2Mac 4.5.

B. ONT.
1. Com exceção de Lc 11.35, skopeín é peculiar a Paulo. Em Fp 3.17, o termo sig

nifica “observar e tomar como modelo”. O significado é menos preciso em Rm 16.17: 
“notar”. Em 2Co 4.18, a ideia é a de considerar coisas transitórias e coisas eternas com 
vistas a tomar uma decisão crítica entre elas. Em G1 6.1, ao observarmos as falhas de 
outras pessoas, devemos nos examinar, porém em Fp 2.4 devemos atentar para os ou
tros, assim como para nós mesmos.

2. Em Lc 11.35, o escrutínio na esfera da pessoa toda (o soma) tem a ver com a von
tade e sua orientação. Devemos provar se estamos ou não livres de estímulos que em
baçam a vista, porque esta comunica aquilo que a vontade pretende.

C. Os pais apostólicos. 1 Ciem. 51.1 contém um caso interessante de skopeín.

kataskopéõ.
1. Essa palavra significa “olhar ao redor criteriosamente” ou “espionar”.
2. A LXX prefere kataskopeúein.
3. O único caso no NT está em G1 2.4, onde Paulo se refere aos crentes legalistas 

que, tendo entrado na igreja para corrigir as coisas, estão erroneamente espreitando 
aquilo que para eles é uma liberdade intolerável. Uma vez que seu objetivo é reintro- 
duzir a escravidão, sua atitude é incompatível com o evangelho escatológico da alegria.

katáskopos.
1. Essa palavra significa “espião” ou “inspetor”.
2. Ela ocorre dez vezes na LXX para “espião”, a maior parte em Gn 42.9ss.
3. O único caso no NT está em Hb 11.31 para os espias de Js 2.1ss.

[E. Fu c h s , VII, 413-18]

skorpízõ [espalhar, dispersar], diaskorpízo [espalhar, dispersar], skorpismós [dis
persão]

1. skorpízo significa “espalhar”, “dispersar”, “dividir”.
2. Na LXX ele tem em grande parte o mesmo sentido que diaspeírein (diasporá).
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3. Ele é usado no AT para o juízo de Deus sobre inimigos (2Sm 22.15). Os egípcios 
são espalhados, de acordo com Sb 17.3. O juízo sobre Jerusalém em Ez 5.1ss. inclui a 
dispersão bem como fogo e espada. As ovelhas serão dispersas quando o pastor for feri
do, em Zc 13.7ss.

4. Pode-se ver em Damasc. 19.7ss. que Zc 13.7ss. é entendido messianicamente; a 
comunidade de Damasco se compara a ovelhas dispersas. Com base em Dt 4.27-28; 
28.64, o judaísmo posterior considera a dispersão como sendo um juízo divino. Con
tudo, a presença de Deus está com o povo disperso. A oração constante é para que o 
juízo de Deus seja suspenso e o povo seja reunido. Filo recorda que aqueles que es
tão dispersos podem ser picados pela serpente da lascívia e da paixão; ele associa os 
eskorpisménoi ao escorpião (Dt 8.15). Josefo utiliza o termo para a propagação de ru 
mores, e os rabinos falam de distribuir dinheiro aos pobres.

5. Em Mt 13.30; Lc 11.23, Jesus afirma que aqueles que não ajuntam com ele, espa
lham, ou seja, eles estorvam a obra de Deus. Jesus talvez esteja se referindo aos ouvin
tes indecisos e procrastinadores. A antítese de ajuntar e espalhar ocorre em provérbios 
rabínicos, e a obra de Cristo é a de ajuntar, em Jo 11.52. Em Mc 14.27; Mt 26.31, Jesus 
relaciona a si e a seus discípulos a declaração de Zc 13.7 (cf. Jo 16.32). No entanto, Je
sus morre para reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos (Jo 11.52). Os gen
tios estão em vista aqui assim como Israel, porque todos os que pertencem à família 
de Deus pela fé, e que agora estão dispersos entre as nações, devem ser reunidos. Em 
Jo lO.lss. o bom pastor ajunta e protege o rebanho, porém o lobo o dispersa (cf. At
20.29). Em Lc 1.51, Deus dispersa os soberbos (cf. SI 89.10), mas em 2Co 9.9 (SI 112.9) 
os justos distribuem, generosamente, aos pobres. A justaposição em Mt 25.24ss. sugere 
a difusão das sementes, embora a referência possa ser ao joeiramento delas. Lc 15.13 
traz a nuança de dissipação (cf. 16.1), porém o uso em At 5.37 é militar: os seguidores 
de Judas, o galileu, são dispersos.

6. Did. 9.4 se refere ao pão espalhado sobre os montes e então recolhido e feito um 
só. Em Romanos 5.3, Inácio fala da dispersão de seus ossos. Longe de ser um sinal de 
desamparo, esta é uma marca da comunhão com Cristo. [O. Michel, VII, 418-22]

skótos [trevas], skotía [trevas], skotóõ [ser escurecido], skotízõ [ser escurecido], 
skoteinós [escuro]

A. Grego clássico.
1. Uso. A  palavra skótos significa "escuridão”, “trevas”. O feminino skotía é helenísti- 

co. O verbo clássico é skotóõ e o verbo helenístico é skotízõ. Ambas as formas ocorrem 
no NT, mas somente na voz passiva.

2. Significado. Usado num sentido literal e também num sentido transferido, skótos 
denota a escuridão experimentada como uma esfera envolvente que possui significado 
para a existência, p. ex., ao dificultar o movimento ou a precaução, ou causando ansie
dade ou perigo. Se a luz significa vigor, ir para as trevas significa morte. O domínio dos 
mortos é um domínio escuro. Ela já se estende sobre a vida presente. As trevas podem 
tomar a forma de cegueira. Surgem os seguintes sentidos transferidos: subjetivamente, 
a escuridão é (1) sigilo ou engano, (2) a obscuridade de um objeto ou de um orador, 
ou (3) falta de conhecimento ou discernimento.
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3. Filosofia. A epistemologia grega começa com o processo de iluminação, ou seja, o 
movimento das trevas para a luz. As trevas não possuem grande importância conceitu
ai; servem apenas como um contraste para a luz. Não há uma linha direta entre o que é 
dito acerca de iluminação e o dualismo posterior.

B. O AT.
1. Pano de fundo. Esplendor e trevas denotam salvação e perdição. A base natural 

da luz sempre é clara. O sol brilha à noite no mundo inferior egípcio. Eras tenebrosas 
de crise são seguidas por uma era de salvação. A criação substitui as trevas primitivas. 
É debatível em que medida o dualismo iraniano, que não contrapõe expressamente luz 
e trevas, influencia o judaísmo.

2. Uso. O grupo Mk domina o campo no hebraico e 'pl possui o mesmo sentido. 
O grupo skot- é a tradução consistente de Mk. O grupo é mais comum nos escritos de 
sabedoria e em algumas partes dos profetas. As três esferas de uso são: cosmológica, 
escatológica e antropológica.

3. Características gerais. A escuridão natural, associada ao ritmo de dia e noite ou 
ao movimento das nuvens, nos envolve (Jó 23.17) Ela descreve a condição humana (Jr
13.16). Ela denota a extensão daquilo que é mau ou prejudicial. A escuridão dos olhos 
significa tristeza (Lm 5.17). As trevas expressam cativeiro (SI 107.10ss.) e perversida
de (10.7-8). Ela caracteriza o mundo inferior e as profundezas do oceano como esferas 
onde não há vida. O domínio dos mortos é de trevas e de extremo terror (cf. SI 88.6; Jó
17.12-13).

4. Características específicas. Deus cria a luz e as trevas e é Senhor de ambas (Is
45.7). Não há trevas que possam nos ocultar dele (Jó 34.22). Ele escurece os olhos mas 
também torna as trevas em luz (Is 42.16ss.). As trevas não lhe são escuras (SI 139.11-
12). Elas anunciam a soberania de Deus ao expressar sua abscondidade (lRs 8.12), mas 
é apenas uma realidade secundária.

5. Cosmologia. As trevas estão ligadas ao caos, e a criação começa com luz. A ênfase 
não está nas trevas originais, mas em sua superação pela palavra de poder de Deus. As 
trevas só fazem parte da criação com a criação da luz. As trevas estão ligadas à destrui
ção assim como a criação está ligada à salvação (cf. Is 45.7).

6. Escatologia. Amós proclama o dia do Senhor como um dia de trevas (5.20). Ele 
tem em vista o juízo histórico de Israel, porém o começo do caos está por trás da metá
fora. Contudo, mesmo o caos está debaixo do controle de Deus (8.9). Trevas descrevem 
o “dia” em J12.2.

7. Antropologia. Deus envia luz à mente, porém as trevas atingem os ímpios e sua 
luz é apagada (Jó 15.22ss.; 18.15ss.). Mesmo na escuridão, os justos podem esperar em 
Deus (SI 97.11). Um amplo uso espiritualizado e transferido se desenvolve em Sb 17.19- 
20.

C. Judaísmo.
1. Uso. Modificações do uso do AT incluem um pensamento legal mais forte, uma 

ênfase maior na transcendência de Deus e um desenvolvimento da crença na vida futu
ra e da expectativa apocalíptica. Trevas agora significam condenação. Uma visão espa
cial do cosmos encontra menos espaço para o ritmo de dia e noite. Muito é dito acerca 
de trevas escatológicas, porém as trevas, finalmente, serão destruídas. Há dois modos 
de vida, o da luz e o das trevas.
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2. Qumran. Em Qumran, luz e trevas apresentam um dualismo de decisão escatoló- 
gica. Duas esferas determinam nosso ser e destino. Precisamos decidir entre elas. A es
fera determina atos individuais. Os convertidos vêm para a esfera de luz, contudo, eles 
percebem, depois, que este movimento é obra de Deus. Nesta esfera, seu movimento é 
desde os filhos das trevas. Sua batalha presente é uma antecipação do conflito escatoló- 
gico que levará à destruição das trevas. Os ímpios experimentarão a perdição eterna no 
fogo de lugares tenebrosos. Nos Testamentos dos Doze Patriarcas, obra que pertence ao 
mesmo contexto, Belial representa as trevas que Deus irá por fim rechaçar. No entanto, 
a influência da literatura de Sabedoria pode ser vista nos Testamentos, p. ex., na psico- 
logização mais forte e no entrelaçamento mais próximo de conceitos éticos.

3. Escritos rabínicos. A palavra “trevas” é menos proeminente nessas obras. O con
trário da luz é sua ausência, e a igualação de trevas com perversidade ocorre principal
mente na exegese.

D. Helenismo e gnosticismo.
1. Dados gerais. O simbolismo da luz torna-se agora uma metafísica da luz. A luz 

é uma esfera transcendente e a iluminação é êxtase e divinização. As trevas não cons
tituem uma força contrária, mas aquilo que a pessoa deixa para trás. O grupo skótos é 
assim menos proeminente. Ele só se torna importante novamente quando os gnósticos 
distinguem a luz cósmica (que é skoteinón) da luz transcendente.

2. Filo. Filo é da escola da iluminação. Ele encontra uma antítese, não entre luz e 
trevas, mas entre luz celestial e terrena. Ele continua o uso transferido usual, porém 
cria um novo produto ao fundir o AT e Platão.

3. As obras herméticas. Em comparação com luz, trevas são raridade nestes escritos. 
Luz e trevas são esferas, porém a luz circunda as trevas. A luz terrena, no entanto, não é 
luz verdadeira. Uma vez que trevas estão relacionadas ao corpo, salvação significa tra
zer à luz através da ascensão do corpo.

4. Odes de Salomão. A humanidade está em trevas -  tanto um lugar como uma con
dição -  e sua dissipação pela luz não é uma possibilidade natural, mas transcendental.

5. Os mandeanos. Numa desconcertante mistura de idéias, o ponto principal é que 
a alma está perdida e somente uma revelação por enviados celestiais pode conduzi-la 
ao mundo da luz. O mundo é uma esfera má e a luz terrena está a serviço desta esfera. 
O mundo vive por meio dos elementos de luz dentro dele. As trevas constituem uma 
força e substância que nos liga à tenebrosa casa do corpo. Seus filhos estão condenados 
à destruição e todas as suas obras são más. As trevas não compreendem a luz e lutam 
contra ela. Só há redenção dela por meio de um chamado do alto.

6. Os maniqueus. Aqui encontramos novamente duas forças ou esferas em oposi
ção. As trevas se desenvolvem por meio de uma revolta vinda de baixo. Elas encon
tram expressão na esfera da natureza. No entanto, a luz é superior em qualidade, como 
o mostram seus portadores cósmicos. Esta superioridade acha expressão na obra dos 
enviados da luz. O processo cósmico, revelado por meio de Mani, não é apenas uma 
doutrina, mas uma tarefa.

7. Gnosticismo cristão. A luz retrata a salvação transcendente, porém as trevas são 
menos proeminentes como seu oposto. Onde as trevas ocorrem, elas são a esfera de 
perdição representada por suas próprias forças. A redenção é o livramento dos laços 
das trevas.
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E. O NT. skótos (no neutro) é mais comum, porém João prefere skotía. skotízomai 
(cinco vezes) e skotóomai (três) estão sempre no passivo. O grupo é usado tanto literal 
como figuradamente, porém só possui importância teológica em João.

I. Os Sinóticos, Atos e Apocalipse.
1. Uso literal.
a. Um eclipse escurece o sol na crucificação (Mc 15.33). Isso mostra a importância 

cósmica do evento. Ele também ressalta sua profundidade (cf. o desamparo que, como 
cumprimento de profecia, está de acordo com a vontade divina).

b. O mundo inferior é um lugar de trevas (Mt 8.12). Seu poder domina na paixão 
(Lc 22.3).

c. As trevas cósmicas introduzem o último tempo (Mc 13.24); elas constituem um 
sinal precedente no período final de perversidade. Uma citação de J1 2.28ss. reforça o 
quadro do último tempo em At 2.17ss., porém o tempo é, agora, um tempo de epifania. 
As trevas também têm um papel em Apocalipse. Assim, as estrelas perdem parte de seu 
brilho em 8.12, uma fumaça escurece o sol em 9.2, e o reino da besta é lançado em tre
vas em 16.10, levando a uma última revolta desesperada.

2. Uso figurado. Mt 4.15-16 e Lc 1.79 adotam a metáfora de Is 8.23; 9.1-2. Ao usar o 
perfeito hebraico, e não o futuro da LXX, Mateus enfatiza o cumprimento.

3. Uso transferido. Em Mt 10.27 (Lc 12.3-4), o que está no escuro está oculto. O 
tempo da obra terrena de Jesus é o de ocultamento, o tempo da igreja é o de proclama
ção. A expressão em Mt 6.22-23 (cf. Lc 11.34ss.) é paradoxal. O contraste é entre saúde 
e doença, porém Mateus também tem o olho mau em vista, como o mostra o contexto. 
Lucas faz da declaração uma exortação e muda a advertência final numa promessa.

II. O corpo paulino.
1. Paulo. O grupo não tem importância especial para Paulo. A conversão é ilumina

ção, em analogia à criação (2Co 4.6). As trevas caracterizam o paganismo (Rm 13.12). 
Devemos deixar de lado as suas obras. As trevas denotam o que está oculto e que, fi
nalmente, será revelado (ICo 4.5). As trevas do coração são um castigo por causa da 
perversão do conhecimento de Deus (Rm 1.21). Um dualismo de decisão ocorre em 
2Co 6.14.

2. Colossenses e Efésios. As trevas têm sua esfera de poder (Cl 1.13). A conversão 
novamente é iluminação (Ef 5.8ss.; cf. lPe 2.9). Os crentes lutam contra os dominado
res das trevas desta era presente (Ef 6.12).

III. João. João apresenta uma dualidade teológica entre luz e trevas. A grandeza da 
luz e sua manifestação são o ponto de partida. O mundo está em trevas (Jo 8.12), que 
constituem uma esfera, não uma substância. No entanto, as trevas não podem entender 
nem resistir à luz. Ao tentarem lutar contra a luz, elas incorrem em culpa. É a manifes
tação da luz, e não a natureza do mundo, que estabelece a situação de decisão (3.19). A 
perversidade se concretiza numa decisão contra a luz. A decisão é definitiva (cf. 12.46). 
Andar nas trevas é extraviar-se (12.35). A ênfase em ljo  1.5-6 é ética. Numa aplicação 
prática da tese ontológica, combate-se um entusiasmo que prega impecabilidade habi
tual. Nós andamos na luz, porém não reivindicamos impecabilidade. Uma preocupação 
ética semelhante aparece em 2.8ss. Se em 1.6 andar nas trevas é um motivo para o rom
pimento da comunhão com Deus, aqui ele é um resultado. O horizonte não é o mundo,



skótos 432 trevas

mas sim a igreja no mundo. As trevas estão desaparecendo; pode-se olhar à frente para 
a vitória da luz.

F. Os pais apostólicos. Inácio não faz uso do grupo, lClem. 36.2 o usa para o obs- 
curecimento da diánoia, e Barnabé o usa ao caracterizar os dois caminhos (5.4; 18.1).

[H. Conzelmann, VII, 423-45]

skybalon [lixo, esterco]

A. O mundo grego. De etimologia incerta, skybalon significa, literalmente, “es
terco”, “sobras”, “lixo”. O termo encontra uso transferido como “resíduo”, “sujeira” 
para denotar aquilo que é imprestável. O termo skybálisma é usado para “migalhas”, 
skybalismós denota “desprezo”, skybaleúein significa “tratar com desprezo”, skybalikós 
significa “desprezado” ou “imundo” e skybalõdês significa “desperdício”.

B. Judaísmo helenístico. Na LXX, o termo ocorre apenas em Sir 27.4. Filo e Josefo 
só o utilizam no sentido literal.

C. O NT. O único caso do NT está em Fp 3.8, onde Paulo considera como “refugo”
ou “lixo” tudo o que antes considerara importante. O tempo perfeito no v. 7 diz respeito 
à sua conversão, e os tempos presentes no v. 8 mostram que esta é sua visão atual. O 
termo vulgar enfatiza a intensidade da renúncia que ele fez por causa de Cristo. Ele não 
rejeita os privilégios divinos de Israel, mas expõe o esforço por justiça própria como 
sendo um empreendimento carnal que está em antagonismo à fé, serve à carne, e é tão 
inútil quanto a sárx. [F. Lang, VII, 445-47]

skythês [cita]

1. Os citas. Os citas são nômades iranianos que invadem a Ásia Menor por volta de 
700 a.C. e dali aterrorizam o Oriente Próximo, porém sem estabelecer nenhum reino 
duradouro. Sua aliança com a Babilônia permite que esta derrote a Assíria.

2. Os citas no AT. O AT descreve a ameaça cita em Jr 4.6; 6.22-23; 5.15; Sf 1.2ss„ 
embora a equiparação não seja segura. Em Gn 10.3, Asquenaz (talvez Ashkuz) pode 
representar os citas (cf. Jr 51.27).

3. Os citas no mundo greco-romano. Ao colonizarem a costa norte do mar Negro, os 
gregos fazem contato com os citas, a quem consideram um povo simples e forte, mas 
também rude, cruel e bárbaro. Posteriormente, os citas representam uma categoria de 
escravos localizados ao redor do mar Negro. Cícero os vê como um bom exemplo de 
bárbaros.

4. Os citas no judaísmo posterior. O nome grego de Bete-Seã, Skythópolis, deriva de 
uma invasão cita. Os judeus também abominam a crueldade dos citas. Filo, colocando 
os citas no mesmo grupo dos partas, diz que eles não são menos selvagens que os ger
mânicos. Os egípcios e o citas representam dois povos bárbaros diferentes.

5. Os citas no NT. Cl 3.10-11 talvez contenha expressões de uma liturgia batismal 
que, em louvor e ação de graças, celebra a nova humanidade e sua eliminação de to
das as distinções. Na ligação de bárbaros e citas, o autor talvez esteja seguindo o uso
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tradicional, ou pode ter em mente a situação de Colossos. É difícil dizer se bárbaros e 
citas são diferenciados ou se os citas são um exemplo notável de bárbaros. De qualquer 
forma, o batismo supera a ofensa que até mesmo os citas possam causar à sensibilidade 
natural.

6. Os citas nos apologistas. Em Diálogo com Trifão 28, Justino mostra que a nova or
dem cristã, que se baseia no conhecimento de Deus e de Cristo, permite que mesmo 
povos rudes e imorais, como os citas e os partas, sejam amigos de Deus.

[O. Michel, VII, 447-50]

skythrõpós [de semblante triste]

A. Fora do NT.
1. skythrõpós significa “de semblante sério ou triste” com diversas nuanças, p. ex., 

tristeza, seriedade, amargura, depressão, pesar, ou melancolia.
2. No AT, encontramos skythrõpós em Gn 40.7; Dn 1.10 Θ, e formas verbais ocor

rem em SI 35.15; Pv 15.13.
3. Formas da raiz ocorrem em Josefo Antiguidades 2.19; 11.54; 11.164.

B. No NT. Em Mt 6.16, os skythrõpoí são aqueles que querem parecer tristes quan
do jejuam. Jesus os chama de hipócritas porque sua aparência séria faz que pareçam 
diferentes do que são, e porque não se voltam para o Juiz que vê o que está oculto. Jesus 
requer um arrependimento alegre de seus discípulos, pois eles encontram no Juiz um 
Pai perdoador. Os dois discípulos que seguem para Emaús estão skythrõpoí porque Je
sus parece não ter cumprido suas expectativas de libertação (Lc 24.17ss.).

[W. Bieder, VII, 450-51]

skõlêx [verme], skõlêkóbrõtos [comido de vermes]

skõlêx

A. O mundo grego. Essa palavra significa literalmente “verme”, e também é usa
da para as larvas de insetos. Num sentido transferido, significa “fio”, “onda”, um “bolo” 
moldado no formato de verme, e um “montão” de cereal debulhado.

B. O AT e judaísmo posterior.
1. O AT.
a. Uso. A palavra ocorre 18 vezes na LXX, nove vezes em escritos somente em gre

go. O equivalente grego usual também pode significar “carmesim”, visto que os ovos e 
os corpos de uma espécie de piolho, quando triturados, formam uma tintura carmesim 
(cf. Is 1.18; Lm 4.5).

b. Significado. O skõlêx é, às vezes, o “verme” no sentido literal (cf. Dt 28.39; Jn
4.7). Figuradamente, o termo sugere aquilo que é fraco ou insignificante (Jó 25.6; SI
22.6 ).

c. O verme como sinal de ruína. Esta ideia está presente em Is 66.24. No Vale de
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Hinom, os cadáveres dos israelitas apóstatas são submetidos a corrupção e incineração. 
O fato de que o verme não morre denota a destruição total ou a infindável corrupção 
corporal experimentada pela alma (cf. Is 50.11).

2. Os escritos rabínicos. Os rabinos continuam o uso do AT. A madeira com vermes 
não deve ser colocada no altar. Os vermes são o destino humano na sepultura. Enquan
to os pecadores comuns sofrem aniquilação de corpo e alma, os pecadores muito ruins 
enfrentam a punição eterna, de acordo com Is 66.24.

3. Filo e Josefo. A palavra não ocorre em Filo, e Josefo só a utiliza no sentido literal 
(Antiguidades 3.30).

4. Qumran. Nos escritos de Qumran, o verme denota a vaidade e a corruptibilidade 
humanas. Com pó, significa morte e sepultura. Não há uma referência expressa ao ver
me em conexão com condenação eterna.

C. O NT. O único caso no NT está em Mc 9.44ss. (citando Is 66.24). Com géenna, 
o termo denota perdição escatológica. Tal como em Is 66.24, a referência pode ser à 
destruição definitiva ou à corrupção ininterrupta; a última é mais provável. Verme e 
fogo aparecem juntos; o primeiro não sugere o tormento de consciência, nem o último 
a dor física.

D. Os pais apostólicos. O verme simboliza a insignificância humana em lClem.
16.15 e a perdição eterna em 2Clem. 7.6. A referência ao verme que emerge da carne 
em decomposição da fênix é um aspecto novo em lClem. 25.3.

skõlêkóbrõtos.
1. Fora do NT. Essa palavra significa “consumido por vermes”, “comido de vermes”. 

Ela não foi encontrada como termo médico, mas encontramos referências a pessoas 
sendo comidas de vermes. Josefo conta como Herodes, o Grande, em sua enfermidade 
final, sofre de feridas nas entranhas.

2. No NT. O único caso no NT está em At 12.23, com referência à morte de Hero
des Agripa, que, por causa de sua arrogância, é ferido por um anjo e “comido de ver
mes”. Em Antiguidades 19.346ss. Josefo fala das severas dores que levam à sua morte 
rápida. [F. La n g , VII, 452-57]

smyrna [mirra], smyrnízõ [tratar com mirra]

smyrna.
1. Essa palavra significa “mirra”, que os egípcios, gregos e romanos usam como per

fume, remédio, e incenso, myrra é uma forma alternativa porém rara.
2. No AT, a mirra possui um importante papel em Êx 40.23; SI 45.8; Ct 3.6; 4.14; 5.5.
3. No NT, smyrna ocorre em Mt 2.11 como um dos presentes trazidos pelos Sá

bios, possivelmente incenso. Outro caso está em Jo 19.39, onde smyrna é uma das 
substâncias usadas no embalsamamento do corpo de Jesus para evitar rápida decom
posição. Aqueles que executam os rituais de sepultamento não esperam uma rápida 
ressurreição.

smyrnízõ. Esse verbo ocorre em Mc 15.23, onde os soldados oferecem a Jesus vi-
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nho misturado antes da crucificação (v. 24). Embora as mulheres judias ofereçam vinho 
misturado com olíbano a pessoas condenadas para entorpecer sua autoconsciência, não 
está claro se a bebida de Mc 15.23 é preparada com a mesma intenção (cf. Mt 27.34).

[W. Michaelis, VII, 457-59]

Solomõn [Salomão]

A. O rei Salomão na tradição e em lendas. As histórias em 1 Rs 2-11 se referem à 
riqueza e sabedoria de Salomão, mas também a seus casamentos com estrangeiras, sua 
idolatria e sua punição -  aspectos que são negligenciados em 2Cr 1-9. Relatos poste
riores exaltam sua inspiração como poeta e autor, a magnificência de sua corte, a exten
são de seu conhecimento e seus poderes mágicos.

1. Inspiração. lRs 4.32 faz referência aos provérbios e cânticos de Salomão, e Pro
vérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são atribuídos, principalmente, a ele. Mais 
tarde ele é aceito como o autor de Salmos de Salomão, e ele fala pseudepigraficamente 
em Sabedoria de Salomão (cf. também os Odes e o Testamento de Salomão). Em Anti
guidades 8.44-45, Josefo faz referência à vasta extensão do conhecimento de Salomão; 
ele lhe atribui 1.005 livros, odes e cânticos, bem como 3.000 parábolas e provérbios.

2. Magnificência. A tradição judaica oferece números surpreendentes para os traba
lhadores e os materiais usados na construção do templo e para sua dispendiosa mobí
lia. O mesmo se aplica à prodigalidade de sua corte. No entanto, os rabinos o conde
nam por seus casamentos com estrangeiras e por deixar suas esposas se envolverem em 
idolatria.

3. Sabedoria. As lendas retratam Salomão como o mais sábio dos governantes. Ele 
responde a todos os enigmas de Hirão e a todas as perguntas da rainha de Sabá. Ele 
controla demônios e pode curar enfermidades. Aqueles que o veem em sonho podem 
esperar ser sábios. Sua sabedoria deriva do estudo da lei. Somente Moisés o ultrapassa 
em conhecimento e exposição da lei (cf. Dt 34.10).

4. Poderes mágicos. Como Salomão tem conhecimento dos reinos vegetal e animal 
(lRs 4.32ss.), supostamente também possui conhecimento astrológico e possui demô
nios sob seu comando. Por esta razão, em círculos não judaicos, seu nome passa ao uso 
mágico, e suas habilidades mágicas são amplamente conhecidas e exaltadas.

B. O rei Salomão no NT.
1. O templo de Salomão. Há poucas referências a este no NT. Estêvão diz que Salo

mão recebeu permissão para construir a casa de Deus (At 7.47), e lemos sobre o pórti
co de Salomão -  supostamente uma parte da estrutura original -  em Jo 10.23; At 3.11;
5.12. Embora os crentes se reúnam nele, concluímos, a partir do discurso de Estêvão, 
que eles não atribuem importância a ele como um lugar de verdadeira adoração; so
mente pessoas obstinadas amarram Deus a casas feitas por mãos.

2. Salomão como o antepassado de Jesus. Na genealogia de Mateus, Salomão é um 
elo na cadeia que vai de Abraão até Jesus. Precisamente por meio da transgressão de 
Davi que deu origem a Salomão, Deus leva adiante a história de seu povo.

3. A glória e a sabedoria de Salomão. Jesus faz referência ao esplendor de Salomão 
no dito em Mt 6.29 (cf. Lc 12.27). Os crentes não precisam ficar ansiosos, porque Deus



Solomõn 436 Salomão

veste até mesmo as efêmeras flores com trajes mais gloriosos que os de Salomão. A sa
bedoria de Salomão também aparece para comparação em Mt 12.42 (cf. Lc 11.31). A 
rainha de Sabá vem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, porém esta geração 
impenitente não dará atenção àquele que é maior do que Salomão e está presente, e não 
terá resposta à acusação da rainha. O Filho escatológico de Davi é incomparavelmente 
superior a seu filho histórico. [E. Lohse, VII, 459-65]

sophía [sabedoria], sophós [sábio], sophízo [tornar sábio]

sophía, sophós.

A. Do período grego primitivo até o uso filosófico posterior.
1. Do período grego primitivo até Sócrates. O substantivo sophía deriva do adjetivo 

sophós e, por isso, sempre denota uma qualidade e não uma atividade. A princípio ela 
cobre qualquer habilidade, em seguida é restringida ao conhecimento intelectual e, fi
nalmente, une os aspectos prático e teórico. O domínio de uma habilidade é o significa
do primário em Homero e por algum tempo depois, sophía não é apenas a habilidade 
em si, mas o domínio dela e, por esta razão, sophía é um atributo dos deuses e um pre
sente deles à humanidade. As Musas o comunicam aos poetas, que são os precursores 
dos filósofos. Os primeiros sábios são versados tanto na conduta como no saber, e seu 
saber envolve a sabedoria prática, p. ex., no julgamento político. Sob a liderança jônica, 
entretanto, desenvolve-se um novo tipo de sábio, que se dedica à investigação teórica. 
Os sofistas contestam a cognoscibilidade do ser e reduzem a sabedoria a um poder de 
discurso que pode ser ensinado, mas eles decaem sob a devastadora crítica de Sócrates, 
Platão, e Aristóteles.

2. Sócrates, Platão e Aristóteles. A sabedoria de Sócrates consiste no conhecimen
to crítico de que a sabedoria autônoma não é sabedoria de modo algum. A verdadeira 
sabedoria conhece o ser, porém os seres humanos não receberam este conhecimento. 
Para Platão, a sabedoria é a aceitação do ser. A ignorância nos coloca sob o poder do 
érõs. Como a ideia é divina, a sabedoria é peculiar somente a Deus, mas no poder do 
érõs a filosofia é possível, e por intermédio dela pode-se alcançar as quatro virtudes, 
sendo a sabedoria a maior delas. Aristóteles equipara a sabedoria à filosofia. A sabe
doria é atingível como a principal e mais completa forma de conhecimento, ou seja, o 
conhecimento das primeiras causas. A sabedoria é uma virtude teórica, e não uma vir
tude prática como em Platão. Ela contempla a verdade das primeiras causas, não exata
mente daquilo que delas resulta.

3. Escolas helenistas. À medida que os indivíduos se desligam das cidades-Estado, 
desenvolve-se um novo ideal de sábio. Os filósofos são, frequentemente, tutores dos fi
lhos dos ricos, preparando-os para a vida no sentido mais amplo. O estoicismo encon
tra a sabedoria na harmonia entre o pensamento e a ordem cósmica. Ela é uma atitu
de fundamental com uma conotação ética. Como conhecimento posto em prática, ela 
combina teoria e prática. Somente o sábio possui conhecimento, é divino por natureza, 
faz todas as coisas bem, possui todas as virtudes, e é a única pessoa verdadeiramente 
feliz. Os cabeças da escola estoica, no entanto, hesitam em reivindicar que eles próprios 
sejam sábios neste sentido ideal.
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4. Antiguidade posterior. Várias idéias se sobrepõem na antiguidade posterior. No 
platonismo médio, a sabedoria é a realização da aproximação filosófica ao divino. Para 
Plotino, sophía é uma visão do espírito, e ela aperfeiçoa as virtudes naturais. Numa des
crição posterior, sophía é o  conhecimento que nos leva à luz; ela toma a forma de ilu
minação. [U. Wilckens, VII, 465-476]

B. O AT.
I. Terminologia. A  LXX utiliza sophía/sophós principalmente para a raiz hebrai

ca hkm, cuja forma verbal ocorre 26 vezes, a forma adjetival substantiva 135 vezes, e a 
forma substantiva 147 vezes, a maior parte nos livros de Sabedoria, mas com bastante 
frequência também nos livros históricos, onde o conhecimento ou a habilidade técni
ca estão usualmente em questão. Nos profetas, os termos denotam habilidade humana, 
inclusive a sabedoria e magia de nações vizinhas. A tradução “sábio” ou “sabedoria” é 
inexata; ela não captura a extensão nem o significado preciso dos originais, que suge
rem domínio experiente e competente da vida e seus vários problemas. Os paralelos 
mais comuns têm a ver com percepção, entendimento ou habilidade, embora também 
sejam comuns paralelos com retidão e honestidade. Os paralelos mostram que o ponto 
é a ação e não o pensamento. Em contraste, a insensatez é uma desordem que também 
encontra expressão no comportamento.

II. Sabedoria no antigo Oriente Próximo e no AT.
1. Mesopotâmia. Embora a sabedoria passe por um desenvolvimento especial no 

AT, seu conteúdo pode ser definido, em parte, pelo circundante mundo de pensamen
to. Na Mesopotâmia não encontramos uma palavra correspondente ao hebraico, porém 
existe uma extensa literatura de sabedoria. Desta forma, coleções de provérbios buscam 
compreender e controlar a vida, e outros textos lidam com questões éticas, oferecem 
conselho prático, e lidam com os problemas advindos de um esforço para harmonizar a 
vida com uma ordem geral. Fábulas tradicionais, disputas e debates são também encon
trados. Além disso, existe a sabedoria que é habilidade nas áreas do culto e da magia.

2. Egito. O Egito apresenta um impulso em direção a uma norma de conduta que 
é definida como verdade, retidão ou ordem, e que prevalece tanto na esfera celestial 
quanto na terrena. O objetivo da sabedoria é abrir caminho para esta ordem por in
termédio da transmissão de conhecimento. A própria ordem é imutável, e a sujeição a 
ela é a sabedoria que produz domínio e autocontrole, e traz sucesso na vida. Por outro 
lado, a afronta contra ela é transgressão contra Deus e traz perda. Visto que a ordem 
cósmica e a ordem humana coincidem, a literatura de sabedoria egípcia envolve tanto o 
conhecimento em série como a instrução para a vida.

3. Outras nações. Israel conhece a sabedoria de outras nações, como os cananeus 
(Ez 28.3) e edomitas (Jr 49.7), mas pouco disto sobreviveu. Pv 30.1ss. e 31.1ss. provêm 
de tribos fora de Israel.

4. Israel.
a. Visto que em todas as fases culturais um esforço é feito para ordenar e controlar a 

vida, logo se desenvolvem provérbios populares que incorporam e transmitem experi
ência (cf. ISm 24.14; Pv 11.2; 16.18). Uma segunda linha é, frequentemente, acrescen
tada a tais provérbios para ressaltar sua aplicação prática (cf. Pv 25.23; 26.20).

b. No reinado de Salomão, desenvolve-se uma escola de sabedoria sob a liderança 
do rei (lRs 4.32-33). Esta envolve tanto o conhecimento em série relacionado aos rei-
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nos vegetal e animal como também a sabedoria prática que abrange a conduta moral e 
religiosa. Enigmas e fábulas também têm lugar nela. Os profetas são críticos desta esco
la, que parece exercer um papel importante nos dias de Ezequias (Pv 25.1). Até então, a 
sabedoria tem sido principalmente uma reserva do estabelecimento, porém sua base se 
amplia nos tempos de Jeremias (cf. 50.35) à medida que mestres de sabedoria a trans
mitem. O ideal subjacente é o da cultura da pessoa completa, que é capaz não apenas 
de lidar com o mundo, mas que alcança o domínio próprio.

c. Após o exílio, o conceito é desenvolvido de forma mais teológica. A sabedoria é 
um princípio divino que emite um chamado à raça humana. Portanto, toda teologia é, 
em certo sentido, pensamento de sabedoria.

d. A sabedoria não é nacionalizada e integrada à vida do povo. Ela abrange a situ
ação humana geral e transcende fronteiras sociais. Contudo, em subordinação à fé de 
Israel, ela adquire uma ênfase ética mais forte e pressupõe fé. De acordo com o sentido 
da raiz, entretanto, ela ainda tem uma ampla extensão prática.

III. Sabedoria humana.
1. Magia e mântica. Em alguns casos, homens sábios podem ser mágicos, adivinha- 

dores, etc. (cf. Gn 41.8; Is 44.25; cf. também os astrólogos de Et 6.13). Os homens sá
bios da Babilônia são uma agremiação de tais pessoas (Dn 2.27; 4.3).

2. Habilidade e capacidade. Sabedoria é habilidade ou perícia, mesmo que seja de 
maldade (Jr 4.22). Desta forma, as mulheres conhecem lamentações (Jr 9.16) e os sa
cerdotes a lei (8.8-9). Os artífices têm sabedoria neste sentido (Êx 36.8; lC r 22.15, etc.). 
O termo também compreende a arte do governo (Ec 4.13) e a habilidade judicial (lRs
3.28).

3. Inteligência e astúcia. Os animais são peritos em autopreservação (Pv 30.24ss.). 
A mulher que Joabe envia a Davi demonstra inteligência (2Sm 14.2). A astúcia política 
pode atuar de modo prejudicial a Israel (Êx 1.10) ou a rivais (lRs 2.6, 9). Sabedoria, 
num mau sentido, significa astúcia no sentido de maquinações astutas (cf. Dt 32.5; Jó
32.13).

4. Sabedoria prática. Relacionada à prudência, a sabedoria é a mestria prática da 
vida e suas situações (cf. Pv 1.5), quer na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na dor. 
Ela sabe como lidar com as outras pessoas e como desfrutar a vida. Ela reconhece o go
verno de Deus, conhece o bem e o mal e está consciente dos caminhos do mundo.

5. Cultura. A sabedoria envolve um conhecimento mais geral que abrange a nature
za orgânica e inorgânica (lRs 4.29ss.), bem como as nações e os vários tipos humanos 
(cf. Gn 10; Jó 24.5ss.). O objetivo final é encontrar um segredo que conferirá controle 
e também conhecimento do mundo (Jó 28). O AT, no entanto, concede pouco espaço 
para a sabedoria cultural neste sentido mais amplo.

6. Regras de conduta. O conceito de sabedoria no AT frequentemente tem regras de 
conduta em vista (cf. Jó 33.33; Pv 2.2). Possuindo conhecimento, os sábios o transmi
tem (Pv 14.24; 15.2, 7). Os tolos se denunciam quando tentam oferecer conselho. Pala
vras instrutivas do coração são como uma fonte a jorrar (16.21ss.; 18.4). Pessoas sábias 
ouvem tais palavras (15.12) e podem seguir adiante para nutrir outros com sua instru
ção (6.23; 10.17; 13.14; 15.24).

7. Conduta ética. A  conduta reta pressupõe entendimento, e somente uma busca re
verente pode alcançá-la. Para alcançar o entendimento, é preciso evitar influências cor-
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ruptoras como bebida forte, más companhias, mulheres estranhas, ganho ilegal e fala 
impetuosa (cf. Pv 23.20-21; 2.12ss., 16ss.; Ec 7.7; Jó 15.2). A lei divina é a fonte da con
duta ética; ela envolve retidão, liberalidade para com os pobres e uma atitude correta 
para com os outros, numa vida governada por regras sábias.

8. Piedade. Sabedoria no AT pode também denotar piedade, pois os sábios conhe
cem a Deus, compreendem suas palavras e seus caminhos e, humildemente, percebem 
seu pecado e o senhorio divino. O temor de Deus é o ponto de partida da verdadei
ra sabedoria (Pv 9.10; SI 111.10). Ele não é em si mesmo sabedoria, mas conduz a ela 
como uma reverência que se expressa, não no culto, mas na conduta. A manifestação 
do temor de Deus na vida diária proporciona valioso discernimento na própria vida. 
Seu correlativo é não praticar o mal (Jó 1.1), ou seja, desviar-se dele com cuidado. A 
sabedoria vê que Deus prova o coração (Pv 16.2), que ele tem prazer no bem e não no 
mal (11.1), e que ele controla as potencialidades humanas (16.9,19; 19.21). Consequen
temente, ela passa a colocar sua confiança em Deus (22.19).

9. Sabedoria acadêmica. Um abrangente corpo de sabedoria se desenvolve com 
mestres para transmiti-la. Deste modo, Jó 8.8 e Eclesiastes pressupõem um corpo mais 
fechado de ensino (Ec 2.12ss.; 8.17). O Pregador aprendeu dele (1.13, 16), mas também 
é crítico dele.

10. Bênção escatológica e dotação apocalíptica. Em Is 33.6, a sabedoria é uma bênção 
escatológica associada à justiça (v. 5). Em Is 11.2, o Espírito de Deus descerá sobre o 
regente messiânico como Espírito de sabedoria, etc., concedendo força e entendimento 
além da medida humana normal. Daniel (2.30; 5.11) possui uma sabedoria divinamen
te concedida, que supera o entendimento ordinário e o capacita a conhecer os segredos 
do futuro.

IV. A  Sabedoria de Deus.
1. Deus tem Sabedoria. Só raramente o AT atribui sabedoria a Deus. No entanto, 

a sabedoria vem de Deus (p. ex., com um dom para Salomão) e Isaías em 31.1-2 ape
la à sabedoria divina. Mais tarde, a sabedoria de Deus é encontrada em suas obras (Is
40.13-14; Jó 26.12; 37.16) e ações (Jó 11.6). Visto que Deus possui todo o conhecimen
to e poder, nenhum entendimento humano pode levantar-se contra ele (Pv 21.30; Is 
19.11ss.).

2. Deus alcança e cria a Sabedoria, a. Em Jó 28, somente Deus encontrou a sabedo
ria e a usou na criação, no sentido de mestria prática. A sabedoria aqui é uma entidade 
quase independente à qual Deus tem acesso. Ela tem sua própria realidade, contudo 
está além do alcance da investigação humana. A ideia é semelhante ao conceito babilô
nio e egípcio de uma eterna sabedoria divina que é apropriada aos deuses.

b. Em Pv 1-9, a sabedoria faz o papel de um mestre ou revelador que busca uma 
habitação entre os homens. Ela precede a criação (8.22ss.), porém é criada por Deus 
como um tipo de entidade pessoal. Ela oferece instrução como Pregadora (1.20), noi
va (4.6ss.), companheira (6.22) e anfitriã (9.1). Como as representações figurativas o 
mostram, a sabedoria aqui não é exatamente um ensino neutro, mas traz consigo um 
chamado. Como um profeta, ela convida com toda a autoridade, ameaça e força à deci
são. Ela revela a vontade de Deus e, por isso, devemos buscá-la (2.4), encontrá-la (3.13), 
procurar obtê-la (4.7) e aceitar seu convite (4.6ss.). Este conceito, que incorpora o ele
mento profético, de modo nenhum enfraquece a fé básica no próprio Deus.
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V  A origem e fonte da sabedoria e do conhecimento.
1. Tradição. Em contraste com a situação no Egito, a tradição é apenas uma fonte de 

sabedoria e conhecimento no AT (cf. Is 19.11). Os amigos de Jó apelam à tradição. Des
ta maneira, Bildade argumenta que as gerações passadas são superiores a um indivíduo 
ou uma geração (Jó 8.8ss.), e Elifaz reivindica que recebeu o ensino dos pais de forma 
não corrompida (15.18-19).

2. Experiência pessoal. A experiência também provê conhecimento e, consequente
mente, respeito pelas pessoas idosas (Jó 12.12). Elifaz apela à experiência (8.4) e assim 
também Jó o faz (21.6). A experiência desempenha um papel importante em Eclesiastes 
(1.13; 16-17, etc.).

3. Meios. É por meio da instrução e da correção que a sabedoria é comunicada ou 
aprendida (Pv 19.20; 21.11). Conversar com os sábios traz conhecimento, mas uma vez 
que o aprendizado é difícil, a correção pode também ser necessária (Pv 8.33).

4. O dom de Deus.
a. Deus, de maneira extraordinária, dota pessoas especiais de sabedoria, p. ex„ José, 

Salomão e Daniel. Neste sentido, pode-se fazer referência à inspiração profética (Jr
9.11), à habilidade artística (Êx 28.3) e à revelação noturna (Jó 4.12ss.). Deus pode con
ceder sabedoria ou manter alguém distante dela (Jó 11.6; 17.4).

b. De acordo com o conceito do homem primai (cf. Ez 28.1ss.), surge a ideia de 
acesso ao conselho celestial; Elifaz nega que Jó possua este tipo de sabedoria (Jó 15.7- 
8).

c. Eliú reivindica um conhecimento que vem de Deus por meio do espírito, como 
sendo a porção que Deus lhe deu (Jó 32ss.). Este se assemelha ao conhecimento comu
nicado aos profetas, não obstante tem uma aplicação mais geral, tornando a sabedoria 
acessível a todas as pessoas, sem restrição de tradição ou experiência.

VI. Valor, resultado, e crítica.
1. Valor e resultado. A  instrução é valiosa (Pv 18.4) e um mestre é proveitoso

(25.12), porque a sabedoria é um tesouro supremo (21.20). Ela oferece proteção (2.8) 
e traz sucesso e -honra (3.35), porque, quando posta em prática, ela significa força 
(21.22). Sendo dirigida a um resultado específico, ela podería parecer utilitária, porém 
o valor e o resultado da boa conduta coincidem, e o resultado dá testemunho da justiça 
retributiva de Deus na manutenção da ordem do mundo e da vida. A sabedoria perma
nece ou cai com a correspondência entre ato e estado, embora o inocente possa passar 
por sofrimento educativo e o perverso possa parecer próspero no momento (cf. Jó 5.17; 
15.20SS.).

2. Crítica. A crítica primitiva concentra-se em predições e, então, em opiniões po
líticas engenhosas. Eclesiastes, no entanto, ataca a sabedoria acadêmica (1.16-17; 2.15). 
Esta é impotente ao se enfrentar a morte (2.15). O destino é determinado por Deus, 
não pela conduta piedosa (8.17). Portanto, a verdadeira sabedoria é aceitar a vida. Jó 
também questiona a doutrina da retribuição. O entendimento real só vem a partir de 
um encontro pessoal com Deus, e a conduta reta é descansar em Deus, cujos atos são 
inescrutáveis, porém intencionais. A comunhão com Deus é mais importante que tudo 
o mais (cf. Jó 40.4-5; 42.2-3; SI 73.25ss.). [G. Fo h r e r , VII, 476-96]

C. Judaísmo.
1. A LXX. A LXX traduz com regularidade os termos hebraicos por sophía e so-
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phós, ou, no caso do verbo, sophós eínai ou gígnesthai. Contudo, as tradições hebraica' 
e grega só se sobrepõem com relação à habilidade técnica. Em outros lugares, os termos 
hebraicos são estranhos ao espírito grego, p. ex., na justaposição de sabedoria ao temor 
do Senhor. Em alguns trechos, os tradutores tendem a mudar o texto de acordo com a 
própria tradição intelectual (cf. Pv 10.14).

2. Sabedoria no judaísmo helenístico.
a. Em geral, o Sirácida permanece dentro da tradição hebraica. Aquilo que contribui 

para uma vida dedicada e feliz constitui sabedoria. Novos aspectos são a personificação 
mais clara da sabedoria e o realce de sua natureza celestial. Encontrá-la é um favor da 
revelação especial.

b. Em Sabedoria de Salomão, a sabedoria habita com Deus. Conhecer a sabedoria é 
alcançá-la, é ser de natureza semelhante à dela. A sabedoria possui discernimento dos 
segredos da criação,* na qual ela teve parte. A união com a sabedoria repete mistica- 
mente a união da sabedoria com Deus. O conhecimento que ela medeia é revelação 
direta, e ele traz salvação. Portanto, deve-se orar pedindo sabedoria.

c. O ensino de Filo é semelhante. Vários fios nele se entrelaçam. A sabedoria nos 
liberta do desejo terreno. Ela é a esfera do caminho real para o lógos sagrado, ou seja, 
para Deus. Ela mesma é o caminho ou o guia, mediando revelação. Ela é a companhei
ra divina, por meio da qual pode-se alcançar proximidade direta de Deus. A união com 
ela corresponde à união de Deus com ela. Por conseguinte, os sábios entram em união 
com Deus e desfrutam a visão de Deus.

d. Em outros escritos, encontra-se a mesma ideia da sabedoria preexistente condu
zindo ao conhecimento da verdade, embora a sabedoria também possa ser superiorida
de intelectual ou uma vida respeitável.

e. Para Josefo, a sabedoria é o conteúdo da lei, de modo que somente os escribas são 
sábios. Esta sabedoria é o fundamento de toda sabedoria humana. Aqueles que conhe
cem e guardam a lei alcançam ampla cultura e virtude.

3. Apocalíptica judaica. A  apocalíptica contém muitas passagens de sabedoria. O re
lacionamento divino envolve a observância da lei. A lei é equiparada à sabedoria, e sua 
observância é sabedoria. Uma vez que sabedoria é justiça, o primeiro e fundamental 
dom redentor para o justo é a sabedoria. Deus em sua sabedoria cria, nela ele outorga a 
lei e concede aos escritores apocalípticos um vislumbre dos mistérios de sua sabedoria. 
A sabedoria manifesta o Filho do Homem com o justo e santo, com quem estão as fon
tes da sabedoria.

4. Qumran. Nos Rolos, todas as coisas são colocadas em ordem pela sabedoria do 
conhecimento divino. A sabedoria de Deus planejou todos os acontecimentos desde o 
princípio. Na sabedoria de sua glória, ele tem preparado espíritos antitéticos. Ele dará a 
sabedoria dos filhos celestiais aos eleitos do bom espírito. No mistério da sabedoria ele 
os corrige; somente eles são sábios e justos. Sabedoria como um conhecimento especial 
do plano de Deus corresponde à sabedoria da observância da lei.

5. Judaísmo rabínico. Entre os rabinos, a sabedoria coincide com a lei, e a sabedoria 
vem por intermédio do estudo da lei, de modo que os escribas são os sábios, e o ensino 
rabínico é sabedoria. A sabedoria preexistente é a lei. As coisas boas que a sabedoria 
confere são frutos do ensino da lei. Comparado à sabedoria terrena, o tesouro da lei é
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inestimável; contudo, por vezes, se diz que, mesmo em termos de sabedoria terrena, os 
rabinos superam os sábios deste mundo.

6. Um mito de sabedoria. A ideia da sabedoria como uma pessoa celestial é fre
quentemente explicada, apenas de modo geral, como uma hipostatização. No mundo 
circundante, encontramos divindades similares da sabedoria, entretanto uma influ
ência religiosa específica pode ser vista na esfera judaica. O que realmente acontece, 
então, é talvez uma adaptação de mitos estrangeiros à estrutura da fé de Israel. Um 
mito comum da sabedoria é mais evidente em En. Et. 42, que faz referência à descida 
e nova ascensão da sabedoria. Sugestões da mesma ideia podem ser encontradas em 
Pv 1.20ss., Sir 24 e Br 3.9ss., contudo, nestes textos a sabedoria, tal como a lei, encontra 
uma morada em Israel. O mito, essencialmente estranho à fé de Israel, apenas com difi
culdade pode ser ajustado a ela. Ele encontra um solo mais fértil no gnosticismo.

D. Gnosticismo.
1. Odes de Salomão. Em toda parte no gnosticismo, Sophía exerce um papel essen

cial e o mito de Sofia é um dos poucos elementos estruturais comuns no movimento. 
Sophía é de natureza divina, caiu de sua alta posição, precisa ser libertada deste mundo, 
e de maneira prototípica exerce o papel de uma redentora para os gnósticos. A bondade 
tem este papel em Odes de Salomão. Ela desce, faz ecoar sua intimação e guia aqueles 
que a atendem desde a destruição aos caminhos da verdade.

2. Simão. Aqui énnoia está originalmente em união com o poder supremo (Simão), 
mergulha nas profundezas, e é libertada pelo poder supremo, oferecendo assim um 
tipo do gnóstico que recebe uma redentora gnõsis da parte de Simão.

3. Barbeliognose e os gnósticos em Irineu. Aqui também lemos da queda e nova as
censão de Sophía. Sophía deixa frações de luz aprisionadas no mundo, mas trabalha 
pela redenção delas, enviando, finalmente, Cristo.

4. Os gnósticos em Plotino. No sistema censurado por Plotino temos uma queda da 
alma e da sabedoria com ela e, novamente, Sophía é libertada e se envolve numa ativi
dade redentora.

5. Textos gnósticos cópticos. Nesses textos lemos da redenção por Cristo em união 
com a sabedoria também por ele redimida. O redentor é a união do masculino sõtèr 
com a feminina sophía. Numa variação, Cristo em sua descida salvadora veste-se da 
sabedoria do Pai e assim desce e reascende de forma não reconhecida pelos poderes 
demoníacos.

6. Os valentinianos. O sistema valentiniano possui um relato similar da queda e da 
redenção de Sophía, que desencadeia a criação do mundo e a redenção dos gnósticos 
do mundo. A completação da redenção é a plena união da redentora Sophía com os re
dimidos. O casamento de Sophía com o Pai é cantada em hinos em Atos de Tomé 6-7; 
este casamento simboliza a aperfeiçoada gnõsis.

7. Maniqueísmo. Textos maniqueístas equiparam Jesus à sabedoria, mas a sabedoria 
é também um termo para a doutrina de revelação de Mani; como a verdadeira sabe
doria ela instrui as almas e, como a sabedoria do Espírito vivo, ela edifica o novo céu. 
Em geral, a sabedoria gnóstica é um ser celestial que perde sua posição celestial, en
volve a humanidade em sua queda, encontra redenção, e liberta os gnósticos ao conce
der conhecimento do destino humano em identidade com ela. Este mito não somente é
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parecido com o mito judaico da sabedoria mas parece estar diretamente ligado a ele; 
sua compreensão da redenção possui raízes na doutrina judaica de revelação.

E. ONT.
1. Uso tradicional. Quando Lc 2.40 diz que Jesus cresce em sabedoria, isto reflete o 

uso do AT (cf. ISm 2.26); a referência é ao conhecimento da lei e a um modo piedoso 
de vida. O mesmo se aplica a Estêvão em At 6.3, 10 à exceção de que a sabedoria aqui 
se manifesta em seu discurso (cf. Lc 21.15 e At 7.10). Em Mc 6.2 a sabedoria de Jesus 
causa perplexidade. O que está em vista é o seu ensino na sinagoga com poder carismá
tico (cf. Mt 7.29).

2. Os Logia. As duas ameaças em Mt 23.34ss. e 23.37ss. refletem ditos escatológicos 
de sabedoria na apocalíptica judaica. O próprio Jesus é a sabedoria aqui. Ele desceu do 
céu pregando e buscando morada; sua rejeição significa destruição. O ponto em grande 
parte é o mesmo em Mt 11.16ss. João e Jesus são mensageiros da sabedoria, que será 
justificada mesmo que a geração a trate de maneira caprichosa. Em Mt 12.42, também, 
a rainha de Sabá, que ouve da sabedoria de Salomão, testificará contra aqueles que não 
derem ouvidos à sabedoria de Deus em Jesus. O convite da sabedoria talvez também 
esteja por trás dos ditos em Mt 11.25ss., uma vez que o conhecimento vem por reve
lação especial a pequeninos, e a dádiva do descanso que Jesus oferece aos cansados é 
geralmente um dom da sabedoria. Surpreendentemente, o Revelador é ele próprio o 
conteúdo da revelação, e ele chama a si mesmo os seus. Uma característica distintiva é a 
ocultação da revelação dos sábios e entendidos.

3. Paulo.
a. Paulo usa uma linguagem tradicional quando se autodenomina um sábio (ou seja, 

habilidoso) construtor (ICo 3.10) e, novamente, quando pergunta (talvez com um tom 
irônico) se não havia algum sábio o suficiente para resolver disputas na igreja (6.5).

b. Em Rm 11.33ss. Paulo exalta o plano divino de salvação com termos e idéias ex
traídos da sabedoria. A diferença é que a sabedoria divina deve agora ser relacionada, 
não à lei, mas a Cristo, visto que a fé em Cristo é o único meio de salvação (Rm 10.4, 
9-10).

c. No entanto, Paulo não faz do evangelho uma simples palavra de sabedoria como 
os coríntios parecem fazer (cf. ICo 1.17; 2.1, 4). Ele é a palavra da cruz (1.18ss.). Ao 
mesmo tempo, adotando a linguagem de seus críticos, Paulo descreve esta palavra 
como verdadeira sabedoria. Para os coríntios, a sabedoria aparentemente não é deste 
éon, mas é uma bênção de salvação, antes oculta, mas agora revelada para nossa glo
rificação escatológica. Uma forma do mito da sabedoria jaz por trás desta compreen
são. Reconhecendo a sabedoria de Deus no Senhor que desceu e foi exaltado, aqueles 
que receberam revelação tornaram-se espirituais e sábios, conhecem todas as coisas 
do presente e do futuro, e encontram-se distantes do julgamento na perfeição do novo 
éon. Paulo esvazia esta loucura, que ignora a cruz, chamando-a de sabedoria munda
na. Deus se revelou unicamente na loucura da cruz que é “mais sábia” que os homens 
(1.25). Cristo vive somente pelo poder de Deus e, semelhantemente, os crentes não 
possuem sabedoria por si mesmos, mas são sábios unicamente ao se tornarem loucos 
e buscarem apenas em Cristo seu poder e sabedoria. Deus chama a si os loucos e, ao 
fazê-lo, confunde os sábios. Ele escolheu as coisas que não são para negar as coisas que
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são. Deus fez do próprio Jesus nossa sabedoria e, por essa razão, a jactância foi exclu
ída. A cruz torna louca a sabedoria tanto de gregos quanto de escribas. Embora Deus 
vista o mundo com sua sabedoria, para que todos possam conhecer a Deus, o mundo 
não conhece a Deus por sua sabedoria (1.21). É por intermédio da loucura da pregação 
que Deus salva os crentes, a própria forma de proclamação correspondendo à mensa
gem (2.1). Sobre esta base, Paulo pode afirmar o que os coríntios dizem acerca de Cris
to como a sabedoria de Deus, mas somente com base na iniciativa divina na cruz e com 
firme adesão à distância temporal dos crentes em relação ao éscaton.-Muitos exposito
res, naturalmente, reportam a sabedoria do mundo à filosofia grega e, daqui, concluem 
que Paulo está se opondo à apresentação filosófica e retórica do evangelho que apelaria 
aos círculos instruídos em Corinto, e não uma forma específica de gnosticismo e a as
sociada declaração carismática.

4. Colossenses e Efésios. Em Cl 1.9 e Ef 1.8 o crescimento no conhecimento cristão, 
que inclui conhecimento da vontade de Deus e conduta digna, é chamado sophia. Esta 
sabedoria vem pela graça (Ef 1.7). Ela envolve conhecimento de bênçãos escatológicas 
em Cristo (1.17-18). Ela é a compreensão do mistério de Cristo, em quem todos os te
souros da sabedoria estão escondidos (Cl 1.26-27). Ela contrasta com a falsa sophia dos 
mestres gnósticos (cf. 2.8), que é ensino humano. Em Ef 3.10 o contexto exige que a 
multiforme sabedoria de Deus seja o plano divino de salvação, que é cumprido com 
a entrada comum de judeus e gentios em Cristo. Mas talvez a ideia de uma sabedoria 
oculta e posterior de nova ascensão esteja a moldar a formulação.

5. Apocalipse. Em Ap 5.12 o Cordeiro que foi morto é digno de receber sabedoria 
como um dos dons escatológicos (cf. 7.12). Em 13.18 e 17.9 sabedoria é conhecimento 
esotérico. Há necessidade de uma compreensão especial para se avaliar o número da 
besta e interpretar a visão de 17.1ss. Somente os confessores podem ver o significado e 
a ramificação daquilo que está ocorrendo em seus dias.

6. Tiago. Em Tiago, a sabedoria é um andar moralmente correto (cf. 3.13, 17-18). 
Esta sabedoria não leva a intriga e desordem, mas a paz. Neste sentido, ela encontra-se 
em antítese à sabedoria buscada e ensinada por oponentes. Ela não é especulativa, mas 
se manifesta em resultados morais práticos.

7. 2Pedro. 2Pe 3.15 afirma que Paulo escreveu “conforme a sabedoria que lhe foi 
dada”; a epístola, assim, equipara sabedoria a ensino apostólico.

F. Pais apostólicos e apologistas.
1. Cristologia de sabedoria. A igreja primitiva não desenvolve cristologia de sabedo

ria, porém lClem 57.3ss. cita Pv 1.23ss., Justino Diálogo ól.lss. acrescenta Pv 8.21ss. 
em favor da preexistência do Filho, e Atenágoras Súplica 24.1 tem a tríade cristológica 
de noús, lógos e sophia.

2. Uso cristão comum, sophia normalmente denota conduta irrepreensível ou o 
conhecimento da fé. Em Barn. 21.5 sabedoria é conhecer os estatutos de Deus, e em 
lClem. 38.2 é conhecer os segredos divinos. A verdadeira sabedoria é somente pela 
fé (Justino Diálogo 102.4; lClem. 32.4). Taciano Discurso aos gregos 13.3 encontra nos 
cristãos, não nos gregos, os proponentes da verdadeira sabedoria filosófica. A palavra 
de sabedoria brilha nas profundezas do coração e da compreensão (Justino Diálogo 
121.2).
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sophízõ.
1. Na voz ativa, essa palavra significa “tornar sábio”, na voz média “compreender”.
2. Sabedoria domina o uso do termo na LXX. Ele pode ter uma ênfase negativa, p. 

ex., em Ec 7.16. Em SI 19.7 é a lei que torna sábio (cf. 119.98).
3. O uso em 2Tm 3.14-15 é semelhante ao de SI 19.7 e 119.98. A instrução cristã na

Escritura do AT confere a sabedoria que significa salvação pela fé em Cristo e que re
sulta em conduta irrepreensível (v. 16-17). Na voz passiva em 2Pe 1.16 o termo é usado 
para caracterizar erros como mitos astutamente imaginados, como sendo diferentes das 
realidades da salvação. O cristianismo não tem nada a ver com a pseudossabedoria in
consistente das heresias. [U. W ilckens, VII, 496-528]

speírõ spérma

spéndomai [ser oferecido]

1. spéndõ no mundo greco-romano.
a. O verbo spéndõ é um termo cultuai para a oferenda de libações aos deuses. As 

libações são importantes no mundo grego, quer sozinhas ou acompanhadas de outras 
oferendas. Elas ocorrem, primeiramente, em ocasiões especiais, auxiliadas por orações, 
no entanto, mais tarde, são oferecidas em todas as ocasiões. Libações públicas oficiais 
são comuns. Para algumas divindades ctônicas água ou leite são derramados em lugar 
de vinho. Vinho não misturado é oferecido por ocasião de juramentos solenes.

b. Das libações em juramentos vem o uso da voz média para “firmar um tratado”.
c. Em poucos casos spéndõ denota ,o derramamento de sangue em sacrifícios.
d. Num sentido transferido spéndõ pode ser usado para o derramamento de lágri

mas e lamentações pelos mortos, para o derramamento do sangue de tiranos, ou para o 
derramamento de sons melodiosos sobre o poeta.

e. A palavra latina é libare, e as libações romanas são semelhantes às dos gregos.
2. spéndõ no AT.
a. A LXX usa o termo para o derramamento de oferendas de bebida, tendo spondê 

como o substantivo relacionado. Israel segue a prática comum de oferenda de libações 
(cf. Jacó em Betei em Gn 35.14). Nas oferendas de Lv 23.37 e Nm 29.36ss. a libação 
parece independente, porém, em outros lugares, ela é um apêndice da oferenda prin
cipal (Êx 29.38ss.). SI 16.4 refere-se a libações de sangue em conexão com algum culto 
estranho.

b. Um uso especial é para o derramamento expiatório do sangue de animais em ri
tos sacrificiais (Êx 29.12; Lv 4.7ss.). Associado a isso encontra-se o derramamento de 
sangue humano num assassinato (Gn 9.6). A morte violenta pode ser comparada à ofe
renda de um sacrifício (Jr 11.19). Em Is 53.12 o Servo do Senhor “derramou sua alma 
na morte”. Denotado aqui está o sacrifício vicário, que é oferecido com a entrega volun
tária de sua vida.

3. spéndõ no judaísmo palestino posterior.
a. No judaísmo posterior spéndõ é normativamente controlado pela compreensão 

do culto. Vários relatos descrevem ou pressupõem libações. Uma tendência espirituali-
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zante se desenvolve, p. ex„ em referências à aspersão do batismo espiritual ou à eficácia 
expiatória do louvor ou da correção.

b. A aspersão de sangue exerce um importante papel nos ritos do templo, na Páscoa 
e no Dia da Expiação. O derramamento de água faz parte do ritual da Festa dos Taber- 
náculos. Um dito rabínico (provavelmente zelote) descreve o derramamento do sangue 
dos ímpios como um sacrifício.

4. Josefo e Filo.
a. Josefo refere-se à oferenda de bebida e descreve o derramamento de sangue hu

mano como uma transgressão cultuai quando ela ocorrer na interrupção de sacrifícios 
(cf. Lc 13.1).

b. Filo espiritualiza o derramamento de sangue em volta do altar; isso denota pron
tidão para o serviço total de Deus. O derramamento do coração de Ana significa a de
dicação da mente a Deus. Uma vez que o sacerdote oferece o sangue da força vital a 
Deus como uma oferta de bebida, seu ministério tipifica a alma em seu amor por Deus.

5. spéndomai no NT. O NT usa duas vezes spéndõ na voz passiva, em ambos os ca
sos com referência ao martírio de Paulo (Fp 2.17; 2Tm 4.6). Em Fp 2.17 um ato cultuai 
concluirá a vida e a obra do apóstolo. Os inimigos podem parecer triunfar, porém o 
apóstolo dá um sentido sagrado à sua morte. Seu sacrifício principal é a oferta a Deus 
dos gentios como crentes (Rm 1.9; 15.16). A vida dos crentes é também um ministé
rio cultuai (12.1). Paulo cumpre seu ministério sacerdotal, entretanto, ao ser oferecido 
como libação, possivelmente, embora não necessariamente, como uma oferenda secun
dária com a principal (Fp 2.17). O mesmo pensamento ocorre nas solenes palavras de 
despedida de 2Tm 4.6ss., onde Paulo expressa sua prontidão para derramar seu sangue, 
tal como a oferta de bebida é derramada aos pés do altar. Um vivido vocabulário pas
sional é assim desenvolvido e enfatiza a dignidade e importância da morte do cristão 
em termos cultuais. [O. M i c h e l , VII, 528-36]

spérma [semente], speírõ [semear, espalhar], sporá [semeadura, procriação], spóros 
[semeadura, semente], spórimos [semeado]

A. O grupo de palavras no mundo grego.
1. spérma. Desde o tempo de Homero essa palavra significa “semente”, quer de 

plantas ou de animais. Num sentido transferido, ela significa em seguida “núcleo” ou 
“base”. Em conexão com a semente humana, ela passa ao uso poético para “rebento”, 
“filho”, “descendência” e, segundo as mesmas linhas, para “tribo” ou “raça”.

2. speírõ. Essa palavra significa “semear”. Além do uso literal para espalhar semente 
ou semear campos, encontramos um uso figurado para semear idéias. Outros significa
dos são “disseminar”, “dispersar” e “gerar”, “procriar”.

3. sporá. Essa palavra significa primeiro “semeadura, em seguida “semente”, tam 
bém “geração”, “descendência” e “filho”.

4. spóros. Essa palavra significa “semeadura” e, poeticamente, “rebento” ou “filho”.
5. spórimos. Esse adjetivo significa “semeado”, “ser semeado” ou “adaptado para ser 

semeado”. O substantivo tá spórima ocorre para “campos de grãos”.
[S. Schulz, VII, 536-38]



semente 447 spérma

B. O AT.
1. Dados da LXX.
a. spérma para “semente”, “semeadura” ou “produção” ocorre 217 vezes no AT, fre

quentemente num sentido físico ou econômico. Figuradamente, o termo denota a es
trutura orgânica e intencional do corpo nacional como a “semente” de Abraão. Um uso 
negativo é para a vitalidade da corrupção, como em Is 57.3-4. Uma forte dinâmica pro
duz o sentido mais amplo como em Gn 3.15, e cf. a semeadura com lágrimas em SI 
126.5, que apresenta o destino humano numa simples figura de linguagem. O uso de 
spérma para “posteridade” em Gn 7.3; 9.9, etc., vai no mesmo sentido.

b. spóros é bem menos comum que spérma.
c. Ainda mais raras são sporá e spórimos.
d. Os verbos speírõ e diaspeírein ocorrem com frequência para a dispersão do povo.
2. Dados massoréticos. No texto original a raiz zr  domina o quadro nas várias nu- 

anças encontradas para spérma. (Para detalhes ver TDNT, VII, 539-40.)
3. A  semente e temas relacionados em ditos acerca da obra de Deus. Em seu uso espi

ritual o grupo comunica a força vital dos fenômenos mediante a associação deles com 
a semente biológica como a base do desenvolvimento orgânico. A semente comunica 
a realidade e a força seminal de entidades culturais e sociológicas. Embora o impulso 
possa ser negativo (cf. Jr 4.3), em geral o tema da semente expressa bênção. A força 
orgânica é força divina. Como Is 28.23ss. mostra, o trabalho agrícola em si depende 
da ajuda de Deus (cf. Gn 8.22). Assim como Deus plantou árvores, etc. (Is 41.19-20; 
SI 104.16), assim também ele plantou seu povo como uma vinha (SI 80.8ss.; cf. Jr 2.21; 
11.17; Am 9.15). No entanto, em geral, ditos com semente simplesmente expressam a 
sequência das gerações. Somente Ml 2.15 refere-se a “semente de Deus”, o problema 
aqui, naturalmente, é o de uma santa semente não corrompida por casamentos mistos. 
Cf. Ed 9.2, que talvez esteja por trás do texto da LXX de Is 1.9, o versículo que Paulo 
cita em Rm 9.29. [G. Q u e l l , VII, 538-42]

C. Judaísmo.
1. spérma.
a. Filo. Filo favorece o termo spérma tanto no sentido literal quanto no sentido 

transferido. A semente vegetal, animal ou humana é denotada quando a referência é 
literal. Em termos figurados, as almas procedem da semente divina, e lemos da semente 
da virtude ou do vício, do pensamento, da paz ou da esperança. Tais expressões estão 
relacionadas à ideia estoica do lógos espermático; a ideia da semente divina pode tam
bém dever algo a contatos com sabedoria helenística de mistério.

b. Qumran. A ideia de semente é rara em Qumran. Encontramos referências a “se
meadura” “fruto” e “prole”.

c. Os rabinos. Aqui novamente os significados principais são “semente”, “planta” ou 
“descendência”.

2. speírõ.
a. Filo tem predileção por essa palavra, que ele usa para semeadura tanto no sentido 

literal quanto no transferido, p. ex., semeadura de semente ou semeadura de virtude, 
compreensão, atos nobres, etc.

b. Nos rabinos o termo tem sentidos tais como “semear”, “espalhar semente”, “deixar 
semente” (o varão) e “frutificar”.
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3. sporá. Em Filo essa palavra significa “semeadura”, “semente”, “geração” ou, trans
ferida, a “semente” da virtude ou do ensino.

4. spóros. Em Filo essa palavra significa “semente” ou “sêmen” (também “semente” 
de virtude).

5. spórimos. Essa palavra não ocorre em Filo.

D. ONT.
1. spérma.
a. Os escritores sinóticos. No sentido literal spérma ocorre em certas parábolas e 

suas interpretações para a “semente” de plantas (Mt 13.24, 27, 37-38, 32). O significa
do é “descendência” em Mc 12.19ss. Em Lc 1.55 Deus tem cumprido suas promessas a 
Abraão e seus descendentes (cf. At 3.25; 7.5-6; 13.23).

b. A tradição joanina. Cristo é descendente de Davi em Jo 7.42. Os judeus são se
mente de Abraão em 8.37 (cf. Ap 12.17 com referência a mártires cristãos). A semente 
de Deus, ou seja, o Espírito, permanece nos crentes em ljo  3.9.

c. Paulo. Em Paulo lemos da semente de plantas em ICo 15.38 e de semente na mão 
do semeador em 2Co 9.10. Em outra parte, a referência é à semente de Abraão (Rm 
4.13ss.; 9.7), ou seja, os judeus, Cristo (G1 3.16), ou a igreja (Rm 9.8). Paulo também 
fala da semente de Davi em Rm 1.3 e da semente de Isaque em Rm 9.7.

d. As Pastorais. 2Tm 2.8 refere-se aos descendentes de Davi.
e. Flebreus. Hb 2.16 refere-se à semente de Abraão, 11.18 à de Isaque, e 11.11 à se

mente humana em geral (incomum no NT).
2. speírõ. Essa palavra significa “semear” em Mt 13.3-4,18-19,24, 31. Ela também é 

literal em Jo 4.36-37. Um sentido transferido ocorre em Mc 4.13 (a palavra) e Mt 13.19. 
Paulo também usa speírõ num sentido transferido, especialmente em ICo 15, onde o 
termo é teologicamente importante porque mostra como pode haver contínua vida so
mática por meio de morte e ressurreição. Em 2Co 9.6 speírõ refere-se à liberalidade 
cristã, e em Gl. 6.7-8 semeadura e colheita estão associadas a decisão frente a frente 
com o evangelho; semeaduras diferentes produzem diferentes colheiras escatológicas. 
Tg 3.18 fala de maneira semelhante da semeadura de uma colheita de justiça.

3. sporá. Essa palavra ocorre no NT unicamente em lPe 1.23, onde denota a pala
vra viva e permanente pela qual os crentes nascem de novo.

4. spóros. Essa palavra, que não é comum no NT, denota “semente” em Mc 4.26-27 
e 2Co 9.10. Ela é equiparada à palavra em Lc 8.11 e à semeadura de liberalidade (à qual 
Paulo está apelando) em 2Co 9.10.

5. spórimos. O neutro plural ocorre para “campos de cereais” em Mc 2.23 e parale
los.

E. Pais apostólicos.
1. spérma. O sentido de “semente” ocorre em lClem. 24.5 e de “prole” em 10.4ss. 

(cf. também “família” em Hermas Visões 2.2.2). O anjo promete “descendência” eterna 
aos justos em Hermas Similitudes 9.24.4.

2. speírõ. Essa palavra ocorre no sentido literal em lClem. 24.5 e num sentido 
transferido (semeando mau ensino) em Inácio Efésios 9.1.

3. spóros. Essa palavra ocorre no sentido literal para semear semente em lClem
24.4. [S. S c h u l z , VII, 543-47]
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splánchnon [compaixão], splanchnízomai [ter compaixão], eúsplanchnos [bondo
so], polysplanchnos [compassivo], ásplanchnos [impiedoso]

A. Uso grego.
1. O substantivo. Usado principalmente no plural, o substantivo denota as “partes 

internas” de um sacrifício, em seguida o próprio “sacrifício”, depois as “partes internas” 
do corpo e, finalmente, o “ventre” ou os “lombos” (também num sentido derivado “fi
lhos”). Num sentido transferido o termo denota “paixões impulsivas” (ira, desejo, etc.), 
em seguida a “sede dos sentimentos ou das sensibilidades”. No entanto, não há qualquer 
uso transferido e, no grego pré-cristão, o termo não denota pena ou compaixão.

2. O verbo. O verbo significa a. “comer as partes internas” (de uma oferenda) e 
b. “usar as entranhas em adivinhação”.

3. Os compostos, ásplanchnos ocorre no sentido de “covardemente” (“sem entra
nhas”) e eusplanchnía no sentido de “coragem”. Cf. também thrasysplanchnos para 
“destemido”, e kakósplanchnos para “abatido”.

B. Escritos judaicos posteriores.
1. A  LXX. O substantivo e o verbo são raros na LXX e, raramente, possuem equi

valentes hebraicos. O verbo é usado no sentido sacrificial em 2Mac 6.8. O substantivo 
(plural) significa “sede dos sentimentos” em 2Mac 9.5-6 (cf. Pv 26.22; Sir 30.7). A LXX 
usa a voz média do verbo para “ser misericordioso em Pv 17.5, enquanto o substantivo 
denota sentimentos naturais em 4Mac 14.13.

2. Testamentos dos Doze Patriarcas.
a. splánchna ocorre nesses escritos para “o centro dos sentimentos” ou para “senti

mentos nobres” (cf. splánchna eléous para “misericórdia amorosa” em Test. Zeb. 7.3).
b. Uma vez o verbo denota mera emoção, mas geralmente se refere à disposição ínti

ma que conduz à misericórdia.
c. eúsplanchnos e eusplanchnía ocorrem para a virtude e disposição humanas da 

“compaixão” em Test. Sim. 4.4; Benj. 4.1.
d. O termo, originalmente um tanto grosseiro, splanchnía pode assim ser aplicado 

ao próprio Deus (cf. Test. Zeb. 8.2). Ele caracteriza a natureza divina associada aos atos 
escatológicos de Deus (Zeb. 9.7). Nos Testamentos dos Doze splánchna, splanchní
zomai e eúsplanchnos substituem os termos da LXX oiktirmoí, oiktírõ e oiktírmõn e 
oferecem novas traduções para o hebraico raham, etc.

3. Filo e Josefo. Filo na maior parte usa splánchna num sentido fisiológico, e o mes
mo é verdadeiro em relação a Josefo, em quem as referências são geralmente um tanto 
sanguinárias.

C. ONT.
1. splanchnízomai nos Sinóticos.
a. O verbo ocorre no NT somente nos Sinóticos. Em três parábolas, ele denota atitu

des humanas. Assim em Mt 18.27 o senhor tem compaixão do servo, em Lc 15.20 o pai 
se compadece do pródigo e, em Lc 10.33, o samaritano tem compaixão do homem que 
caiu nas mãos de ladrões. Em todos estes casos o termo reflete a totalidade da miseri
córdia divina para a qual a compaixão humana é uma resposta apropriada.

b. Em outras partes nos Sinóticos, o verbo possui importância messiânica, pois é só
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Jesus quem mostra compaixão, como em Mc 1.42; 6.34; 8.2; 9.22; Mt 14.14; 20.34. Em 
cada caso, o que temos não é tanto a descrição de uma emoção humana, mas uma ca
racterização messiânica. Cf. também Lc 7.13.

2. splánchna em Paulo. Somente o substantivo ocorre em Paulo, e ele o usa não 
apenas para expressar emoções naturais, mas como um termo muito vigoroso para 
significar uma expressão da personalidade total no nível mais profundo. Introduzido 
em passagens bem pessoais, ele é paralelo a kardía em 2Co 6.11-12, e a pneúma em 
2Co 7.13ss. (O profundo amor de Tito pelos coríntios). Duas vezes em Filemom (v. 
7, 20), Paulo se refere ao refrigério das splánchna, e no v. 12 ele diz que, em Onési- 
mo, ele está como que indo em pessoa com um apelo ao amor de Filemom. Em Fp 2.1 
splánchna kaí oiktirmoí parece estar resumindo as três frases precedentes. No contexto, 
então, splánchna denota afeição cristã e oiktirmoí simpatia cristã. Ambas são elementos 
essenciais em toda a conduta cristã. Uma frase singular ocorre em Fp 1.8; a referência 
é ao amor ou afeição que, dominando e movendo toda a personalidade, é possível so
mente em Cristo; o genitivo “de Cristo” denota o autor.

3. O restante do NT. Com exceção de At 1.18 (“entranhas”), o uso do NT se desen
volve sob a influência de Paulo ou do judaísmo posterior. Cl 3.12 refere-se a uma vir
tude cristã, Lc 1.78 tem em vista a misericórdia escatológica de Deus, e Tg 5.11 tam
bém se encontra num contexto escatológico. Em ljo 3.17 os crentes não devem fechar 
o coração (o centro da ação compassiva) aos necessitados, e cf. o uso exortativo de 
eúsplanchnos em Ef 4.32; lPe 3.8.

D. Os pais apostólicos e escritos cristãos primitivos.
1. Somente Inácio Filadélfios 10.1 reflete claramente um uso paulino. Em lClem. 2.1 

splánchna denota a sede da convicção religiosa. A misericórdia de Deus em salvação 
escatológica é o ponto em 2Clem. 1.7, e a compaixão divina em lClem 23.1.

2. O elemento escatológico nos Testamentos dos Doze é adotado em Hermas; cf. 
especialmente a conexão com os chamados ao arrependimento (Similitudes 8.11.1;
9.14.3).

3. splánchna e eusplanchnía são predicados divinos em Atos de Tomé e Atos de 
João. O uso messiânico volta a ocorrer, porém no último o apóstolo tem compaixão do 
mesmo modo que Jesus num uso que difere marcadamente daquele encontrado no NT.

[H. Kò s t e r , VII, 548-59]
—> éleos, oiktírõ

spoudázõ [apressar-se, ser zeloso], spoudê [pressa, zelo], spoudaíos [diligente, ze
loso]

A. Grego clássico e helenístico.
1. De spoudê (“pressa”), spoudázõ significa “apressar-se” ou intransitivamente “im

pelir alguma coisa”, em seguida, “tratar de maneira séria ou respeitosa”.
2. spoudaíos significa “rápido”, “diligente”, “proficiente”, “importante”, “alerta” e, num 

sentido moral, “nobre”, “digno”, “bom”, “correto”.
3. spoudê, a partir do sentido original de “pressa”, assume sentidos tais como “obra”, 

“esforço”, “zelo”, “seriedade”, “prontidão”, “dedicação”.
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B. A LXX e o judaísmo posterior.
1. A  LXX e a Hexapla. A  LXX usa spoudázõ na maior parte para formas de bhl no 

sentido de “apressar”, por vezes (cf. também spoudè) com o sentido de fuga apavorada. 
A mesma constrição de significado pode ser vista em outras traduções.

2. Josefo.
a. spoudázõ em Josefo denota assíduo interesse ou engajamento.
b. Josefo usa spoudaíos para “zeloso” ou “consciencioso”.
c. spoudè tem para Josefo o significado de “preocupação”, “piedade”, “atenção”, “ami

zade”, também “zelo”, “esforço”, “envolvimento”, “dedicação”, “seriedade”, “desejo”, bem 
como “pressa”.

3. Filo. Filo usa spoudaíos para aquilo que é moralmente “bom” ou “correto”. 
spoudè tem na maior parte um ímpeto ético, e a frase spoudès áxios denota aquilo que 
é “vantajoso”, “essencial” ou “importante”.

C. O NT.
1. spoudázõ significa “apressar-se” em 2Tm 4.9, 21; Tt 3.12. Em seguida, denota es

forço zeloso em G1 2.10 ou lTs 2.17. Em Ef 4.3 os cristãos devem se esforçar por manter 
a unidade que Cristo conquistou para eles. Em 2Tm 2.15 eles devem fazer tudo o que 
puderem para se apresentarem aprovados. Em Hb 4.11 eles devem agir de tal modo a 
não ficarem excluídos do repouso que Deus preparou para eles. Em 2Pe 1.10 eles de
vem fazer firme o seu chamado por meio de sua conduta, e em 3.14 eles devem ser 
zelosos para serem achados imaculados ou irrepreensíveis. Em todas essas referências 
está em questão uma efetivação da salvação, um cumprimento daquilo que foi viabili
zado pela graça.

2. O adjetivo spoudaíos não exibe qualquer colorido filosófico. 2Co 8.17 (cf. v. 22) 
dá testemunho do zelo que Deus concedeu a Tito na questão da coleta. O advérbio de
nota intensiva petição em Lc 7.4 e busca em 2Tm 1.17 (cf. também Tt 3.13), e Paulo o 
usa na frase “o mais depressa possível” em Fp 2.28.

3. No NT spoudè significa primeiro “pressa” (cf. Mc 6.25; Lc 1.39). Em seguida, sig
nifica “zelo” ou “compromisso” em Rm 8.12; 12.11. A palavra assume o sentido de “pre
ocupação zelosa” em 2Co 7.11; Paulo escreveu de maneira incisiva a fim de provocar 
isto. Os coríntios se sobressaem não somente em fé, mas também em ardor, ou seja, 
num zelo para realizar (2Co 8.7). Zelo (cf. o de Tito em 8.16) é um dom de Deus. Em 
Hb 6.11 os leitores devem mostrar contínuo ardor na concretização da plena segurança 
da esperança. Isto faz parte do ser cristão, pois os crentes sabem quem eles são e para 
onde vão, e não perderão aquilo que receberam. O uso é semelhante, mas com maior 
ênfase moral, em 2Pe 1.5. O zelo aqui diz respeito ao caráter cristão em sua totalidade 
revelado nos v. 6-10. Ele está relacionado à orientação básica daqueles cuja mente está 
posta no bem.

D. A igreja primitiva.
1. spoudázõ significa “apressar-se” em, p. ex„ Inácio Efésios 1.2; Mart. Pol. 13.2, e 

“esforçar-se” em Barn. 1.5. Mas na maior parte denota empenho por uma verdadeira 
conduta cristã (2Clem 10.2; Inácio Efésios 10.2), tendo o Senhor como exemplo, e em 
Inácio denota uma ênfase eclesiástica (Efésios 5.3).
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2. spoudaíos assume o sentido de preocupação com conhecimento e conduta corre
ta em, p. ex., Hermas Visões 3.1.2 ou Inácio Policarpo 3.2.

3. spoudê é usado somente adverbialmente (“com pressa” ou “com zelo”) ou com o
acusativo e o infinitivo para expressar atenção voltada para alguma coisa (Mart. Pol.
7.2). [G. H a r d e r , VII, 559-68]

stásis [posição, tomada de posição]

A. Fora da Bíblia.
1. a. Essa palavra significa primeiro “posição”, “postura firme ou imóvel”, “firmeza”, 

também “postura em pé” em distinção a sentado.
b. Em seguida significa “posição, “situação” ou “estado”.
2. Outro sentido é “tomada de posição”, especialmente “em rebeldia”. Segundo estas 

linhas o termo denota luta civil, dissensão, agitação política, luta interior na alma, desa
cordo entre grupos ou briga doméstica.

B. A LXX. Na LXX stásis denota “aquilo que foi posto”, ou seja, uma pedra limítro
fe, um estatuto ou um tratado. O termo também é usado para a “detenção” do sol em Js 
10.13, para “lugar de repouso” em Dt 28.65, e para “localização” em lC r 28.2. O único 
exemplo de stásis como “discórdia” (pessoal) encontra-se em Pv 17.14.

C. ONT.
1. Em Hb 9.8 o termo denota a existência continuada da antiga skènè.
2. Em Mc 15.7 o significado é “insurreição” (cf. Lc 23.19, 25). At 19.40 faz referência 

a um “tumulto” que ameaça a segurança política. “Dissensão” na igreja é o ponto em At
15.2 e um “conflito” teológico é o assunto em 23.7. A referência em 24.5, no entanto, 
é para algo mais grave que disputa religiosa; Paulo é acusado de causar “tumulto” que 
ameaça a paz entre judeus e romanos.

D. Os pais apostólicos. Somente 1 Clemente possui stásis, que ele explica como
“revolta” e também como “discórdia”. Ele toma o termo emprestado da esfera política. 
O cristianismo busca paz para si e para todas as pessoas. A restauração da paz em Co- 
rinto é o objetivo da carta. [G- D e l l in g , VII, 568-71]

—» akatastasía, máchê

staurós [cruz], stauróo [crucificar], anastauróõ [crucificar]

staurós.

A. A cruz e a crucificação no mundo do NT.
I. O significado da palavra.
1. staurós é uma “estaca” aprumada tal como as usadas em cercas e paliçadas.
2. A staurós é um instrumento de tortura para ofensas graves. Ela pode ser uma es

taca vertical pontuda, uma estaca aprumada com uma trave cruzada acima dela, ou um 
poste cruzado por uma travessa de igual comprimento.
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II. A penalidade de crucificação.
1. Os persas parecem ter inventado essa forma de execução. Alexandre, o Grande, 

e seus sucessores a usaram e, em seguida, os romanos, embora não de maneira oficial 
para cidadãos. Josefo menciona crucifixões em massa de rebeldes na Judeia.

2. A pessoa condenada carrega a trave ao lugar de execução, é preso a ela com cor
das ou pregos e, em seguida, é içado na estaca, que já se encontra ereta. A meia altura 
do poste um bloco de madeira dá apoio ao corpo suspenso. A altura da cruz varia. Uma 
tábua pendurada ao redor da vítima declara o motivo da execução, e esta tábua é então 
afixada na cruz. O chicoteamento frequentemente precede a crucificação e a vítima é 
exposta ao escárnio. A crucificação ocorre publicamente, e o corpo pode ser deixado 
para decompor-se sobre a cruz. A morte é extremamente lenta e agonizante. Constanti- 
no pôs um fim a esta forma de punição.

3. A lei judaica não impõe a crucificação. Pessoas apedrejadas são suspensas em ár
vores para mostrar que morreram sob a maldição de Deus. O judaísmo aplica este prin
cípio àqueles que são crucificados.

B. staurós no NT.
I. A cruz de Jesus. Os Sinóticos e João contam a história da crucificação em narra

tivas que possuem uma qualidade querigmática e cultuai. Por trás está a ideia de que 
Jesus morre como o cordeiro sacrificial do novo pacto. Os eventos seguem o costume 
vigente. Traços judaicos são a bebida entorpecedora em Mc 15.23 e a retirada do corpo 
de Jesus na véspera do sábado (Jo 19.31). A cruz é um poste com uma trave em cruz, 
e Jesus é pregado nela. João atribui importância teológica ao levantamento de Jesus na 
cruz (3.14; 8.28).

II. A teologia da cruz.
1. Paulo mostra a importância redentora da cruz. Nela, como a etapa mais baixa de 

humilhação, Jesus completa sua obediência e assim realiza a obra de redenção (Fp 2.8). 
A sabedoria humana, que não pode compreender isto, rouba da cruz seu conteúdo es
sencial (ICo 1.17). A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é o poder 
de Deus para os que creem. Como revelação da sabedoria de Deus, ela é verdadeira 
sabedoria aos perfeitos (2.6-7). Os cristãos que desprezam a cruz por seu modo de vida 
são seus inimigos (Fp 3.18). Ao advogarem a circuncisão, os judaizantes tentam evitar 
perseguição por causa da cruz (G1 6.12). Os próprios sofrimentos de Paulo estão rela
cionados à sua pregação da cruz, pois a circuncisão imposta e a cruz são mutuamente 
exclusivas. A cruz é decisiva na história da salvação. Abolindo toda autoglorificação, ela 
constitui a própria glória de Paulo (G16.14).

2. A cruz é o meio de expiação em Cl 1.20 e Ef 2.16. Ela é a base da reconciliação 
cósmica (Cl 1.20). O sangue de Jesus tem um poder expiatório todo-abrangente. Como 
sinal de sua graça perdoadora, Deus afixou o escrito de acusação sobre a cruz (Cl 2.14). 
Pela cruz, Deus reuniu judeus e gentios numa nova humanidade e os reconciliou consi
go mesmo (Ef 2.16).

3. Hebreus usa staurós somente em 12.2, que diz que Jesus escolheu a cruz “em lu
gar” da felicidade celestial ou “por causa” dela. A primeira talvez seja o sentido mais 
natural; Jesus renunciou à alegria que estava diante dele, a fim de trilhar o caminho da 
obediência e do sofrimento.
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III. O uso figurado.
1. Jesus exige que seus discípulos tomem sua cruz e o sigam. O dito ocorre cinco ve

zes em diferentes contextos (Mc 8.34 [par. Mt 16.24; Lc 9.23]; Mt 10.38; Lc 14.27).
2. Não há paralelo para o dito entre os rabinos. Ele pode ser uma expressão popular 

surgida entre os zelotes. Ou talvez Jesus veja em sua morte um padrão para seus segui
dores, que devem estar prontos para sofrer e até mesmo morrer por amor a ele. O dito 
acerca do jugo em Mt 11.29 talvez esteja ligado ao dito a respeito da cruz. Carregar a 
cruz ao lugar da execução sugere um processo contínuo. A marca da cruz serve como 
uma confissão de Jesus e um selo de propriedade dele. Em qualquer caso, a ligação com 
a negação de si mesmo mostra que a referência é a uma vida de dedicação que pode en
volver sofrimento e, finalmente, a entrega da própria vida.

IV. O uso posterior.
1. Em Inácio, a cruz suspende os crentes como pedras vivas na construção do tem

plo de Deus (Efésios 9.1). Ela é um tronco que com força vital produz ramos (Tralianos 
1 1.2). Os cristãos estão nela pregados (Esmirnenses 1.1). Barnabé prova, a partir de Gn 
14.14; Nm 19.6; SI 1.3 (cf. 8.1; 9.8; 11.1), que a crucificação é necessária. Em Policarpo a 
cruz atesta a verdadeira corporalidade de Cristo (7.1). Uma cruz dupla ocorre nas espe
culações gnósticas acerca da cruz, a cruz do Gólgota e a cruz da luz.

2. Nos papiros encontramos pouco uso distintamente cristão. Uma vez staurós sig
nifica “privação”. Em tempos bizantinos a cruz é comum em cartas. Três cruzes servem 
como marcas para os iletrados. A cruz também figura como um sinal de oração.

stauróõ.

A. Fora do NT.
1. O significado de s tau róõ  é “erguer postes”, “proteger com uma paliçada”. O senti

do “crucificar” é raro.
2. A LXX usa stau róõ  para “pendurar na forca” (Et 7.9). Josefo usa o termo em, p. 

ex., Antiguidades 2.77; 17.295.

B. O NT.
1. Em Mt 20.19 Jesus diz que o Filho do Homem será crucificado, e em Mt 23.34 

ele diz que Deus envia profetas, homens sábios e escribas, alguns dos quais os fariseus 
crucificam. Pedro em At 2.36 e 4.10 censura o povo e o Sinédrio pela crucificação de 
Jesus. Em ICo 2.8 Paulo diz que, numa sabedoria míope, os poderosos deste mundo 
conduziram Jesus à cruz, onde o próprio poder deles é quebrado. 2Co 13.4 reivindica 
que, embora Jesus seja crucificado em fraqueza, ele vive pelo poder de Deus. Ap 11.8 
refere-se à crucificação do Senhor na grande cidade que é alegoricamente chamada So- 
doma e Egito.

2. Teologicamente importante é a declaração em ICo 1.23, de que Paulo prega o 
Cristo crucificado, em quem o poder e a sabedoria de Deus são revelados. Em forma e 
conteúdo sua mensagem proclamará unicamente Cristo crucificado (2.2). Não há espa
ço para facções, pois só Cristo foi crucificado pelos crentes (1.13)

3. Em G1 3.1 Paulo faz referência à representação pública de Cristo como o cruci
ficado. Seu foco encontra-se no próprio Cristo, não exatamente na cruz. Em virtude 
de sua crucificação com Cristo, ele está morto para a lei (2.19). Pela cruz ele está cru-
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cificado para o mundo e o mundo para ele (6.14). A cruz nega o mundo. Ela significa 
uma renúncia do pecado, cuja sede é a sdrx (5.24). Arrebatados do domínio do pecado 
mediante a ação de Deus, os crentes dizem um radical “Não” ao pecado e andam em 
novidade de vida (cf. Rm 6.4).

C. A igreja primitiva. Em escritos cristãos primitivos stauróõ é comum no sentido 
de “crucificar”. Inácio Romanos 7.2 reproduz Paulo. Tralianos 9.1 afirma a realidade da 
crucificação. Justino usa o termo em Diálogo 85.2; Apologia 61.13. Ele também ocorre 
na famosa passagem “Quo vadis?” no Martírio de Pedro 6.

anastauróõ. Esse verbo significa “cercar ao redor”, “circundar”, mas em seguida tam
bém “empalar”, “crucificar”. Ele ocorre no NT somente em Hb 6.6. Os apóstatas se ali
nham pessoalmente àqueles que crucificam Jesus e, assim, o crucificam novamente.

[J. Sc h n e id e r , VII, 572-84]

stégo [cobrir]

A. Aspectos linguísticos. Esse verbo procede de uma raiz que significa “cobrir”, 
“ocultar”. É um termo raro mas persiste tanto na prosa quanto na linguagem comum. 
Seu sentido básico é “manter coberto”, mas isto lhe dá sentidos tais como “proteger”, 
“repelir”, “deter”, “resistir”, “suportar”. Ele pode também significar “manter segredo”, 
“manter silêncio”, “manter uma confidência”.

B. O uso em Paulo. No NT somente Paulo usa stégô. Em ÍTs 3.1, 5, sem qualquer 
objeto, o termo significa “suportar”. Ele não pode mais aguentar deixar os tessalonicen- 
ses sozinhos e, assim, na impossibilidade de ele próprio ir, envia Timóteo. Em ICo 9.12 
o ponto é que Paulo suportará qualquer coisa (ou seja, sem reivindicação de seus direi
tos) para não causar impecilho ao evangelho. Várias traduções são sugeridas para ICo
13.7. Em vista do anterior “sofrer”, o sentido “suportar” levanta problemas, porque pa
rece repetitivo. “Desculpar” é dificilmente possível, e a voz média seria requerida para 
o significado “refrear-se”. Sendo assim, o significado talvez seja o de que o amor “cobre” 
todas as coisas. Numa completa autodoação às outras pessoas, o amor que está enraiza
do no amor de Deus mantém-se calado a respeito de questões desfavoráveis.

[W. Ka s c h , VII, 585-87]

stéllõ [enviar, evitar], diastéllõ [diferenciar, ordenar], diastolé [distinção], epistéllõ 
[enviar uma mensagem], epistolè [carta], katastéllõ [restaurar a ordem], katastolê 
[conduta ordenada], systéllõ [abreviar], hypostéllõ [retirar-se], hypostolê [reserva]

stéllõ.
1. Essa palavra significa “pôr”, “deixar”, “colocar”, “puxar para cima” e, em seguida, 

“enviar”, “preparar”, “partir”, “viajar”. Em Platão, o termo geralmente significa “aprontar- 
-se”. Em geral, a palavra é bastante incomum.

2. A LXX usa somente a forma média, e o termo causa dificuldades em textos como 
Ml 2.5 ePv 31.25.
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3. Josefo usa a palavra principalmente para “enviar”, todavia, o sentido de movimen
to também está presente, p. ex., o afastamento de uma tempestade em Antiguidades 
9.213 e a atenuação de uma aflição em 5.280.

4. Os dois exemplos no NT possuem ambos a voz média. Em 2Ts 3.6 Paulo admo
esta a igreja em nome de Cristo para que “mantenha distância” daqueles que vivem na 
ociosidade. Não parece tratar-se aqui de excomunhão formal. Em 2Co 8.20 Paulo ex
plica o motivo pelo qual planeja repartir com outros a responsabilidade pela coleta; ele 
está procurando “evitar” que lhe sobrevenha qualquer repreensão ou, o que é mais pro
vável, está “tomando medidas” para ter certeza que isso não venha a acontecer.

diastéllõ.
1. Essa palavra significa “dividir”, “diferenciar”, “dissecar”, “subdividir”, “definir”, “dar 

instruções precisas”, “ordenar”.
2. A LXX usa o termo cerca de 50 vezes para nada menos que 22 raízes. Quando a 

voz média ocorre, tendo na maior parte Deus como sujeito, a referência é para instru
ções definitivas.

3. a. No NT, cinco de oito exemplos encontram-se em Marcos. Jesus é o sujeito 
nestes casos, e o termo expressa a natureza categórica de suas proibições em 5.43; 7.36 
(duas vezes); 9.9, e de sua advertência em 8.15. O termo aponta para a majestade e po
der ocultos de Jesus à luz de sua manifestação futura. Mateus usa a palavra somente em
16.20, onde ela é significativa em vista da precedente confissão de Pedro em 16.16.

b. Em At 15.24 o ponto é que aqueles que têm perturbado as igrejas por meio de 
exigências rigorosas não receberam qualquer instrução precisa da parte dos líderes da 
igreja em Jerusalém.

c. Em Hb 12.20 (na voz passiva) a referência diz respeito à ordem estrita de Deus no 
Sinai.

diastolê.
1. Esse substantivo incomum assume seu significado a partir do verbo e possui sen

tidos tais como “separação”, “divisão”, “incisão” (na medicina), “exposição exata”, “or
dem” e “sinal de pontuação” (na gramática).

2. Não há qualquer sentido específico na LXX.
3. No NT, Rm 3.22 e 10.12 estão estreitamente ligados. O evento divino em Cristo 

pôs fim à “distinção” entre judeus e gentios estabelecida pela eleição de Israel. O judeu é 
igualmente pecador (3.22), e o gentio é chamado à mesma fé (10.12). Deus estabeleceu 
seu governo todo-abrangente em Cristo. No único outro exemplo em ICo 14.7 o termo 
não possui importância teológica; ele simplesmente denota a distinção entre notas mu
sicais.

epistéllõ , epistolê.
1. O verbo epistéllõ significa “transmitir uma mensagem”, e o substantivo epistolê 

denota “aquilo que é transmitido”, geralmente uma “carta”.
2. No NT, os poucos exemplos do verbo (At 15.20; 21.25; Hb 13.22) sugerem a natu

reza quase oficial da epístola cristã primitiva, plena de autoridade. As epístolas do NT 
apresentam esse caráter. Elas manifestam uma palavra definitiva a respeito de indiví
duos, da humanidade e do evento Cristo como ato escatológico de Deus. Elas mostram 
que o mundo não pode esquivar-se dessa palavra. Elas correspondem à profecia do AT.
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2Co 3.1ss. parece refletir a convicção de Paulo de que todas as suas epístolas procedem, 
no final das contas, de Cristo. O uso nesta passagem é, naturalmente, figurado. Paulo 
não carece de autorização humana na forma de cartas de recomendação, pois a própria 
igreja é uma epístola que Cristo escreveu por seu intermédio. O Espírito escreveu esta 
epístola no coração. O uso da metáfora mostra claramente que com Cristo o verdadeiro 
apóstolo tem um lugar necessário na obra de Deus de revelação e reconciliação.

katastéllõ , katastolê.
1. Esse verbo significa “pôr em seu lugar correto”, “organizar”, “restaurar a ordem”, 

“pacificar”, enquanto o substantivo significa “adequação”, “conduta regular”, “ação 
com vistas a tal conduta” e, em seguida, “vestimenta” (como uma expressão visível de 
decoro).

2. No NT o verbo ocorre apenas em At 19.35-36, onde o escrivão acalma a multi
dão agitada em Éfeso. A autoridade expressada por katastéllõ difere daquela expressada 
pelo uso de katéseisen quando Paulo, como testemunha de Cristo, traz a multidão à or
dem em Jerusalém em At 21.27ss. O substantivo ocorre no conselho para as mulheres 
crentes em lTm 2.9, onde Timóteo recebe a instrução para exortá-las a adotarem uma 
conduta decente ou um vestuário decente. O contexto do culto talvez apoie a primei
ra tradução, porém o uso de stolé para “peça de vestuário” nos apologistas favorece a 
última.

systéllõ.
1. Essa palavra significa “contrair”, “abreviar” e, figuradamente, “humilhar”.
2. A LXX usa a palavra para “rebaixar”, “confundir”, “sobrepujar” (militarmente) e 

“pressionar de perto” (geograficamente).
3. a. No NT Paulo diz em ICo 7.29 que o tempo que nos resta é curto. O ponto 

pode ser o de que, pela vinda de Cristo, Deus abreviou o tempo de expectação apoca
líptica, ou talvez Paulo esteja simplesmente adaptando um dito popular à expectação 
iminente de sua geração.

b. Em At 5.6 os jovens “envolvem” o morto Ananias ou “o levantam” e o “removem”. 
A probabilidade é que eles o envolvem com as roupas dele, a não ser que primeiro o 
cubram com uma mortalha.

hypostéUõ.
1. Essa palavra significa “tirar de lado ou para trás”, “afastar-se”, “retirar-se”, “deter- 

-se”, “manter-se longe de”, “guardar silêncio”, “ocultar”.
2. Na LXX o termo significa “esconder” em Jó 13.18, “recuar diante de” em Dt 1.17, 

e “reter” em Ag 1.10. O sentido “subordinar” ocorre em Filo.
3. a. No NT, Paulo diz em G1 2.11-12 que ao virem certas pessoas da parte de Tia

go a Antioquia, Pedro, que vem comendo com os gentios, “se afasta”, ou talvez até “se 
esconde”.

b. Em At 20.18ss. Paulo enfatiza aos presbíteros de Éfeso (v. 20, 27) que ele não rete
ve ou não deixou de declarar toda a verdade de Deus para eles.

c. Hb 10.37-38 tem o verbo numa citação cristológica de Hc 2.4. Os crentes têm o 
compromisso de manter a confissão; portanto, não há qualquer segurança ou recom
pensa se eles incorrerem em retrocesso ou encobrimento.
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hypostolê. Essa palavra rara tem sentidos tais como “abstinência”, “reserva”, ou “sigi
lo”. O único exemplo no NT encontra-se em Hb 10.39 (cf. v. 37), onde, em tensão com 
pístis, denota “falta de firmeza” ou “falta de fidedignidade” (cf. 2.1).

[K. H. Rengstorf, VII, 588-99]

stenázõ [gemer, suspirar], stenagmós [gemido, suspiro], systenázo [suspirar ou ge
mer junto]

A. O grupo fora do NT.
1. stenázõ significa “suspirar”, “gemer”, stenagmós significa “suspiro” ou “gemido”, e 

systenázo, que é muito raro, significa “suspirar ou gemer com”.
2. O grupo não possui original fixo na LXX. Ele é usado para o suspirar ou o gemer 

no parto (Jr 4.31) ou em conflito mortal (Ez 26.15), para os mortos (Jt 14.16), para o 
sofrimento (Jó), no julgamento (Ezequiel), em eventos escatológicos (Is 24.7) e como 
um sinal de penitência (Is 30.15). Deus o ouve (Êx 2.24).

3. Filo, muitas vezes, usa stenázõ com dakryõ e klaíõ. Ele explica que o suspiro dos 
israelitas no cativeiro (Êx 2.23) é o da alma. A consciência faz que a alma suspire por 
causa de seus delitos anteriores.

4. Josefo usa o termo com relação à queda de Jerusalém (A guerra judaica 6.272).
5. Na magia, o suspiro ocorre, p. ex., na conjuração de sonhos.
6. stenagmós pode ser usado para os suspiros de amor.

B. O grupo no NT.
1. No NT, o suspirar ocorre por conta de um estado de opressão que causa sofri

mento e do qual se deseja estar livre. Assim, em 2Co 5.2 a existência no corpo é uma 
carga, pois é sinal de que a redenção ainda não se completou. Nossos suspiros ou gemi
dos só cessarão quando nos vestirmos da habitação celestial.

2. Em Rm 8.22ss. há um tríplice suspirar da criação, dos cristãos e do Espírito. Por 
causa da queda, a criação está sujeita à escravidão e assim suspira ou geme até serem 
manifestados os filhos de Deus. Os cristãos também gemem enquanto aguardam a 
transformação do corpo terreno. O Espírito suspira em sua intercessão por nós, que 
não pode ser expressa ou apreendida em palavras humanas, mas que Deus compreen
de. A referência aqui não é à obra do Espírito em nós, p. ex., na oração ou em línguas, 
mas à intercessão em nosso favor na esfera divina onde as palavras humanas são total
mente inadequadas (cf. 2Co 12.4).

3. Em outros lugares, Hb 13.17 ressalta que a obra pastoral é proveitosa quando feita 
com alegria e não com gemidos, Tg 5.9 diz aos crentes para agirem de tal forma que 
não haja motivo de queixa uns dos outros, e Mc 7.34 refere-se à oração-suspiro de Jesus 
quando abre os ouvidos do mudo (cf. Jo 11.41-42). Este suspiro de Jesus não faz parte 
de uma técnica mágica, mas é uma oração preparatória; a cura em si é mediante a pala
vra. At 7.33-34 cita Êx 3.7-8 LXX.

C. Os pais apostólicos. Os termos são raros nessas obras. Hermas Visões 3.9.6 ad
verte os ricos para que ajam de tal modo que aqueles que padecem necessidade não ge
mam. Mart. Pol. 2.2 diz que os mártires não suspiram nem gemem em seu sofrimento.
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lClem. 15.6 cita SI 12.5. Inscrições fúnebres posteriores expressam o desejo de que os 
mortos estejam longe de gemido (cf. Ap 21.4; Is 35.10). [J. Sc h n e id e r , VII, 600-603]

stenós [estreito], stenochõría [lugar estreito, aflição], stenochõréõ [confinar]

A. Uso secular. A palavra stenós significa “estreito”, “fino”, “pobre”, o substantivo 
stenochõría denota um “lugar estreito”, e o verbo stenochõréõ significa “confinar”, 
“comprimir”. As idéias de uma porta estreita e de um caminho pouco trilhado ocorrem 
na filosofia, p. ex„ na difícil ascensão à verdadeira cultura.

B. O AT grego.
1. O grupo não é muito comum na LXX, mas o encontramos em referências a um 

estreito desfiladeiro ou passagem, a uma entrada estreita, etc. A referência hebraica 
à alimentação escassa em Is 30.20 recebe um sentido figurado, ou seja, ela se torna o 
pão de aflição. Em Jr 30.7 a LXX interpreta o hebraico “tempo de angústia” como um 
chrónos stenós, ou seja, um tempo de opressão.

2. O substantivo, que é raro e não possui original fixo, ocorre com referência a ame
aças de punição.

3. O verbo, que ocorre cinco vezes, relaciona-se a apuros ou opressões externas. Em 
Is 28.20 a LXX deixa de lado a ideia hebraica da cama exígua e usa stenochõroúmenoi 
num sentido transferido.

C. ONT.
1. No NT, a palavra stenós ocorre em Mt 7.13-14 e Lc 13.24, na figura da porta ou 

portão estreitos. Em Lucas o dito responde à pergunta acerca do pequeno número dos 
salvos e, assim, ela possui uma urgência especial; a pessoa deve se esforçar por entrar 
pela porta estreita. Em Mateus encontramos o contraste entre um portão e um cami
nho estreitos e um portão e um caminho largos. Muitas pessoas ignoram a advertência 
porque elas não aceitarão a autoridade de Jesus e não passarão pelo portão estreito nem 
seguirão pelo caminho estreito. Pelo dito em Mc 10.25, pode-se ver quão estreito, é o 
portão. Não há menção de perigos especiais no caminho estreito, no entanto, o termo 
stenós, com suas associações do AT, sugere que ele é também um caminho difícil em 
contraste com o caminho largo e fácil que tantos preferem.

2. Em Paulo, o substantivo stenochõría ocorre quatro vezes e o verbo stenochõréõ 
três vezes. Em Rm 2.8-9 o substantivo denota o julgamento de Deus como no AT; a re
ferência é a severa aflição tanto neste mundo quanto no próximo. Em Rm 8.35 os cren
tes não estão isentos de aflições, porém estas não podem separá-los de Deus. Em 2Co
4.8 e 6.4, numa ardente devoção a Cristo, Paulo afirma que ele é afligido, porém não é 
esmagado. Em 6.3ss. paciência é o conceito principal. Nas três séries de três expressões 
que seguem, stenochõría vem na primeira. Em 2Co 12.10, após uma referência a suas 
revelações e, em seguida, ao espinho na carne, stenochõría está novamente no centro 
da ardente devoção de Paulo ao falar ele dos insultos, das privações, das perseguições e 
das calamidades que padece alegremente por amor a Cristo. Em 2Co 6.12 Paulo rejei
ta a acusação de estreiteza que os coríntios levantam contra ele. Sua boca encontra-se



stenázo 460 gemer, suspirar

aberta para eles e seu coração está dilatado. Ele assim espera superar a própria estreite- 
za de coração deles, de modo que eles venham a estar igualmente abertos para ele.

[G. Bertram, VII, 604-08]

stereós [firme], stereóõ [firmar], steréõma [firmamento]

A. Uso grego. A palavra stereós significa “duro”, “compacto”, “rígido”, “sólido”, “fir
me”, “verdadeiro”, “obstinado”. O verbo stereóõ significa “enrijecer, firmar, fortalecer 
ou endurecer”. O substantivo steréõma significa “aquilo que é firmado”, “corpo sólido”, 
“base”, “fundação”.

B. Uso da LXX. A palavra steréõma é escolhida para o firmamento na história da 
criação; ela denota a sólida abóbada do céu (cf. Gn 1; Ez 1; 10.1; SI 19.2). O verbo pode, 
em seguida, ser usado para a ação divina no estabelecimento desta sólida abóbada (SI
33.6). A ideia de um refúgio celestial ocorre em SI 18.1. O adjetivo não compartilha 
deste desenvolvimento cosmológico, mas permanece dentro da estrutura de uso or
dinário. Deus visita seu povo com severa punição em Jr 30.14. Sendo ele próprio fir
me ou constante, Deus confirma os justos. Ele é a rocha que intima o povo à correção 
(Hc 1.12).

C. A visão de mundo gnóstico-judaica. O judaísmo posterior postula vários fir
mamentos onde habita o príncipe deste mundo, pelos quais o Redentor passa em sua 
descida e ascensão, cujos poderes vêm abaixo perante ele, e através dos quais os discí
pulos ou gnósticos também ascendem no séquito dele.

D. UsodoNT.
1. stereós. Em Hb 5.12, 14 temos a metáfora do alimento “sólido”. A revelação é o 

alimento de todos os crentes, porém, em acréscimo aos primeiros princípios (6.1), há 
o alimento sólido de um conhecimento da cruz e da exaltação de Cristo (12.2). Con
tra os gnósticos que mudam a esperança da ressurreição por espiritualização, 2Tm 2.19 
refere-se ao “firme” fundamento da fé. Este fundamento encontra-se em Deus, que em 
si mesmo é stereós, que é constante e que faz constante, que concede fidelidade à co
munidade e a seus membros, que os mantém ligados ao seu Senhor crucificado e res- 
surreto. Em lPe 5.9 os crentes devem manter-se firmes em sua fé, resistindo ao diabo. 
A ênfase aqui encontra-se na fé; a palavra stereós fortalece a exortação para resistir. O 
termo é sempre positivo no NT.

2. stereóõ. Em At 3.7, 16 o fato de os pés do coxo se firmarem aponta para uma 
nova criação pelo autor da vida (v. 15). At 16.5 refere-se ao crescimento interno e exter
no das igrejas (cf. 2.41).

3. steréõma. Paulo, em Cl 2.5, mostra preocupação pela ordem e firmeza da fé dos 
colossenses. Como o termo táxis sugere uma divisão militar formada em fileiras, dessa 
forma steréõma aponta quiçá para um castelo ou um baluarte (cf. 1.23; 2.7). Novamen
te a fé dá aos termos seu conteúdo. Os crentes se encontram sob assalto, porém eles 
podem resistir firmes na fortaleza de sua fé. Firmados em Cristo, eles são habilitados 
mediante a fé a permanecer firmes em seu conflito com o mundo.

[G. Bertram, VII, 609-14]
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stéphanos [coroa], stephanóõ [coroar]

A. A coroa (grinalda) no m undo antigo.
I. Significado. Ligado a stéphõ, “circundar”, stéphanos significa “coroa” e stephanóõ 

“coroar”. A coroa, como uma grinalda posta ao redor da cabeça, é um sinal de vida e 
fertilidade e talvez também um símbolo de luz. Ela tem um lugar no culto e suposta
mente afugenta o mal. A coroa fechada é usada na magia. A coroa expressa alegria e 
honra, mas também tristeza. Ela reconhece a excelência.

II. Natureza. A coroa mais simples consiste num pequeno galho torcido ou em dois 
galhos ligados. Grinaldas de gramíneas, folhas ou flores também ocorrem. O culto de 
Dionísio usa hera, carvalho e acanto, os cultos de Netuno e Pan usam grinaldas de fo
lhas de figos e o de Zeus de louro. Soldados usam coroas em triunfos e os vencedo
res usam coroas de louro ou de oliveira. A murta significa amor. Magistrados romanos 
usam coroas de ouro e coroas etruscas, também usadas em Roma, são de pedras pre
ciosas e de folhas de carvalho de ouro.

III. Uso.
1. Os cultos. Em atos cultuais os sacerdotes usam vários formatos de coroas. Eneias 

coroa sua fronte com ramos quando, pela primeira vez, pisa em solo romano e ora. Co
roas são colocadas sobre sacrifícios e altares, e são até oferecidas em sacrifício. Imagens 
são coroadas quando dedicadas ao uso cultuai e nas festas dos deuses. A coroa expressa 
reverência. Empédocles considera o ser coroado um sinal de veneração.

2. Oráculos. Coroas evocam sonhos verdadeiros. A pessoa que pronuncia um orá
culo usa uma coroa. Quando Creonte retorna coroado após consultar o oráculo, ele 
é saudado como um mensageiro de alegria. Afrescos romanos descrevem profetisas 
coroadas.

3. Procissões e festas. A coroação ocorre associada a procissões de oração. Na festa 
do Ano Novo em Roma, as casas são enfeitadas com coroas ou grinaldas. Animais tam
bém são coroados ou recebem guirlandas em várias festas.

4. Um sinal de salvação e de proteção. Vários exemplos mostram que as coroas são 
vistas como sinais de proteção. Desse modo, Tibério usa um laurel durante temporais 
com relâmpagos e trovões. Grinaldas são postas nas entradas das casas. Coroas tam
bém servem como um meio de poder e proteção na invocação de deuses ou de demô
nios na magia.

5. Os mistérios. Mistagogos usam ramos de murta nos mistérios eleusinos, e os neó- 
fitos nos mistérios de Isis. Uma coroa é dada ao mistagogo nas cerimônias de dedicação 
de Mitra.

6. Vida política. A vida cultuai e a vida política estão intimamente ligadas, portanto, 
é natural que aqueles que possuem ofício nacional devam ser coroados. Quando polí
ticos proferem discursos em Atenas, eles usam grinaldas como sinal de imunidade. O 
imperador romano, sua família, os sacerdotes e oficiais do Estado, todos usam coroas 
em procissões.

7. Os jogos. Realizadas em honra aos deuses, as festas esportivas culminam quando 
os vitoriosos, que lutam duro para vencer, são coroados com grinaldas de louro, oli
veira ou hera. O arauto os chama pelo nome, e pelo nome de seus pais e cidades, e em
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seguida entrega-lhes as grinaldas. A cerimônia termina na casa deles, que também os
tenta grinaldas. Nos ritos finais eles oferecem suas grinaldas à divindade.

8. O exército. Os espartanos colocam coroas antes de saírem para a batalha, talvez 
em conexão com o sacrifício e como um sinal de proteção. No exército romano o gene
ral usa uma coroa para purificar as tropas antes da batalha. A deusa da vitória é descrita 
com uma coroa, e há coroas para os vencedores, seja de gramíneas, de folhas de carva
lho ou de louro. Um antigo costume romano é oferecer prisioneiros à venda com coro
as sobre si; é possível que isto proceda de práticas germânicas de sacrificar prisioneiros.

9. Vida privada.
a. Um sinal de alegria e respeito. Vários exemplos ilustram o uso da coroa ou da 

grinalda como sinal de alegria ou respeito.
b. Casamentos. É natural que houvesse coroamento em casamentos. Temos, assim, 

descrições de noivas com coroas, e os convidados para a festa de casamento também 
usam coroas.

c. Simpósios. Grinaldas adornam os participantes em banquetes e nas reuniões em 
seguida, em honra de vários deuses. As grinaldas expressam alegria festiva, mas tam
bém servem para refrescar a cabeça enquanto bebem. Grinaldas são também colocadas 
sobre vasos e recipientes, e nas paredes das salas onde se realizam as festas.

10. O culto dos mortos. Um costume comum é colocar grinaldas sobre os mortos, 
sobre os esquifes e sobre os túmulos. Grinaldas permanentes são esculpidas sobre lá
pides de túmulos e fundos são estipulados para a decoração regular com grinaldas. As 
grinaldas honram os mortos, mas também os protegem contra demônios. Platão trans
mite uma ideia de que no Hades haverá um simpósio para os justos, e nele eles serão 
adornados com coroas. As religiões de mistério prometem aos iniciados que, no além, 
eles serão adornados com coroas e desfrutarão da companhia dos abençoados.

B. O AT.
1. Ocorrência. Na LXX stéphanos e stephanóõ são usadas para o verbo hebraico ‘tr, 

que possui o sentido básico de “circundar” e seu derivado (cf. SI 5.12; ISm 23.26). No 
entanto, o uso é pequeno se comparado àquele que encontramos fora do AT, pois Israel 
permanece sob a proibição de ter imagens e, por conseguinte, também de seus emble
mas. O silêncio do AT confirma a origem cultual-mágica do uso de coroas e é uma 
marca da distinção de Israel.

2. Uso. Em 2Sm 12.30 Davi toma a stéphanos de ouro do rei de Rabá e a coloca so
bre a própria cabeça. Et 8.15 refere-se à coroa e ao manto que é dado a Mordecai. Deus 
dá ao rei uma coroa em SI 21.3, mas ameaça a coroa orgulhosa de Efraim em Is 23.1, 3. 
Os servos de Deus recebem uma coroa real em Is 22.18, 21, e Zc 6.11 ordena que uma 
coroa seja preparada para Josué. Várias referências a coroas podem ser encontradas nos 
livros apócrifos (cf. IMac 10.20; 13.37; Sir 40.4; 45.12). Para uma referência à coroa ma
trimonial, ver Ct 3.11.

3. Uso figurado. Deus coroa o ano com bondade no SI 65.11, coroa o homem com 
glória e honra no SI 8.5, e coroa com cuidado protetor em SI 103.4. Ele próprio é a 
coroa de seu povo em Is 28.5, e Israel é sua coroa em Is 62.3. O paralelismo de Jó 19.9 
equipara a coroa à glória (cf. Lm 5.16; Ez 21.26-27). Uma mulher virtuosa é a coroa de 
seu marido em Pv 12.4, cabelos grisalhos constituem uma coroa em 16.31, e os netos 
são uma coroa em 17.6. Os filhos suportam a disciplina como uma coroa em 1.9, e a
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sabedoria entrega uma coroa de glória em 4.9. Em Sb 5.16 os justos recebem de Deus a 
coroa real de glória e o diadema de beleza.

C. Judaísmo.
1. Uso de coroa. Josefo menciona a coroa do vencedor, e Herodes em sua morte é 

adornado com um diadema e uma coroa de ouro. No Ano do Jubileu os escravos em 
Israel são descritos como usando coroas sobre as cabeças como sinal de alegria.

2. Uso figurado. O temor de Deus entrega uma coroa aos mártires macabeus, e Deus 
é dito conceder a coroa de justiça àqueles que agem com justiça e odeiam o mal. A 
coroa de glória é um halo ao redor da cabeça. Quando Levi é vestido como sumo sacer
dote, uma coroa é posta sobre sua cabeça com o diadema do sacerdócio.

3. Apocalíptica. Em Ascensão de Isaías, os justos recebem coroas com a aparência 
do Messias (9.9ss.). Coroas são reservadas para os crentes (9.24ss.). Qumran também 
espera que os filhos da verdade sejam levados a coroas de glória e roupas de esplendor. 
Nos rabinos, também, coroas, geralmente ligadas a luz ou glória, servem como recom
pensas ou honras escatológicas para os justos.

4. Teologia rabínica. A teologia rabínica fala das três coroas, da lei, do sacerdócio e 
da monarquia. A primeira pode ser conquistada por todos que estudam a lei. Um dito 
considera a coroa de um bom nome acima de todas as três. Uma coroa de glória aguar
da os justos que perseveram.

5. Filo. Filo critica os jogos, mas aplica a metáfora de competidores àqueles que 
buscam e alcançam conhecimento e que são, assim, coroados. A coroa de vencedor é 
a visão de Deus como compreensão clara da ordem cósmica. Ela vem com a vitória da 
mente sobre os desejos sensuais.

D. ONT.
1. O uso figurado em Paulo. Tal como Filo, Paulo adota a metáfora dos jogos (ICo 

9.24ss.; Gl 2.2; 5.7; Fp 2.16; 3.12ss.). Deus concede uma coroa imperecível como dádiva 
escatológica àqueles que treinam duro e assim são vitoriosos. Em 2Tm 4.8 a referência 
é à própria vida de Paulo. Ao encerrar ele a carreira, o Senhor, o justo Juiz, finalmente 
lhe dará a coroa da justiça que lhe está reservada. Todos aqueles que fundamentam sua 
vida na aparição do Senhor de igual modo receberão coroas. Como atletas, eles devem 
seguir as regras (2.5), conformando suas vidas à de Cristo (v. 8). Em outro sentido, a 
igreja é a coroa de Paulo com que ele comparece perante o Senhor (Fp 4.1; lTs 2.19- 
20). Todos os crentes são salvos por Cristo, porém suas obras são avaliadas e julgadas. 
O trabalho paciente manifesta-se na igreja, que é assim coroa, alegria, esperança e gló
ria de Paulo. Com esta coroa, ele recebe louvor e glória da parte de Deus, e ela é assim 
uma coroa de júbilo.

2. A coroa da vitória e da vida. Em Ap 2.10 a igreja sofredora de Esmirna tem a 
promessa de uma coroa da vida (cf. Tg 1.12; 2Tm 4.8). Como a coroa da vitória, esta 
coroa tem a vida como seu conteúdo. Ela está próxima e, talvez, seja feita da árvore da 
vida em Ap 2.7. Cristo a dá àqueles que o amam e são fiéis a ele (cf. 3.11). Em lPe 5.4 a 
coroa é uma imperecível coroa de vida e luz representada como um halo; o autor a pro
mete a pastores que servem de maneira exemplar.

3. A coroa como símbolo de honra divina. Em Ap 4.4ss. os anciãos portam coroas de
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ouro que depositam perante o trono de Deus. Em 12.1 a mulher porta uma coroa de 12 
estrelas; o dragão com sete diademas procura destruí-la. Os gafanhotos de 9.7 trazem 
na cabeça algo parecido com coroas, e as bestas de 13.1 portam dez diademas como si
nal de seu poder. Todavia, o Filho do Homem usa uma coroa de ouro em 14.14 e mui
tos diademas em 19.12; ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores (19.16).

4. A coroa de espinhos. Os diademas de Ap 19.12 são a contraparte da coroa de es
pinhos em Mc 15.17; Mt 27.29; Jo 19.2, 5. Esta coroa, feita de uma planta espinhenta, é 
uma imitação escarnecedora da coroa usada por vassalos romanos e foi elaborada para 
lançar escárnio sobre Jesus, bem como para lhe causar dor com os arranhões. Ela não 
está associada a alguma específica festa romana, mas está ligada à condenação de Jesus 
por causa de sua reivindicação messiânica. Para João, aquele que é coroado com espi
nhos em aparente derrota é o verdadeiro vencedor (16.33; 19.30; 20.28). Como Hb 2.9 
afirma, ele está agora coroado de glória e de honra em virtude do sofrimento da morte.

E. A igreja primitiva.
1. A coroa do mártir. O mártir, em especial, veste a coroa de vitória na igreja primi

tiva (cf. Mart. Pol. 17.1). A palavra coronari pode até significar “tornar-se um mártir”. 
Como Hermas Similitudes 8.3.6 diz, aqueles que lutaram contra o diabo e o derrotaram 
estão coroados, tendo sofrido pela lei de Deus.

2. A coroa no gnosticismo. No simbolismo gnóstico, Jesus coroa os discípulos no 
tríplice batismo. O Senhor é chamado uma coroa, e há referência também à coroa da 
verdade; os dois conceitos estão claramente relacionados. A coroação sacrificial é es
piritualizada; a coroa do sacrifício, apanhada da árvore da vida, é usada no banquete 
sacrificial.

3. Arte cristã primitiva. Na arte cristã primitiva duas mulheres coroam os apóstolos 
Pedro e Paulo, Cristo entrega a Vital uma coroa dourada, os mártires levam coroas em 
suas mãos e as oferecem a Cristo, e Cristo usa um halo ou um halo com uma cruz.

4. A coroa de espinhos na arte cristã primitiva. A  arte descreve a coroação de Jesus 
por um soldado, mas a coroa é a grinalda imperial de louro e simboliza seu triunfo. O 
tema da paixão como sendo uma vitória é comum. O Senhor crucificado é o Senhor 
glorificado, o qual é a coroa do crente. Coroas marcam o edifício do qual ele vem le
vando sua cruz.

5. A coroa de casamento. A coroa de casamento entra na igreja após Constantino e é 
considerada como um sinal de vitória sobre as concupiscências.

6. Rejeição do uso não cristão de coroas. Tertuliano, em especial, contesta o uso de 
coroas em sua obra De corona. Em sua opinião, é contrário à natureza usar flores sobre 
a cabeça. O costume é pagão e não possui fundamento na Bíblia. Só Deus pode nos 
coroar, sendo essa coroa uma dádiva escatológica aos crentes. Cipriano assume uma 
opinião semelhante e Clemente de Alexandria, apesar de comparar a vida cristã a uma 
disputa, argumenta contra o uso de coroas, a partir da razão e do repúdio da idolatria.

7. Uso posterior de coroas. Constantino ajuda a tornar a coroa mais importante ao 
combinar a cruz, o monograma de Cristo, com o disco. Cruzes com coroas ao seu redor 
são colocadas em embarcações imperiais. Encontramos descrições de um Cordeiro co
roado, de uma cruz de glória e de Cristo recebendo coroas.

[W. G r u n d m a n n , VII, 615-36]
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stêkõ [postar-se (firme)], hístêmi [postar-se]

stíkõ. Esse verbo é uma construção helenística a partir do perfeito de hístêmi e for
ma um substituto para ele. É raro na LXX mas ocorre para “aquietar-se” em Êx 14.13 e 
“suster-se” em Jz 16.26 e lRs 8.11. No NT nós o encontramos em Mc 3.31 (familiares 
de Jesus permanecendo do lado de fora), Jo 1.26 (testemunho de João acerca daquele 
que está entre eles), Ap 12.4 (o dragão postado diante da mulher), e Mc 11.25 (estar 
diante de Deus em oração). Mas o uso principal encontra-se em Paulo, principalmen
te no imperativo. Os crentes devem permanecer firmes em ICo 16.13; eles agem as
sim pela fé com base nas promessas de Deus. Permanecer na fé é permanecer no Se
nhor (Fp 4.1), pois a fé contempla o Senhor, e ele a habilita a permanecer. Se os crentes 
permanecerem firmes, isto traz conforto ao apóstolo (lTs 3.7-8). A oração condicio
nal aqui traz uma exortação velada. Permanecer no Senhor confere poder confortador 
e cria comunhão, ou seja, permanência em um só espírito (Fp 1.27). Uma vez que o 
Senhor concede liberdade do pecado e do legalismo, aqueles que confiam nele devem 
permanecer firmados em sua liberdade (G1 5.1). 2Ts 2.15 une estas várias idéias a sua 
intimação a permanecer firme e apegar-se às tradições que Paulo ensinou. Finalmente, 
é claro, os crentes permanecem em pé ou caem para seu próprio Senhor, ou seja, para 
Cristo (Rm 14.4). Para Paulo stêkõ sugere que pela fé alcançamos uma permanência 
que se baseia em Deus, não no mundo, e isso confere comunhão e liberdade. Fora do 
NT, o termo não ocorre nos pais apostólicos, mas o encontramos em Atos apócrifos.

hístêmi.

A. Uso grego e helenístico.
1. Em seu uso para “postar-se” esse verbo forma o contrário de sentar-se, reclinar-se, 

ou cair e também de mover-se.
2. O presente hístêmi significa “parar”, “estabelecer”, “designar ou instituir”, “incitar 

ou erguer” e “colocar num prato de balança”, “pesar”.
3. A voz média significa “aquietar-se”, “permanecer em pé”, “vir perante”, “levantar-
»  «  · »  α ___  »-se, surgir e começar.
4. As formas do perfeito e mais-que-perfeito significam “portar-se” e “estar”.
5. Os tardios futuro e aoristo passivo compartilham do significado geral.

B. Aspectos teológicos no AT.
1. Uso. O uso da LXX corresponde ao uso grego, hístêmi transitivo significa “parar”, 

“designar” ou “pesar” (Gn 43.9; ISm 10.19; lRs 21.39). hístamai intransitivo significa 
“permanecer imóvel ou ereto”, “levantar-se”, “resistir” (Gn 29.35; ISm 13.34). O perfeito 
e o mais-que-perfeito significam “ficar em pé” (Gn 24.13). O passivo ocorre, p. ex., em 
Jó 18.15.

2. Com referência ao pacto, à palavra ou à ordem de Deus, o termo traz o senti
do de que Deus o ordenou, o estabeleceu ou lhe deu validade. Deus estabelece o pacto 
com Noé por todas as gerações (Gn 9.11-12). Ele estabelece um pacto semelhante com 
Abraão (17.19) e relembra a Moisés este pacto (Êx 6.4), sobre o qual repousa o pacto 
com Israel (Lv 26.9). O povo responde ao estabelecerem eles mesmos o pacto, enquanto 
deixam que ele lhes molde a vida (2Rs 23.3). O fato de Deus confirmar o pacto por um
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juramento indica o seu compromisso pessoal com ele (Gn 26.3; Jr 11.5). As palavras do 
pacto são assim invioláveis (Dt 28.69). Deus estabelecerá sua palavra (lRs 2.4). Esta é 
a oração do salmista (SI 119.38). O povo de Deus estabelece a palavra e os estatutos de 
Deus ao guardá-los (2Rs 23.24). A obra de Deus, quer na criação ou no pacto, está fun
dada em seu conselho, que sempre permanece (Is 46.10), e em seu cumprimento Deus 
não permanecerá imóvel.

3. a. O pacto é o lugar onde Deus está com seu povo (cf. Êx 17.6; 24.10; Ez 3.23; SI
82.1).

b. Os crentes também permanecem perante Deus no pacto (Gn 18.22; Dt 5.5; lRs 
19.11; Jó 37.14). Todo culto é um vir perante Deus (lC r 23.30; 2Cr 29.11). Aqueles que 
praticam o mal não podem vir corretamente perante Deus (Jr 7.10), mas os pecadores 
podem ser colocados diante de Deus para julgamento (Nm 5.16).

c. Toda a congregação vem perante Deus no santuário e as hostes celestiais estão 
diante dele (2Cr 18.18).

4. Deus faz que as pessoas permaneçam em libertação e liberdade (2Sm 22.34; SI 
18.33; 31.8). A sabedoria delas permanece (Ec 2.9).

C. Judaísmo.
1. Conceitos do AT continuam, p. ex„ em Sir 44.20-21. A questão sobre valores per

manentes pode ser vista nas admoestações de Sir 37.13; 40.12.
2. a. Retomando a questão a respeito daquilo que permanece, Filo percebe a relati

vidade do movimento e do permanecer imóvel; assim os sentidos nos enganam quando 
nos parece que o sol ou a lua estão parados, e as pessoas podem ser abaladas nas con
vicções em que pensam que estão estáveis.

b. Só Deus permanece, ele estabelece a bondade e concede sólida posição ao justo.
3. Qumran lida com a mesma questão e argumenta que aqueles que se medem pe

las exigências de Deus permanecerão para sempre, e aqueles que se prendem a Deus 
permanecerão firmes contra o escárnio dos inimigos. Todavia, isto só é possível à me
dida que o Espírito o concede. O posicionamento firme ocorre quando Deus levanta e 
estabelece. O lugar de permanência é perante Deus conforme ele concede misericórdia 
e perdoa os pecados. O pacto torna possível uma posição que já é presente nesta vida, 
mas que dura para a eternidade. Os justos vencem o tropeço e a queda, recebem uma 
posição eterna, e pode também ganhar posição para outros ao ajudá-los quando eles 
tropeçam. A posição é mediante a entrada da pessoa na comunidade, na qual o pacto 
com Israel é renovado. Enquanto Filo busca a posição pelo conhecimento, Qumran a 
recebe como um presente da graça que se baseia no permanente conselho de Deus.

D. ONT.
1. Uso geral.
1. Estatisticamente, há 152 exemplos de hístêmi (com histánõ), dos quais 26 se en

contram em Lucas, 35 em Atos, 16 em Paulo, 21 em Mateus, 9 em Marcos, 18 em João 
e 21 em Apocalipse. No sentido geral de “colocar” ou “fazer ficar”, encontramos hístêmi 
com pessoas (Mt 4.5; At 5.27; Jo 8.3; At 6.13; Mc 9.36) e também com objetos (Rm 3.31; 
Mt 26.15; At 7.60, onde a ideia poderia ser a de pesar, porém é mais provável que seja a 
de acusar ou imputar).

2. No sentido geral de “postar-se”, “ficar parado” ou “aproximar-se”, encontramos
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hístamai com pessoas (Mt 20.32; Lc 6.17; 17.12; 7.38; At 10.30; 26.16; Ap 11.11; 18.17; 
Tg 3.2) e também com objetos (Lc 8.44; At 8.38).

3. Para “levantar-se” encontramos héstêka, hestékein em Jo 7.37; Lc 23.10; Mt 27.47; 
At 5.25. O lugar desse posicionar-se pode ser expresso em termos adverbiais (Mt 12.46- 
47; Lc 13.25; 18.13; Ap 18.10) ou preposicionais (Lc 1.11; Mt 20.3; Ap 7.9; At 5.23; 7.33; 
Mt 13.2; Lc 5.1; Jo 20.11).

4. Formas passivas. A estrela é parada em Mt 2.9, Jesus é colocado perante o go
vernador em Mt 27.11 (cf. Mc 13.9), os dois no caminho de Emaús ficam parados (Lc
24.17), o fariseu posta-se em pé confiante em si mesmo (Lc 18.11) e palavras são con
firmadas (Mt 18.16).

II. Aspectos teológicos do uso do NT.
1. Ser capaz de colocar alguém ou alguma coisa expressa poder. Deus apresenta seu 

povo sem mácula (Jd 24). Ele estipula o tempo do julgamento (At 17.31). Ele desig
nou Cristo como Juiz (At 17.31). Ele faz comparecer no juízo (Mt 25.33). Ele também 
pode fazer ficar em pé (Rm 14.4). Embora as pessoas caiam, ou os outros as julguem, 
seu dono pode fazê-las ficar em pé. Elas devem se esforçar para assim permanecer (Lc 
21.36). O postar-se está orientado para o ato de Deus em Cristo. Jesus é colocado num 
pináculo do templo, no entanto, ele resiste à tentação (Mt 4.5, 11). A igreja tem a auto
ridade para apresentar um candidato apostólico (At 1.23) e para escolher os Sete (6.6)!

2. Paulo fala do estabelecimento da lei (Rm 3.31). Ao buscar a fé, o evangelho con
firma a lei em sua função de convencer de pecado e, consequentemente, abrir a porta 
para o perdão. Quanto ao culto sacrificial, a vinda de Jesus anula o pacto anterior, po
rém estabelece o novo pacto (Hb 10.9), pelo qual podemos viver diante de Deus com 
base no sacrifício de Cristo.

3. Jesus põe-se diante de seus discípulos como o Senhor ressurreto (Jo 20.19). Ele 
está junto à porta e aguarda que ela seja aberta (Ap 3.20). Estêvão o vê em pé, à mão 
direta de Deus (At 7.55). Isto poderia simplesmente denotar o fato de ele estar lá, mas 
podería também denotar que ali está para reverenciar o Pai, ou para interceder por Es
têvão, ou para julgar seus oponentes ou para acolher Estêvão. À luz de 6.15 a última 
sugestão se recomenda.

4. Em 2Tm 2.19, o divino fundamento, sobre o qual repousa a igreja, permanece fir
me. E contraste, uma cidade, uma casa ou um reino divididos não podem subsistir (Mt
12.25-26). A igreja é a coluna e o fundamento da verdade (lTm 3.15). Os cristãos gen
tios continuam firmes somente pela fé (Rm 11.20). Em questões matrimoniais, a prin
cipal coisa é estar bem firmado no coração (ICo 7.36ss.), o que é possível mediante 
a permanência na fé; neste caso, todas as decisões serão livres e seguras. Permanecer 
firme na fé resulta em alegria (2Co 1.24). É um permanecer no evangelho (ICo 15.1). 
Cristo nos deu acesso à graça na qual estamos firmes (Rm 5.2). Devemos permanecer 
firmados nela (lPe 5.12). Devemos vigiar para evitar quedas (ICo 10.12). A oração nos 
ajuda a permanecer em pé (Cl 4.12). Assim também o faz toda a armadura de Deus 
(Ef 6.11). Quando resistimos, podemos ficar em pé no dia mau (v. 13). Em At 26 Paulo 
está sendo julgado por causa de sua esperança na ressurreição (v. 6). No passado, ele 
fez oposição ao cumprimento desta esperança (v. 9), porém Cristo lhe apareceu e fez 
que ele se firmasse sobre os pés (v. 16). Assim, ele ali se encontra como testemunha do
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cumprimento de Deus em Cristo de tudo o que os profetas e Moisés falaram que have
ría de acontecer (v. 22). [W. G r u n d m a n n , VII, 636-53]

sterízõ [suportar, estabelecer], epistêrízõ [suportar, apoiar-se em], sterigmós [firme
za], astêriktos [instável, fraco]

A. O grupo no grego.
1. O sentido principal do verbo sterízõ é “suportar”. No uso figurado significa “con

firmar”, politicamente “pacificar”, linguisticamente “declarar em voz alta”, cosmologica- 
mente “estabelecer ou firmar”, anatomicamente “pegar” (uma enfermidade) e medica
mente “fortalecer” (de medicamentos).

2. epistêrízõ significa “suportar” e na voz média “apoiar-se em”.
3. stèrigmós significa “firmeza”, “constância”, “imobilidade”, “sustentação”.
4. astêriktos significa “desamparado”, “fraco”, mas também “ágil”, “vivo”, “agitado” 

(um navio).

B. O grupo no AT.
1. sterízõ encontra uso variado na LXX para “suportar”, “fixar os olhos em”, “plane

jar” e “fortalecer”, epistêrízõ significa “apoiar-se em”, “estar baseado em”, ou “ser dirigi
do a”, stèrigmós não ocorre.

2. Não há qualquer original fixo para o grupo, porém smk é um equivalente comum.

C. Judaísmo. O termo hebraico torna-se um termo técnico para a ordenação no 
judaísmo posterior, e em Qumran ele exerce um papel de alguma importância para a 
confirmação ou o fortalecimento interior, especialmente pelo poder de Deus.

D. O grupo no NT.
1. sterízõ significa “fixar”, “estabelecer” em Lc 16.26, e em Lc 9.51 denota a firme re

solução de Jesus ao voltar seu rosto para Jerusalém. O uso transferido é comum (cf. 
Rm 16.25; lTs 3.13; Lc 22.32; Rm 1.11). O fortalecimento é por Deus, pelo Senhor, pela 
verdade ou por outros. Ele pode ser realizado, pedido ou ordenado. Ele pressupõe um 
ataque que ameaça a fé ou o zelo. Seu objetivo é a inexpugnabilidade da fé, a despeito 
das aflições. Deus fortalece os tessalonicenses para que eles possam estar imaculados 
na parusia (lTs 3.13). Confirmação moral é o ponto em 2Ts 3.3, e a preservação em 
face à morte espiritual em Ap 3.2. A comunicação de um dom espiritual é o meio em 
Rm 1.11.

2. O composto epistêrízõ em At 14.22 e 15.32,41 nada acrescenta de novo.
3. stèrigmós ocorre somente em 2Pe 3.17, onde denota perseverança ou firmeza na 

verdade ou no ensino sadio (cf. 1.12).
4. astêriktos em 2Pe 2.14; 3.16 significa “instável”. Falsos mestres seduzem almas 

instáveis, e aqueles que são instáveis na doutrina torcem as passagens difíceis nas epís
tolas de Paulo.

E. Os pais apostólicos. A palavra stêrízõ ocorre nessas obras para o estabelecimen
to do céu (lClem. 33.3), a confirmação daquilo que está prestes a cair (2Clem. 2.6) e o 
fortalecimento de cristãos (lClem. 13.3). O mandamento do Senhor (lClem. 13.3) e o
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Espírito de Cristo (Inácio Filadélfios, Prefácio) são os meios de fortalecimento, como 
também o é a vontade do Deus todo-poderoso (lClem. 8.5). A obediência é o efeito 
(lClem. 13.3). [G. H a r d e r , VII, 653-57]

stígma [sinal, marca]

De stízõ “picar” stígma significa “picada”, “ponto”, “sinal”.

A. O mundo greco-romano.
1. As marcas dos donos são gravadas no gado. stígmata são, usualmente, letras mar

cadas a ferro no quarto traseiro.
2. As pessoas que são marcadas, p. ex., criminosos, prisioneiros de guerra, escravos 

ou desertores, são geralmente consideradas desonradas e são objeto de zombaria na co
média. Calígula até mesmo mandou marcar alguns cidadãos e os enviou para campos 
de prisioneiros. Vários artifícios são tentados para remover as marcas, porém sem mui
to sucesso. Sinais de tatuagem são colocados em recrutas do exército, geralmente sobre 
a mão.

B. O Oriente Próximo.
1. O gado é marcado na Babilônia como um sinal de propriedade, e concubinas ou 

filhos rebeldes podem também ser marcados como escravos na Babilônia.
2. Uma marca pode também denotar filiação numa tribo ou dedicação a uma divin

dade cultuai. Os sinais são colocados no joelho, no pulso ou no pescoço e assumem vá
rias formas. Aqueles que possuem as marcas de um deus são dedicados ao serviço, mas 
podem também estar reivindicando proteção.

C. O AT.
1. A marcação de escravos ocorre em Êx 21.6 com a aceitação voluntária de serviço.
2. A marcação sagrada ocorre em Is 44.5. Em 49.16 Deus tem um modelo da cidade 

gravado em sua mão. As festas servem como sinais e marcas (Êx 13.9ss.). A lâmina para 
a testa do sumo sacerdote representa um tipo de marca (Êx 28.36), porém Lv 19.28 pro
íbe a marcação da carne (por vezes desobedecida; cf. Jr 16.6).

3. A marca de Caim parece ter sido uma tatuagem. Ela não estigmatiza Caim como 
um assassino, mas antes o coloca sob a proteção divina (cf. a marca de Ez 9.4).

D. Judaísmo posterior.
1. SI Sal. 2.6 refere-se à marcação de prisioneiros judeus por Pompeu. Os escravos 

ainda portam marcas mas também carregam selos.
2. Em 3Mac 2.29-30, Ptolomeu IV Filopator tenta forçar marcas pagãs a judeus de 

Alexandria. Filo queixa-se de que alguns apóstatas judeus aceitam marcas; ele vê a mar
ca de Caim como um símbolo do mal permanente da loucura. Os rabinos rejeitam a 
tatuagem (em contraste com sinais que podem ser apagados); eles a relacionam à idola
tria. A circuncisão é a marca do povo pactuai como diferente dos stígmata pagãos.

3. O judaísmo posterior refere-se muitas vezes a Ez 9.4. Diferente da marca de des
truição, ela é um sinal de proteção na aflição, especialmente aquela marca do tempo do 
fim. Os sinais da cruz em alguns túmulos do período do NT, provavelmente, refletem a 
influência de Ez 9.4. Os rabinos não interpretam a marca de Caim como uma tatuagem.
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E. O NT. No NT, stígma ocorre somente em G1 6.17. Paulo talvez veja as marcas 
de Jesus aqui como protetoras -  um novo sinal escatológico, que denota a liberdade 
da graça, em comparação à circuncisão, que denota servidão sob a lei. Dificilmente, as 
marcas seriam sinais tatuados, porém é mais certo que sejam as cicatrizes que ele ad
quiriu no serviço cristão (cf. 2Co 4.10; Cl 1.24; Fp 3.21). Estas são provas palpáveis de 
que ele sofre com o Senhor (Rm 8.17). Ap 7.2-3 apresenta uma exposição escatológica 
de Ez 9.4. Em 3.12; 14.1; 22.4 o nome de Deus ou de Cristo é um sinal de proteção, mas 
esta não é humanamente inscrita (diferentemente da marca da besta, 13.16-17), pois ela 
vem do céu.

E História da igreja.
1. O gnosticismo refere-se ao nome salvador do Redentor como sendo um sinal. 

Normalmente, o uso é figurado, porém alguns grupos selam iniciados com um ferro 
quente no lobo da orelha direita -  o batismo com fogo.

2. Os pais frequentemente se referem às marcas de escravos para apresentar o signi
ficado da apropriação cristã pelo Senhor no batismo.

3. Mais tarde alguns cristãos têm a cruz ou o nome de Cristo tatuado em seus pulsos 
ou braços, e também lemos das letras IHS sendo gravadas no peito.

4. A partir da Idade Média, várias pessoas notáveis pela piedade, e enfraquecidas
pela enfermidade ou abstinência (cf. S. Francisco de Assis), têm visivelmente ostentado 
as marcas dos pregos ou da lança ou as marcas da coroa de espinhos, do açoitamento e 
do transporte da cruz. (Ο. Be t z , VII, 657-64]

stílbõ [brilhar, resplandecer]

1. A esfera grega. O uso original de stílbõ em Homero tem a ver com o “brilhar” ou 
o “resplandecer” do óleo. Em seguida, ele se relaciona em geral ao resplendor do ouro, 
ao brilho da luz ou da água ou ao brilho da beleza humana.

2. Uso do AT. No AT a LXX usa o termo para o reflexo cintilante de vários metais 
(cf. Dn 10.6; Ez 21.15, 20). Um uso comum é para o reluzir da espada bifurcada (Ez 
21.33). Um uso transferido ocorre em SI 7.12.

3. O NT. O único uso do NT encontra-se em Mc 9.3 para o “resplandecer” das ves
tes de Jesus na transfiguração. A adição “intensamente branca” clarifica o termo (cf. Mt
17.2). Branco é a cor da luz, da vida, do céu, do sacerdócio e da vitória.

4. Os pais apostólicos. Hermas Similitudes 9.2.2 usa a palavra para expressar esplen
dor sobrenatural. [G. F it z e r , VII, 665-66]

stoichéõ [estar numa série, estar de acordo com], systoichéõ [estar numa série, cor
responder], stoicheíon [elementos, substâncias elementares]

stoichéõ.
1. Fora do NT. Esse verbo significa “pertencer a uma série”, “estar em fila” ou, trans

ferido, “estar de acordo”, “chegar a um acordo”, “permanecer de acordo”.
2. O NT. No NT a palavra é frequentemente considerada como tendo o sentido



estar numa série, estar de acordo com 471 stoichéõ

de “andar” (talvez com base no “estar em compasso com”), mas em todos os casos ela 
pode ter o sentido usual. Assim, em At 21.24 o ponto é estar nas fileiras daqueles que 
guardam a lei, em Fp 3.16 Paulo deseja que seus leitores permaneçam numa mesma 
ideia, em G1 6.16 uma concordância com a regra está em questão, em Rm 4.12 um an
dar nas pisadas está em vista e, em G15.25, a vida cristã é uma vida de harmonia com o 
Espírito.

3. A igreja primitiva. O dito em Mart. Pol. 22.1 enfatiza a importância da harmonia 
com a palavra de Cristo, e Clemente de Alexandria Stromata 3.66.1 reproduz G16.16.

systoichéõ. Dando ênfase à forma simples, esse composto significa “estar numa série 
com”, “estar na mesma fileira”. G1 4.25 pressupõe duas séries antitéticas de conceitos: 
duas mulheres, dois pactos, Monte Sinai e as duas Jerusaléns. Tendo comparado Hagar 
com o Monte Sinai, Paulo segue dizendo que ela se encontra na mesma série com (ou 
seja, corresponde a) a Jerusalém terrena.

stoicheíon.

A. Fora do NT.
1. Um primeiro sentido de stoicheíon é o “comprimento de uma sombra” no cálculo 

do tempo.
2. Outro uso é para uma sílaba, ou seja, um som como parte de uma palavra, depois 

para uma palavra básica. Vogais têm importância especial, e letras entendidas como 
sons exercem um papel especial em alguns círculos.

3. Em termos cosmológicos, os stoicheía são os quatro elementos, os componentes 
originais do mundo para Platão, os quatro elementos do estoicismo como distintos dos 
eternos e imperecíveis archaí, os elementos que formam uma base de fraternidade no 
judaísmo alexandrino. O uso de termos religiosos tende a divinizar os elementos, de 
modo que em obras cristãs primitivas (cf. Aristides ou Clemente de Alexandria) a au
tonomia deles é resistida e a ênfase é posta em sua criação e em sua subserviência ao 
lógos.

4. Outros usos da palavra são para as notas musicais, para o número um na mate
mática, para aquilo que é primário, p. ex„ na educação, para os primeiros princípios, p. 
ex., na geometria ou na lógica, e para os fatores que são fenômenos básicos em sonhos.

5. Na filosofia, na especulação gnóstica e na astrologia as estrelas assumem im
portância como stoicheía, quer como deuses visíveis, como criaturas que influenciam 
eventos terrenos, como características na jornada celestial, ou como corpos que decla
ram a vontade dos deuses.

6. O uso de stoicheíon com daímõn e pneüma mostra que a ideia de “espíritos estela
res” está presente.

B. ONT.
1. Em G1 4.3; Cl 2.8, 20 encontramos a frase stoicheía toú kosmoú (e cf. G14.9). Fora 

do NT, o termo denotaria os quatro elementos ou os materiais básicos do mundo dos 
quais são compostos o cosmos todo e a humanidade dentro dele. Somente o contexto 
pode autorizar outro sentido.

2. No entanto, G1 4.3ss. parece incluir a lei entre os stoicheía e 4.8-9 parece incluir 
falsos deuses. Essas referências excluem sentidos, como os elementos cósmicos, as es-
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trelas, espíritos estelares ou simplesmente forças espirituais. Construindo sobre pensa
mentos de sua época, Paulo está usando o termo de uma nova maneira, descrevendo 
os stoicheía como fracos e pobres. Num sentido transferido, os stoicheía são as coisas 
sobre as quais repousa a existência pré-cristã, especialmente na religião pré-cristã. Estas 
coisas são impotentes; elas trazem escravidão em vez de liberdade.

3. Em Cl 2.6ss. os stoicheía toú kosmoú estão em paralelo com as parádosis tón 
anthrõpõn (v. 8). Ordenanças religiosas (2.20) são inadequadas como base da existência 
humana. É um engano para os cristãos pensar que tais coisas possam sustentá-los. Ao 
morrer e ressuscitar com Cristo eles são libertados deste engano e da escravidão que ele 
acarreta.

4. Em 2Pe 3.10, 12 a referência tem a ver com os elementos (ou eventualmente as 
estrelas). O uso de termos e a ideia de uma conflagração final apoia fortemente “ele
mentos” como a verdadeira tradução. Como o v. 12 destaca, tanto os elementos mais 
elevados como também os mais inferiores haverão de ser destruídos, incluindo a terra e 
todas as suas obras.

5. O significado em Hb 5.12 é, obviamente, “rudimentos” ou “primeiros princípios”, 
com uma nuança levemente depreciadora no contexto. [G. D e l l in g , VII, 666-87]

stolê [manto]

1. O mundo grego. Essa palavra significa primeiramente “equipação”, em seguida 
“provimento”, e depois especificamente “vestuário”, tanto masculino quanto feminino. 
A stolè torna-se a vestimenta superior longa e fluida e, às vezes, o manto especial de 
sacerdotes e hierofantes. Raramente stolê pode significar o ato de vestir-se. O conceito 
paulino de revestir-se de Cristo ou da nova humanidade provavelmente reflete o uso 
religioso de mantos e de cerimônias religiosas de paramentação.

2. A LXX. stolê ocorre 98 vezes na LXX, na maior parte para “roupa”. Todos os tipos 
de roupa podem ser denotados, especialmente a vestimenta superior, entretanto, a ves
timenta pode também ter uma significação especial (cf. Gn 41.14, 42). Colocar vestes 
reais simboliza realeza (2Cr 18.9). As vestes, então, mostram quem é a pessoa e qual é a 
sua posição. A sabedoria oferece um manto de glória (Sir 6.29, 31) que expressa a vida 
celestial. Deus por fim cobrirá os eleitos de coisas boas (En. 62.15-16). O manto sacer
dotal é um manto santo (Êx 28.2) que combina com o sacerdócio (40.13; Nm 20.26). A 
aspersão com o sangue do altar santifica os sacerdotes e seus mantos (Êx 29.21). Nova
mente aqui está presente a ideia de que as vestes expressam determinada posição.

3. O NT. No NT stolê denota apenas a vestimenta superior. O manto que o pai veste 
no pródigo que volta ao lar marca sua posição restaurada de alguém que esteve morto 
mas reviveu (Lc 15.22). Jesus em Mc 12.38 adverte contra os escribas que andam com 
vestes longas e fluidas, reivindicando assim posição distinta e esperando honra especial. 
O manto branco de Mc 16.5 denota o ser celestial do mensageiro e a revelação escato- 
lógica contida na mensagem. As vestiduras de Ap 6.11 e 7.9 também possuem um tom 
escatológico. A lavagem tem um sentido passivo. Aqueles que estão assim vestidos não 
se lavaram pelo martírio, mas foram lavados por Cristo (cf. o recebimento das vestes de 
glória em 3.4-5). A entrada no novo éon é um vestir-se com novas vestimentas (cf. tam-
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bém ICo 15.53-54; 2Co 5.3). A vestimenta expressa o ser, e o vestir-se com ela expressa 
a dádiva do novo ser. [U. W il c k e n s , VII, 687-91]

stóma [boca]

A. Grego secular. Essa palavra possui significados variados tais como a boca ou a 
face do ser humano, a boca ou a mandíbula de animais, o orador, o discurso ou palavra, 
abertura, entrada ou frente.

B. Dados da história religiosa. No Egito e no Oriente Próximo, a boca da divinda
de emite a palavra ou o fôlego de vida. Expressões como “a palavra de tua boca” ou “tal 
como sai de tua boca” são comuns. A palavra divina realiza aquilo que ela diz. Os deu
ses saem da boca do deus primai, quer por declaração ou por geração, na qual a boca 
é órgão. A ideia da palavra eficaz da divindade pode ser estendida à boca humana na 
expressão do intento do coração. A boca dos demônios sai daqueles que estão endemo- 
ninhados, e as bocas perversas ferem as pessoas. Encantamentos oriundos da boca, no 
entanto, podem também pacificar a pessoa irada. A purificação da boca de ídolos re- 
cém-dedicados ou de sacerdotes e penitentes dá testemunho do poder da boca. A boca 
do sacerdote, quando usada pela divindade, possui a mesma força que a da divindade, 
que ela agora passa a ser.

C. O AT.
1. O termo hebraico tem quase o mesmo sentido que stóma, mas é usado de ma

neira mais clara e consistente para “palavra”, “ordem”, etc. Várias expressões podem ser 
observadas, p. ex., “a uma voz” ou “em voz alta”. Diversas descrições também ocorrem, 
p. ex., a lisonja em Pv 26.28. O uso figurado pode ser discernido em SI 22.21 e Jó 36.16, 
e também quando Deus diz que tirará da boca de Bel aquilo que ele tragou em Jr 51.44. 
O significado simples de “entrada” ocorre em Gn 4.11.

2. Quando a referência é à boca de Deus, a boca como o órgão da fala está sempre 
em vista exceto em SI 18.8 e Jó 37.2. Por vezes, o estilo poético e o paralelismo deter
minam este uso, mas em outros lugares o propósito é talvez evitar a referência direta a 
Deus. Somente em SI 33.6 é que a palavra criativa procede da boca de Deus. Milagres e 
juízos são pronunciados em SI 105.5 (cf. lC r 16.12).

3. Um uso comum é para uma palavra ou ordem de Deus que pode ser transgredida 
ou resistida (cf. Nm 14.41; 20.24). Cumprimento e palavra são denotados em Is 11.4.

4. Deus pode também usar a boca humana como sua própria, especialmente no caso 
dos profetas (Jr 15.19). Ele purifica ou santifica a boca assim usada (Is 6.7; Jr 1.9). Sua 
palavra está nesta boca e procede dela (lRs 17.24). Ela também se encontra na boca de 
gerações subsequentes (Is 59.21). A lei oriunda da boca do sacerdote é palavra de Deus 
(Ml 2.7). Até mesmo a boca de Neco pode ser boca de Deus (2Cr 35.22).

5. Por intermédio da boca a relação com Deus é efetuada e provada (Dt 32.1). Os 
justos oram para que a palavra de Deus não se afaste da boca deles (SI 119.43). O lou
vor de Deus encontra-se na boca de seu povo (SI 8.2). A boca deveria falar como pensa
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o coração (Is 29.13). Os ímpios desandam a boca contra o céu (SI 73.9), mas os piedo
sos buscam a purificação ritual de sua boca (Ez 4.14), e pedem a Deus que ponha guar
da à porta delas (SI 141.3).

D. Judaísmo.
1. A LXX. A  stóma literal ocorre na LXX para o termo hebraico, mas também en

contramos rhêma quando o sentido é palavra ou ordem.
2. Os targumim. Os targumim desconsideram os diferentes significados do hebraico 

e sempre tomam o termo no sentido de dito ou palavra.
3. Textos rabínicos. Os rabinos não veem necessidade de se interpretar a expressão 

“boca de Deus”. Uma significação negativa vincula-se à boca dos ídolos.
4. Filo. Para Filo, a boca de Deus é um símbolo de sua palavra.
5. Qumran. A literatura de Qumran segue o uso do AT.

E. O NT. O termo stóma não é muito comum no NT. Ele denota a boca humana ou 
do animal, a conversação do diálogo (2Jo 12), a boca como o órgão da fala e, num sen
tido transferido, palavra ou discurso.

1. Jesus adota a referência do AT à boca de Deus ao citar Dt 8.3. No hebraico, o 
ponto é que a palavra que vem da boca de Deus concede maná, mas na LXX, que usa 
rhêma, a ênfase está na palavra que confere vida eterna.

2. A única menção da boca de Jesus no sentido comum encontra-se em Jo 19.29. A 
expressão de Lucas em 4.22; 11.54; 22.71 evoca a ideia da majestade de sua boca e da 
verdade daquilo que ela profere (cf. Mt 5.2). lPe 2.22 aplica Is 53.9 à boca de Jesus, e 
Mt 13.34-35 aplica SI 78.2 a ela. Em At 22.14, Paulo recebe da boca do Justo sua eleição 
como apóstolo. Esta é a boca do Senhor ressurreto (cf. Ap 1.16; 2.16; 19.15,21). A espa
da que sai de sua boca nos faz lembrar de Is 11.4 (cf. 2Ts 2.8; Ap 3.16). Juízos também 
procedem da boca das testemunhas em Ap 11.5 e da boca dos cavalos em 9.17ss. O 
dragão lança água de sua boca para afogar a mulher (12.15), a besta possui uma boca 
que profere blasfêmia (13.5) e espíritos imundos semelhantes a rãs saltam da boca do 
dragão, das bestas e do falso profeta (16.13)

3. Deus, ou o Espírito Santo, fala pela boca dos profetas em Lc 1.70; At 1.14; 4.25; 
a referência é à Escritura do AT. Deus também fala pela boca dos profetas do NT (Ap 
10.8ss.) e dos apóstolos (At 15.7). O ataque dos inimigos é dirigido à boca do apóstolo 
em At 23.2.

4. Na boca dos crentes a confissão de fé em Cristo é uma confissão salvadora (Rm 
10.8ss. citando Dt 30.14). A igreja deve glorificar a Deus com uma boca (Rm 15.6). 
Toda boca finalmente confessará Cristo (Fp 2.11).

5. A boca é para ser guardada pura (Ef 4.29). É inatural que a mesma boca louve a
Deus e amaldiçoe o próximo (Tg 3.10ss.). Nenhuma mentira encontra-se na boca dos 
aperfeiçoados no céu (Ap 14.5). A pureza interior se expressa naquilo que a boca fala 
(Cl 3.9ss.). O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas aquilo que pro
cede do coração. A boca dos ímpios está cheia de maldição e de amargura (Rm 3.14). 
Aqueles que honram a Deus com seus lábios enquanto têm o coração longe dele são 
condenados (Mc 7.6; cf. ljo  3.18). [K. W e is s , VII, 692-701]

—> prósõpon
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strateúomai [servir ao exército], strateía [serviço militar], stratíá [exército], 
strateúma [divisão do exército], stratiõtês [soldado], systratiõtês [companheiro de 
arma], stratègós [líder militar], stratópedon [acampamento], stratologéõ [alistar no 
serviço militar]

A. O grupo no grego.
1. Do básico stratós, que denota um acampamento ou um exército, o primeiro deri

vado é strateúõ, “empreender uma campanha”, “servir ao exército”.
2. Em seguida, encontramos strateía, que significa “campanha” ou “serviço militar”.
3. Também encontrado é stratíá para “exército” ou “hoste” supraterrena.
4. strateúma é mais usado para uma “divisão do exército”.
5. A pessoa que presta serviço militar é um strateuómertos, porém stratiõtês tam

bém passa a ser usado. Essa palavra pode assumir conotações adversas quando vem a 
denotar primeiro o profissional e, em seguida, o mercenário, especialmente entre aque
les que favorecem um exército civil. Ao mesmo tempo os profissionais provam o seu 
valor, e o termo é usado com frequência num bom sentido, como o é systratiõtês para 
“companheiro de armas”.

6. O stratègós é o “líder militar”, que também pode ter alta importância militar na 
antiguidade. O substantivo stratêgía significa “condução do exército”, “tática”, “o ofício 
de general” e “comando de general”.

7. O stratópedon é o local do stratós, ou seja, o “acampamento” ou “área de acampa
mento”.

8. O termo stratologéõ significa “alistar no serviço militar”.

B. O grupo no AT.
1. O simples strateúõ ocorre no AT somente três vezes para um termo hebraico (Is 

29.7; Jz 19.8; 2Sm 15.28). Ele é usado num sentido transferido para martírio em 4Mac
9.24.

2. stratíá ou strateía ocorrem 22 vezes para um termo hebraico que denota serviço 
cultuai e também militar, de modo que ele traz algum sentido da guerra santa, na qual 
o exército representa a totalidade do povo como o povo do único Deus.

3. stratópedon ocorre em Jr 34.1 para poderio militar e em 2-4Macabeus para 
acampamento ou exército.

4. stratègós é a palavra mais comum do grupo na LXX, mas com frequência signi
fica “governador” em vez de “general”. O prefixo archi- é por vezes acrescentado para 
produzir archistrátêgos (cf. Gn 21.22).

5. O importante substantivo stratiõtês ocorre somente uma vez em tradução (2Sm
23.8) como uma variante para o mais original traumatías. O guerreiro do antigo Isra
el é machêtês ou polemistês, entretanto 2-4Macabeus usam stratiõtês mais livremente, 
com referência a soldados judeus em 4Mac 3.7, 12. Em geral, a LXX aprecia a distinção 
entre o grupo e idéias hebraicas e, assim, faz uso escasso dele exceto onde não há con
trole hebraico (como em 2-4Macabeus).

C. O grupo no judaísmo.
1. Josefo. Não tendo qualquer objeção, Josefo usa todos os termos que ocorrem no 

NT.
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2. Filo. Filo, também, usa termos do grupo, mas evita stratiõtês, que sugere o legio- 
nário romano. Num sentido militar, ele usa os termos mais comumente num sentido 
transferido em declarações teológicas ou psicológicas (p. ex„ Deus como líder da hoste 
invencível, a guerra contra os desejos ou a hoste das estrelas).

3. Qumran. É difícil dizer o quanto a organização militar de Qumran é determina
da pelo etos grego; pode-se pensar igualmente no uso ou na rejeição do grupo em tra
duções gregas dos Rolos.

D. O grupo no NT.
1. A referência apocalíptica. No stratópedon de Tito, por ocasião do cerco de Jerusa

lém (Lc 21.20), os crentes vêm um cumprimento da predição de Jesus quanto a guerras 
e rumores de guerras antes do fim (Mc 13.7). Eles devem estar prontos a sofrer, mas 
não precisam participar. O demoníaco strateúmata destruirá um terço da raça em Ap
9.15, porém o vidente também vê o stráteuma celestial em 19.19 (cf. v. 14ss.). Nenhum 
strdteuma terreno precisa ajudar esta hoste vitoriosa. O que é exigido dos crentes, 
como o testificam as testemunhas de Hb 11.33ss., é fé, não façanha militar.

2. A referência ordinária. Os crentes entram em contato com soldados romanos, 
mas não veem neles inimigos potenciais no nível humano. O pensamento pagão clara
mente domina a prática militar, porém todas as pessoas resistem a Deus e não apenas 
os soldados (Ap 13.16-17). Na verdade, os cristãos podem aprender com a obediên
cia corajosa e incondicional de soldados, mesmo que a lealdade deles seja nociva (Mt 
8.5ss.). Na paixão, os soldados efetuam a execução de Jesus, porém um centurião tam
bém faz confissão dele (Mc 15.39), e se os soldados dividem as vestes e espetam a lança, 
a culpa deles não é por isso enfatizada. A guarda militar junto ao túmulo se apressa a 
receber suborno em Mt 28.12.

3. Narrativa lucana. Só Lucas usa stratêgós, stratópedon, e stratiá, que em Lc 2.13 
é a hoste supraterrena num sentido positivo, em At 7.42 num sentido negativo. Os 
strateuómenoi, que buscam o conselho de João Batista, podem ser judeus ou romanos, 
os stratiõtai de At 27.31-32, 42, a princípio, favorecem Paulo e, em seguida, querem 
matá-lo, o centurião deles mantém Paulo sob domínio e então o protege, os stratiõtai 
em At 12.4, 6,18; 21.32, 35 procedem corretamente, os guardas militares na libertação 
de Pedro parecem ter perdido a vida, o quiliarca envia um considerável stráteuma (At 
23.23ss.) para escoltar Paulo até Cesareia, e o piedoso centurião Cornélio, que exerce 
um papel tão central em At 10, tem um stratiõtês eusebês em sua companhia (v. 7). 
Em geral, Lucas espera que os soldados sejam igualmente abertos ao evangelho quanto 
outras pessoas, no entanto ele sente uma distância entre os legionários e os crentes e, 
assim, evita usar o grupo num sentido transferido para a vida cristã.

4. Paulo. Paulo assume um curso diferente. Em ICo 9.7 strateúomai oferece um pa
ralelo para o seu próprio trabalho; o strateuómenos pode ser mencionado com o viti- 
cultor ou o pastor. Em 2Co 10.2ss. Paulo não apenas anda, mas guerreia, embora não 
de maneira mundana. Ele tem em vista um cerco que objetiva destruir argumentos e 
tornar cativos pensamentos. Epafrodito é um systratiõtês em Fp 2.25 e Arquipo em Fm 
2; o termo parece um tanto mais elogioso do que synergós, mas possui apenas um sen
tido geral. Com exceção de ICo 9.7, o grupo não está realmente em casa no vocabulá
rio de Paulo.

5. As Pastorais. O uso transferido do grupo para a conduta cristã é mais comum
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nestas cartas. Os líderes são exortados a strateúesthai em lTm 1.18-19 e 2Tm 2.3ss. A 
vida, em especial a vida cristã, é uma strateía, um bom combate dominado pela fé e 
por uma boa consciência no caso dos crentes (lTm 1.18-19). Timóteo deve oferecer 
um exemplo. Em 2Tm 2.3ss. as três comparações fazem lembrar ICo 9.7. O tema é a 
concentração na negação de si mesmo. O stratiõtês exemplifica isto de maneira clara. 
Em termos figurados, então, os servos de Cristo levam o mesmo nome que os executo
res dele, porém a necessidade de “entendimento” (v. 7) destaca a diferença e o sentido 
figurado é óbvio.

6. As epístolas católicas. Em lPe 2.11 a natureza destrutiva da guerra é exposta; as 
paixões carnais fazem guerra contra a alma, e se os cristãos não lhes oferecerem resis
tência não poderão conduzir os gentios, entre os quais vivem, à conversão e ao louvor 
de Deus. Tg 4.1 também tem em vista o aspecto destrutivo, desta vez com relação ao 
strateúesthai da discordância interna que leva a guerras e pelejas conforme a tensão 
interna produz conflito externo.

7. Uma comparação. É difícil comparar as epístolas com a narrativa de Lucas, visto 
que as epístolas nada dizem acerca de efetivas relações com soldados. No entanto, se 
soldados aqui são apenas as pessoas terríveis que para muitos judeus o são, o uso figu
rado do grupo faz pouco sentido. Há, portanto, certa harmonia entre o que encontra
mos em Lucas e o que encontramos nas epístolas.

E. Os pais apostólicos. O grupo não é nada muito comum a princípio, stratiá pos
sui um sentido literal em lClem. 51.5 e Inácio Romanos 5.1. Em lClem. 37.3 os cristãos 
obedecem ao Senhor como os strateuómenoi obedecem ao basileús e eles obedecem 
às autoridades eclesiásticas como os soldados obedecem a seus oficiais. Inácio Policar- 
po 6.2 faz eco a 2Tm 2.4, mas evita stratiõtês. A expressão stratiõtês theoú ocorre em 
Mart. Pol. 4.6 (e cf. 2). [ O .  B a u e r n f e i n d , VII, 701-13]

—> panoplía, pólemos

stréphõ [virar], anastréphõ [retornar, derrubar], anastrophê [modo de vida, condu
ta], katastréphõ [derrubar, destruir], katastrophê [destruição], diastréphõ [desen
caminhar], apostréphõ [desviar], epistréphõ [converter, voltar-se para], epistrophê 
[atenção, conversão], metastréphõ [virar, mudar]

stréphõ.
1. Essa palavra significa “torcer, virar, curvar ou guiar”. A educação é um voltar da 

alma na direção do bem, e a caminhada moral possui desvios internos.
2. Na LXX stréphõ ocorre 37 vezes com um original hebraico (cf. a mudança de Saul 

em ISm 10.6, de maldição para bênção em SI 30.11, conversão interior em Lm 1.20, 
conversão do povo de volta para Deus em lRs 18.37).

3. Em Josefo Antiguidades 6.153 Deus não muda de opinião. Filo usa strophê para 
processos cósmicos e mudanças no destino humano.

4. No NT strapheís é uma fórmula em Lucas para introduzir ditos do Senhor (cf.
7.9). A palavra ocorre em tais ditos três vezes em Mateus (5.39; 7.6; 18.3). At 7.39 (cf. 
Nm 14.3) refere-se ao voltar interior ao Egito e 7.42 ao ato de Deus de afastar-se de Is
rael. Em At 13.46 os apóstolos volvem-se de Israel para os gentios. A água é convertida 
em sangue em Ap 11.6 (cf. Êx 7.17,19).
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5. Há um uso ocasional na igreja primitiva (cf. a mudança de matéria informe em 
Justino Apologia 59.1, ou a mudança para matéria em Atenágoras Súplica 22.6).

anastréphõ, atiastrophê, katastréphõ, katastrophé.
1. No grego secular anastréphõ possui significados tais como “converter”, “trazer ou 

vir de volta”, “estar ocupado com”, “agir”, “andar”.
2. Há um uso variado na LXX para “converter”, “vir para casa ou retornar”, e “mu

dar”.
3. No NT a palavra significa “retornar” em At 5.22. Ela é uma variante para 

anatrépõ em Jo 2.15 (derrubar as mesas). Deus voltará e cumprirá a promessa feita a 
Davi em At 15.16. A conduta é o assunto em 2Co 1.12; Ef 2.3; 4.22; lPe 1.18; 2Pe 2.7, 
18; lTm 3.15; lTm 4.12. O temor de Deus modela a conduta cristã (lPe 3.2). A santida
de que Deus exige envolve todo o procedimento cristão (1.15), inclusive o sofrimento 
(cf. Hb 10.33; 13.7). Para uma orientação escatológica cf. 2Pe 3.11.

4. anastréphõ é o único composto comum nos pais apostólicos. É usado tanto nega
tiva quanto positivamente para a conduta. Santidade e retidão de conduta são requeri
das (lClem. 63.3; Did. 3.9). Justino Apologia 10.2 refere-se à caminhada com Deus.

diastréphõ.
1. Esse verbo significa “torcer”, “deslocar”, “confundir”. Defeitos internos levam a 

confusão de ação. A corrupção moral, por vezes, é denotada. A natureza humana, que 
originalmente é boa, é torcida por mau ensino, exemplo, etc.

2. O composto ocorre 36 vezes no AT sem qualquer original fixo. A natureza hu
mana está deformada (Dt 32.5), caminhos são tortuosos (Pv 8.13), Moisés e Arão, e 
também Elias, são acusados de perturbar o povo (Êx 5.4; lRs 18.17-18), o direito é per
vertido (Mq 3.9), e aqueles a quem Deus confundiu não podem executar ordenanças 
(Ec 7.13; o texto hebraico é diferente).

3. O AT controla o uso do NT. Jesus refere-se a uma geração perversa e incrédula 
em Mt 17.17; este julgamento se estende a todo mundo incrédulo. Fp 2.15 cita o dito 
que se encontra em Dt 32.5 acerca de uma geração deformada e perversa. A acusação 
contra Jesus em Lc 23.2 é de natureza política, de que ele estaria pervertendo o povo. 
Paulo fala a Elimas em At 13.10 que ele perverte os retos caminhos de Deus. At 20.30 
refere-se àqueles que falam coisas pervertidas (cf. Ez 14.5); trata-se de apostasia.

4. Na igreja primitiva o verbo é usado como no NT em lClem. 46.3,9; 47.5. O sími
le do oleiro que pode consertar um vaso empenado enquanto ele ainda não foi queima
do ocorre em 2Clem. 8.2. “Torcer os lábios (com desdém)” é uma frase encontrada em 
Justino Diálogo 101.3 (baseada no SI 22.7).

apostréphõ.
1. Grego secular. Esse verbo significa “desviar-se ou afastar-se de”, “voltar”, “torcer 

palavras” e, na voz média, “rejeitar”.
2. Ο ΑΓ. A palavra ocorre cerca de 500 vezes no AT. A maior parte dos casos é es

pacial (retornando, indo para casa, também retribuindo). O retorno do exílio tem certa 
importância teológica, tal como a volta para o Egito. Deus pode ameaçar levar Israel de 
volta para o Egito, como um castigo (Dt 28.68). Isto significará apostasia para outros 
deuses (Nm 32.15). A ação de Deus de afastar-se e o afastamento do povo coincidem
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(Dt 31.17). A exigência para desviar-se do pecado dá início à renovação (lRs 8.35). A 
oração é feita a Deus para que ele não se afaste nem permita que seu povo se afaste, 
mas também ele é solicitado a desviar-se dos pecados de seu povo ou desviar outros 
povos. Muitas vezes, sua ira volta-se contra o povo ou desvia-se do povo, e ele faz retor
nar sobre eles os próprios atos deles. O verbo também pode denotar conversão interior, 
especialmente em Jeremias (cf. 30.21). Em Ez 18.21,24 ele é usado tanto para a aposta
sia quanto para a conversão em estreita proximidade.

3. Filo e Josefo.
a. Filo rejeita como antropopáticas muitas referências ao volver de Deus, mas seu 

uso segue as linhas do AT.
b. Josefo adverte contra a conversão de uma providência em seu oposto por causa 

do pecado, e afirma que os essênios rejeitam a alegria por considerá-la pecado.
4. O NT. Em Mt 26.52 Jesus ordena a um discípulo que ponha de volta a espada 

na bainha. Mt 5.42 refere-se ao empréstimo sem retorno. Lc 23.14 ecoa 23.2. At 3.26 
afirma que a obra do Servo é apartar o povo de seu pecado. A pregação do reino pode 
ser resistida, mas quando ela é seguida, é por renovação divina. Rm 11.26 cita Is 59.20 
LXX no mesmo sentido: o Libertador apartará de Jacó as impiedades. Esta versão pare
ce melhor que o texto hebraico, que promete o Redentor àqueles que se converterem do 
pecado, pois a libertação do pecado é o ato decisivo da salvação escatológica. A rejeição 
do evangelho é o ponto em 2Tm 4.4 e Tt 1.14. O próprio escritor é repudiado em 2Tm
1.15, e há uma advertência quanto a rejeitar Cristo em Hb 12.25 (cf. 3.1ss.).

5. Cristianismo primitivo. O composto é bastante comum em escritos primitivos, 
porém, na grande maioria, em citações do AT. Justino Diálogo 133.5 dá uma inclinação 
antropocêntrica ao dito teocêntrico em Is 5.25. A rejeição do necessitado é um vício em 
2 Ciem. 15.1; Did. 4.8.

epistréphõ, epistrophê.
1. Grego secular. O verbo possui significados variados tais como “converter”, “mu

dar”, “virar-se para ou contra”, “vaguear”, “andar”, “voltar-se para uma questão”, “dar 
atenção a”, “observar”. O substantivo significa “atenção”, “regresso”, “arrependimento”, 
“conversão”, “mudança de opinião”.

2. O AT. O verbo composto ocorre cerca de 579 vezes na LXX para várias formas 
de voltar (para, de, atrás, etc.), e em termos religiosos para apostasia ou conversão. Em 
Is 6.10 a LXX introduz a ideia de conversão para cura. Em Jr 2.27 um povo apóstata 
volta suas costas para Deus. Ele se volta para as maldades de seus pais em 11.10. Deus é 
solicitado a voltar-se novamente para seu povo em SI 90.13, etc., ou para converter seu 
povo em SI 80.3, etc. Piedade nacional vem a ser piedade individual, e esta, por sua vez, 
torna possível uma aplicação mais geral (Jr 18.8; 30.21) como uma obra messiânica de 
restauração escatológica.

3. Judaísmo.
a. Nos apócrifos e pseudepígrafos, o termo é menos proeminente; ele tende a ser su

plantado por metanoéõ.
b. Filo alegoriza o virar-se da mulher de Ló ou o virar-se de Moisés para Deus como 

um virar-se de ou para o conhecimento. Ele também equipara a palavra a um melhora
mento moral ou a um virar-se para a justiça. O virar-se do espírito para si mesmo refle
te modos helenísticos de pensamento.
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c. Em Josefo, só raramente o composto possui um sentido religioso ou ético.
4. ONT.
a. Em Jo 21.20 o verbo implica desviar-se de Jesus. Um movimento espacial é o pon

to em At 9.40. Uma preocupação com as igrejas acha expressão no retorno de At 15.36. 
Um movimento físico é descrito em At 16.18, mas com a sugestão de dar atenção.

b. Um sentido transferido ocorre em Lc 17.4, ou seja, uma mudança interna e uma 
consequente renovação do relacionamento. Um recuo à antiga servidão é o ponto em 
2Pe 2.21 (cf. G14.9).

c. Is 6.9-10 é citado em Mc 4.12; Mt 13.15; Jo 12.40; At 28.27. Mateus e Marcos ex
plicam a razão de Jesus falar por parábolas, ou seja, para que aqueles que realmente não 
ouvem não venham a entender ou a converter-se. Em Jo 12.40 Deus efetua o endureci
mento que impede a conversão, no entanto, Jesus manifesta sua glória ao trazer salva
ção. Em At 28.27 o evangelho segue para os gentios em razão da culpável obstinação de 
Israel.

d. Lc 1.16-17 refere-se à ação de trazer muitos em Israel de volta para Deus. Em Lc
22.32 Jesus ora por Pedro, para que após sua queda ele se volte novamente e fortaleça 
os irmãos. A revelação do Senhor ressurreto efetua a mudança. Tg 5.19-20 usa o ver
bo para a restauração de irmãos faltosos. Em At 3.19 e 26.18ss. o verbo é usado com 
metanoéõ. No primeiro texto, o ponto pode ser o de que eles deveríam se arrepender 
e se voltar para o fato de que o pecado é perdoado, porém no último, um virar-se de e 
um voltar-se para estão em questão. Um desviar-se dos ídolos é indicado em At 14.15, 
e Paulo almeja arrependimento e conversão a Deus em At 26.20. At 9.35 refere-se aos 
convertidos de Lida na Planície de Sarom. Crer e ser convertido seguem juntos em At
11.21 (cf. 15.3, 7, 19). Os tessalonicenses voltam-se dos ídolos para Deus em lTs 1.9, e 
cf. 2Co 3.16, onde Paulo interpreta Êx 34.34 em termos de conversão. Em lPe 2.25 a 
forma de expressão do AT refere-se à ação de trazer as ovelhas perdidas ao verdadeiro 
Pastor, ou seja, Cristo.

5. Cristianismo primitivo. Vários significados podem ser encontrados em escritos 
primitivos, p. ex., afastamento, retrocesso, restauração e conversão.

metastréphõ. Esse verbo incomum significa “virar”, “mudar”. No NT, ele ocorre em 
At 2.20 para a mudança do sol em trevas (citando J1 2.31). O único outro uso está em 
G11.7, onde os oponentes de Paulo transformam o evangelho em seu oposto.

[G. Be r t r a m , VII, 714-29]

strouthíon [pardal]

1. Esse diminutivo significa “pardal”. Os poetas não fazem distinção entre o pardal 
e outros pássaros pequenos, porém, economicamente, o pardal é uma ameaça para as 
colheitas e é considerado boa comida.

2. O equivalente no AT simplesmente significa “pássaro”, sem qualquer referência 
específica ao pardal.

3. Josefo A guerra judaica 5.467 refere-se a um tanque chamado Strouthíon em Jeru
salém.

4. O único uso no NT encontra-se em Mt 10.29ss. e Lc 12.6-7, que argumenta que,
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desde que Deus cuida de um pássaro que rende tão pouco quando vendido, muito mais 
ele cuidará dos discípulos, mesmo que a vida deles possa parecer igualmente insignifi
cante aos olhos humanos e esteja igualmente exposta a ameaça mortal.

[O. B a u e r n f e i n d , VII, 730-32]

stylos [coluna]

A. O pilar na antiguidade, stylos significa “coluna”, quer numa função de suporte 
ou independente. Num sentido transferido pode denotar uma pessoa confiável.

B. O AT. O stylos é primariamente arquitetônico na LXX (cf. o tabernáculo e o 
templo). A coluna de nuvem ou de fogo denota a presença direcionadora de Deus (Êx
13.21-22), e Jeremias, como coluna de ferro, há de ser um sinal de direção (1.18). O 
stylos é uma plataforma em 2Rs 11.14. Em termos cosmológicos stylos sugere a com
paração do universo com uma casa (Jó 9.6, etc.). A sabedoria também edifica uma casa 
(Pv 9.1). Originalmente, os sete planetas são suas sete colunas; criados pela sabedoria, 
eles controlam o mundo.

C. Declarações rabínicas. Entre os rabinos, encontramos com frequência o uso 
transferido, p. ex., para Abraão, para os justos ou para os mestres da lei.

D. O NT. Quando Paulo se refere às “colunas” da igreja em G12.9, o uso transferido 
é aparente, no entanto, por trás da metáfora encontra-se a ideia da igreja como um edi
fício (lCo 3.10ss.; Ef 2.21; Ap 3.12). Certa ironia emerge na declaração de Paulo de que 
os três sejam “considerados” como colunas, e o acordo dos v. 9-10 mostra que eles são 
colunas somente da igreja de Jerusalém e que o apostolado de Paulo aos gentios não 
é menos fundamental. A ideia do edifício celestial também está presente em Ap 3.12. 
Testados e provados, os crentes encontram-se irreversivelmente integrados ao reino de 
Deus e preparados como colunas no edifício celestial; eles pertencem à cidade de Deus. 
Em lTm 3.15, o uso é levemente diferente. A comunidade cultuai é a casa de Deus e, 
como tal, é a coluna e o fundamento da verdade. A descrição em Ap 10.1 reproduz uma 
característica familiar em teofanias do AT (cf. Êx 13.21-22).

[U. W i l c k e n s , VII, 732-36]

syngenês [relacionado a], syngéneia [parente, relação]

1. O grupo em grego.
a. O adjetivo refere-se a uma pessoa de origem comum, ou seja, pertencente à mes

ma família, raça, tribo ou povo. Em seguida, pode significar “relacionado” em disposi
ção, “correspondente”, “análogo” ou “similar”.

b. O substantivo significa “relacionamento” por descendência ou disposição, em 
seguida, mais amplamente “analogia” (p. ex., entre a divindade e a humanidade, ou as 
idéias e os sentidos, ou as estrelas e o destino humano), seja na filosofia ou na crença 
popular.
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2. ALXX.
a. A LXX usa o substantivo cerca de 44 vezes para “relações”, ou seja, “parentes”.
b. O adjetivo ocorre principalmente nos apócrifos, no sentido de “parente” ou como 

um título da corte (persa ou ptolemaica).
3. Judaísmo.
a. Filo usa o substantivo cerca de 80 vezes para “parentes”, algumas vezes alegori- 

camente. O AT o impede de desenvolver uma analogia irrestrita entre a divindade e 
a humanidade. Seu uso do adjetivo é similar (“relacionado”, “pertencente”, “correspon
dente”). Somente num sentido relativo a humanidade é syngenês a Deus.

b. Há pouco a se observar em fosefo. syngéneia é rara e significa principalmente “re
lacionamento”. syngenês é muito comum e usualmente denota o “parente” no sentido 
mais estrito.

4. O NT. A  ideia de um relacionamento entre a divindade e a humanidade, que é 
estranha ao AT e restrita em Filo, aparece no NT somente na citação pagã em At 17.28, 
e o grupo syngenês não possui ligações deste tipo em nenhum outro lugar no NT. 
syngéneia significa “parentes” em Lc 1.61; At 7.3, 14, e cf. syngenês em Lc 1.58; 2.44 e 
syngenís em 1.36. Mc 6.4 menciona a “parentela” do profeta bem como seu país e casa. 
Em Lc 14.12 a pessoa não deve convidar “parentela” (com amigos, irmãos ou vizinhos 
ricos). Lc 21.16 menciona “parentes” e amigos bem como pais e irmãos. Cornélio reúne 
a “parentela” e amigos íntimos para ouvir Pedro em At 10.24. “Parente” é o sentido em 
Jo 18.26. Paulo usa syngenês somente em Romanos. Em 9.3 a adição mostra que ele 
tem em mente companheiros judeus. Sem adição (16.7, 11, 21) ele talvez esteja indi
cando judeus cristãos, pois é improvável que ele tenha tantos parentes na lista ou que 
ele esteja pensando na tribo de Benjamim, e o uso de “meus” indica um grupo menor 
do que os cristãos em geral. Outra possibilidade é que ele esteja destacando os crentes 
que lhe são especialmente íntimos, e assim esteja usando syngenês em grande parte no 
mesmo sentido que phílos, especialmente porque todos os nomes não apoiam a ideia 
de que aqueles mencionados sejam judeus.

5. O pais apostólicos. lClem. 10.2-3 u s a  syngéneia e  Inácio Efésios 1.1 tem tó syn- 
genikón érgon para conduta apropriada à  c o m u n i d a d e .  [W. M i c h a e l i s , VII, 736-42]

syngnõmê —> ginõskõ·, synkathízõ —» syn - metá; synkakopathéõ —» páschõ;
synkaléõ  —» kaléõ

synkalyptó [ocultar, esconder]

1. synkalyptó significa “ocultar completamente” ou, na voz média, “ocultar-se”.
2. O termo ocorre na LXX para o encobrimento de vergonha (Gn 9.23), de faltas (Pv

26.26), ou da alma (SI 69.10 [leitura variante]) ou para “o disfarçar-se” (ISm 28.8).
3. O único exemplo no NT está no dito de Jesus em Lc 12.2 (cf. Mt 10.26). A hi

pocrisia oculta dos fariseus será exposta de tal modo que os discípulos não precisam 
temer aqueles que podem matar apenas o corpo. No cenário lucano, a associação apo
calíptica com o desvelamento da realidade deste éon sobressai mais fortemente que em 
Mateus. [W. Kasch , VII, 743]
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synkleíõ [fechar, encerrar]

1. synkleíõ tem sentidos tais como “trancar junto”, “fechar”, “encerrar”, “aprisionar”, 
“envolver”, “encurralar”, “compelir”, “pressionar”, “esgotar”, “formar um círculo”.

2. Na LXX o termo representa várias palavras hebraicas e é usado para o deserto cir
cundante, cidades fechadas, libertação de prisioneiros, etc., cercar, acossar e, perifrasti- 
camente, “derrubar”.

3. O verbo hebraico sgr, um dos originais, ocorre nos Rolos do Mar Morto para en
tregar, fechar (p. ex., a boca de leões ou as portas do inferno), encerrar (ou seja, punir) 
ofensores e fechar a porta (ou seja, excomungar).

4. No judaísmo posterior outros verbos trazem sentidos variados tais como gover
nar, parar, cercar, encerrar, enrolar e moldar.

5. No NT os peixes estão presos na rede em Lc 5.6. Em G1 3.22-23 Paulo diz que a 
Escritura encerra todos sob o pecado para que a promessa possa ser dada àqueles que 
possuem fé em Cristo. Antes da fé há custódia sob a lei (v. 23). Uma teleologia da his
tória vem à luz aqui. A Escritura manifesta o encerramento sob o pecado, e a lei efetua 
isto. A dimensão escatológica emerge em Rm 11.32: Deus encerrou todos a desobedi
ência a fim de exercer misericórdia para com todos. A figura da prisão está por trás, 
com a lei como seu carcereiro. No entanto, a custódia protetora podería ser o ponto em 
vista do propósito positivo. Mediante a lei, Deus protege a raça contra a autodestruição 
até que seja revelada a fé (cf. G1 3.24). É improvável que Paulo tenha em mente a con
cepção gnóstica do mundo terreno como uma prisão da qual o redentor resgata almas 
por meio de sua descida.

6. No pensamento gnóstico, a terra é o domínio do mal e a descida do redentor tem
a força de uma descida ao mundo inferior para abrir as portas fechadas da prisão. A 
ideia do aprisionamento da alma na matéria ocorre em obras gnósticas; a alma femi
nina encontra-se encerrada na matéria em que umidade e frio predominam na com
posição dos elementos. Obras mandeanas fazem referência a um anel circundante, um 
muro ao redor, esplendor encoberto, etc. [O. M i c h e l , VII, 744-47]

synklêronómos —* klêros; synkoinonéõ, synkoinõnós —» koinós; synkrínõ —» krínõ;
syzáõ —> syn -  metá

syzetéo [discutir, debater], syzetesis [disputa, debate], syzetetes [disputante, deba- 
tedor]

syzêtéõ.
1. Essa palavra significa “examinar com”, “disputar”, “contender”.
2. No NT ela significa “discutir” em Mc 9.10; Lc 24.15 e “disputar” em Mc 8.11; 9.14, 

16; 12.28; Lc 22.23; At 6.9; 9.29.
3. Nos pais apostólicos “discutir” ocorre em Barn. 4.10, “disputar” em Inácio Esmir- 

nenses 7.1 e “ponderar” em Hermas Similitudes 6.1.1.

syzêtêsis.
1. Esse substantivo significa “investigação comum”, “disputa”, “debate”.
2. Ele ocorre no NT para “disputa” ou “contenda” em At 15.2, 7; 28.29.
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syzêtêtés. Essa palavra, que significa “aquele que investiga ou que disputa com”, 
ocorre somente em ICo 1.20. Tendo exaltado a “loucura” da pregação da cruz que inva
lida a sabedoria deste mundo, Paulo pergunta ironicamente pelo escriba e pelo “inqui
ridor” ou “debatedor” desta era. [J. S c h n e i d e r , VII, 747-48]

syzygos [companheiro, parceiro]

1. Essa palavra incomum significa “amarrados juntos num jugo comum”. Ela entra 
no uso para o "campanheiro” ou “parceiro”, em especial onde há um par ou casal, como 
no casamento.

2. O termo não ocorre na LXX.
3. O único exemplo do NT encontra-se em Fp 4.3. Aqui ele poderia ser um nome

próprio, mas isto é improvável. Nem ainda Paulo se refere a sua “esposa”, visto que ele 
não parece estar casado durante seus anos de apostolado, e o termo gnêsios significa 
“testado” em vez de “legal”. Provavelmente, Paulo esteja se referindo a alguma pessoa 
com quem ele tem um relacionamento particularmente próximo, p. ex., Silas. Após o 
NT, o sentido de “pertencer a um par” é determinante, como em obras gnósticas que 
se referem à terra como syzygos do céu, ou nos pais que associam o Espírito Santo ao 
Sol da Justiça, ou o fazer ao querer. Quando os discípulos são listados em pares, Eusé- 
bio observa que Mateus coloca-se após seu syzygos Tomé (Demonstração do Evangelho 
3.5.84-85). [G. D e l l i n g , VII, 748-50]

syzõopoiéõ —> syn -  metá

sykê [figueira], sykon [figo], ólynthos [figo tardio], sykáminos [amoreira, sicômo-
ro], sykomoréa [sicômoro], sykophantéõ [denunciar, extorquir]

sykê, sykon, ólynthos.
1. Fatores linguísticos. O sykê é a “figueira” e sykon é o “figo”. A LXX faz distinção 

entre o figo adiantado e o (não sazonado) figo tardio (ólynthos), e também tem sykõn 
para o”pomar de figos”. No NT sykê ocorre 12 vezes nos Sinóticos (também em Jo 1.48, 
50; Tg 3.12; Ap 6.13), sykon ocorre três vezes nos Sinóticos (também em Tg 3.12), e 
ólynthos ocorre somente em Ap 6.13.

2. A figueira na Palestina.
a. Antiguidade. A figueira é uma árvore antiga e importante na Palestina e reivindi

ca dignidade especial em Jz 9.7ss. Sentar-se sob a própria videira ou figueira é desfrutar 
paz. O uso figurado ocorre em, p. ex., Is 28.4; Jr 8.13; Os 9.10; Mq 7.1; Pv 27.18. A fi
gueira é a única árvore mencionada no Éden (Gn 3.7).

b. Hoje. A figueira é ainda comum na Palestina. Lançando suas folhas no outono, 
ela parece muito desfolhada, no entanto, suas enormes folhas oferecem sombra no ve
rão. O primeiros frutos se formam em março e estão maduros em maio. Os figos tar
dios amadurecem nos novos brotos e constituem a principal colheita (agosto a outu
bro).

3. a. A figueira não possui importância especial em Jo 1.48, 50, onde o ponto da
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narrativa não é que Natanael esteja embaixo desta árvore, mas que Jesus possui um 
conhecimento interior de Natanael que é demonstrado pela menção de um fato que é 
prontamente verificado, ou seja, sua estada embaixo da figueira.

b. A figura em Mt 7.16 e Lc 6.44 combina uvas e figos (como no AT) em contraste 
com espinhos e cardos. No contexto ela ilustra o dito acerca da árvore má que não pode 
dar bons frutos com uma referência primeiramente a palavras (Lc 6.45), mas principal
mente a atos (6.46ss.; Mt 7.21ss.). O dito, que possui o caráter de sabedoria proverbial, 
forma uma regra geral, no entanto, acarreta um corte afiado contra oponentes cujas pa
lavras e atos denunciam sua disposição maligna.

c. Tg 3.12 relembra Mt 7.16, mas é dirigido contra pecados da língua. Que da mes
ma boca proceda bênção e maldição é tão anormal como uma árvore produzir os fru
tos de outra árvore. A comparação não é exata, pois a árvore não traz dois frutos dife
rentes, alguns bons e outros ruins. Contudo, o ponto é que o uso da língua tanto para o 
bem quanto para o mal é contrário à natureza.

d. Na parábola da figueira infrutífera em Lc 13.6ss. Jesus ensina que o seu chamado 
ao arrependimento oferece um período final de graça antes de aparecer o julgamento 
final.

e. A maldição da figueira em Mc 11.12ss. e Mt 21.18ss. é o único milagre de julga
mento nos escritores sinóticos e simboliza a maldição do Israel infrutífero. Em seu ce
nário ela levanta a questão quanto a se alguém podería esperar encontrar figos comes
tíveis (possivelmente, figos verdes adiantados ou figos tardios do período anterior) ao 
tempo da Páscoa. Para tratar deste problema, várias teorias têm surgido, p. ex., a de que 
a história está mal colocada, ou que é uma lenda explicando uma proeminente figueira 
seca, ou que ela repousa num dito mal-compreendido.

f. A parábola da figueira em Mc 13.28-29; Mt 24.32-33; Lc 21.29ss. está relaciona
da a sinais apocalípticos do fim, ou seja, sinais futuros de eventos futuros. Uma teoria 
favorecida por alguns eruditos é a de que originalmente ela se referia a sinais do reino 
nas obras de Jesus (cf. Lc 12.54ss.), no entanto, seu presente contexto é claro.

g. Ap 6.13 compara as estrelas que caem do céu aos ólynthoi que a tempestade der
ruba da figueira (cf. Is 34.4).

sykáminos, sykomoréa.
1. Na Palestina, encontramos também outras duas árvores que são apenas distante

mente relacionadas à figueira, a. o “sicômoro”, uma árvore de forte crescimento, plan
tada principalmente para madeira, cujos frutos se assemelham aos figos mas que são de 
menor valor, e b. a “amoreira”, ou seja, a amoreira preta cujas bagas produzem um suco 
usado como tintura. A LXX incorretamente usa sykáminos para a., porém corretamen
te usa tó móron para o fruto da amoreira. O termo correto para a. é sykomoréa.

2. Em Lc 19.4 sykomoréa é obviamente o “sicômoro”. sykáminos em 17.6, no entan
to, podería ser a “amoreira”, porém, à luz do uso da LXX, ela podia também ser o “sicô
moro”, que é especialmente firme e profundamente enraizado.

sykophantéõ. Essa palavra primeiramente tem o sentido de “denunciar” e, em segui
da, “defraudar” ou “extorquir”. Em Lc 3.14 e 19.8 ela significa “oprimir” ou “extorquir”. 
Sua derivação (sykon e phaínõ) é clara, porém materialmente obscura.

[C.-H. H u n z i n g e r ,  VII, 751-59]
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syllambánõ [juntar, pegar, conceber]

1. Essa palavra significa “juntar”, “agrupar”, “cercar”, “pegar”, “apanhar”, “prender” e, 
num sentido transferido, “adquirir” (p. ex., um idioma), “conceber” (idéias), “ajudar”, 
“assumir a causa de alguém”.

2. O termo ocorre na LXX para palavras diferentes nos sentidos de “pegar”, “apa
nhar”, “capturar” e também “conceber”.

3. a. No NT, encontramos o sentido de “pegar numa rede” em Lc 5.9 e “apanhar ou 
prender” em Mc 14.48 e At 23.27.

b. O sentido de “conceber” ocorre em Lc 1.24, 31, 36. O uso em Tg 1.15 destaca o 
ponto de que o pecado é resultado do desejo humano (não de Deus) e que sua conse
quência é a autodestruição. A imagem do desejo como sendo uma prostituta (v. 14) é 
improvável, visto que o desejo é o da própria pessoa. Em contraste está a nova vida que 
Deus deseja conceder por intermédio de sua palavra (v. 18). Filo tem a mesma metá
fora, mas com a ilusão como resultado, não o ato mau. Nos Testamentos dos Doze Pa
triarcas o poder fecundante do mal finalmente produz pecado, mas em Tg 1.15 o desejo 
e o ato são nossos próprios. Há um paradoxo intencional, pois nascimento geralmente 
traz vida, mas esta gravidez resulta em morte (cf. Gn 3; Rm 5.12; 6.21, 23; 7).

c. O sentido “ajudar” (voz média) ocorre em Lc 5.7, e em Fp 4.3 o anônimo compa
nheiro de jugo é solicitado a ajudar as duas mulheres (a entrarem em acordo).

4. Em escritos primitivos, encontramos o sentido de “prender” em lClem. 12.2 e
“ajudar” em 2Clem. 17.2. [G. Delling, VII, 759-62]

syllypéomai —> lypê; symbasileúõ -> basileús

symbibázõ [manter unido, instruir]

A. Fora da Bíblia. Essa palavra significa “unir”, “reconciliar”, e na filosofia “compa
rar”, “inferir”, “mostrar” e, finalmente, “expor”.

B. A LXX. Na LXX o termo traz somente o sentido especial de “ensinar, instruir” 
(em alguma coisa). A ênfase está na ordem com autoridade ao invés de dedução lógica. 
Entre os mestres estão Deus em Êx 4.12, seu anjo em Jz 13.8, Moisés em Êx 18.16, Arão 
em Lv 10.11, os pais Dt 4.9. Entre os assuntos estão as ordens divinas em Êx 4, os man
damentos em Êx 18, a revelação do Sinai em Dt 4.9-10.

C. ONT.
1. No NT o termo significa “manter unido”, “unificar” em Cl 2.2, 19; Ef 4.16. O cor

po é mantido unido pela cabeça, de onde ele deriva sua vida. Uma piedade egoísta rom
pe essa união com a cabeça. A unidade da igreja em amor e o conhecimento da salva
ção em Cristo são inseparáveis.

2. a. Em At 9.22 o significado é “provar”; A prova espiritual de Paulo de que Jesus é 
o Messias confunde os judeus em Damasco. A autoridade escriturística e a continuida
de da obra redentora estão pressupostas. Para termos similares cf. At 17.2-3. Uma visão 
leva à conclusão e decisão em At 16.10-11.
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b. O sentido de “instruir” ocorre em At 19.33; alguns da multidão “informam” Ale
xandre. ICo 2.16 baseia-se em Is 40.13. Para poder instruir Deus, a pessoa precisa ter a 
sua mente. A diferença radical para os crentes é que agora possuem a mente de Cristo. 
Pelo Espírito eles podem conhecer o mistério da obra redentora de Deus em Cristo.

[G. Delling, VII, 763-66]

symmathêtês —> manthánõ; symmartyréõ —> mártys; symmétochos —> échõ, 
symmimêtês —» miméomai; symmorphízõ, symmorphos, symmorphóõ —»
syn -  metá; sympathéõ, sympathès, sympáschõ -»  páschõ; symplêróõ -> púrês; 
sympnígõ -*  pnígõ; sympresbyteros —> présbys; symphérõ, symphoros —> phérõ; 
symphytos -> sjúi -  metá; symphõnéõ, symphõnêsis, symphõnía, symphõnos 
phõnê

syn -  metá com o genitivo, synapothnêskõ [morrer com], systauróõ [ser cruci
ficado com], syntháptõ [ser sepultado com], symphytos [unido com], synegeírõ 
[ressuscitar com], s_yzáõ [viver com], syzõopoiéõ [vivificar com], sympáschõ [sofrer 
com], syndoxázõ [ser glorificado com], synklêronómos [co-herdeiro], symmorphos 
[tendo a mesma forma], symmorphízõ [ser conformado a], symbasileúõ [reinar 
com], synkathízõ [fazer sentar com]

Traduções gregas do AT têm metá e o genitivo para a importante declaração: “o Se
nhor é contigo” mas Paulo prefere syn com o dativo para o “estar” dos cristãos “com 
Cristo”. Determinado número de palavras com syn destaca a importância desta verda
de, mostrando como os crentes são alcançados pelo evento Cristo. Este uso de syn deve 
ser estudado com metá e o genitivo.

A. O uso de syn e metá com o genitivo.
1. Grego clássico e coinê. O uso oscila ao longo dos anos. Estritamente, metá sig

nifica “no meio de”, “entre”, e ocorre primeiro com o dativo, com o acusativo, e mais 
raramente com o genitivo, syn significa “junto”, e com o dativo é a palavra mais co
mum para “com” em Homero. No entanto, metá com o genitivo pode também signifi
car “com” e tende a suplantar syn no tempo que segue, especialmente nos filósofos, nos 
historiadores e nos oradores (diferentemente dos poetas). O coinê elimina a distinção 
original e syn novamente se torna mais comum. No entanto, com o desaparecimento 
gradual do dativo, syn novamente começa a eclipsar, e o grego moderno conhece ape
nas me(tá).

2. A LXX. A  LXX em geral tem metá e o genitivo, syn é mais comum somente em 
obras posteriores. Não há distinção de significado, e compostos dos quais syn é uma 
parte são surpreendentemente usados com metá e o genitivo (Gn 14.24; 18.16,23).

3. O NT. O uso do NT é similar ao do coinê, e encontramos até mesmo syn com o 
genitivo, metá com o genitivo (364 vezes) é mais comum do que syn com o dativo (127 
vezes). As passagens metá são na maior parte históricas, enquanto as referências syn 
ocorrem principalmente em Lucas e em Paulo. A posição de syn é muito mais forte se 
a pessoa contar os compostos. Paulo usa metá mais do que syn (69 vezes contra 37, po
rém cf. 59 compostos com syn), no entanto, syn tem maior importância teológica.
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4. Os pais apostólicos. O Didaquê, Barnabé, 1 e 2Clemente e Hermas usam unica
mente metá com relação tanto a pessoas quanto a coisas, porém Inácio, Policarpo e o 
Martírio de Policarpo usam metá só com relação a coisas e fazem uso mais comum de 
syn. Inácio e Hermas também empregam vários compostos com syn, substantivos, ad
jetivos e também verbos.

B. A abrangência de significado de syn e metá.
I. syn.
1. A partir do significado básico de “com” num sentido pessoal, syn primeiro vem a 

expressar ser ou atuar junto e compartilhar uma tarefa ou um destino comuns.
2. Este ser ou atuar junto traz o sentido de suportar ou ajudar um ao outro, ou seja, 

tomar o lado um do outro.
3. No tocante a coisas, a referência é às coisas que a pessoa usa ou com o que a pes

soa está equipada, ou às circunstâncias acompanhantes de um evento ou ação.
II. metá com o genitivo.
1. Basicamente metá com o genitivo significa “no meio de”, “entre”. Quando se trata 

de comunhão com outras pessoas, o plural geralmente segue, pois alguém está “entre” 
muitas pessoas. Estar entre animais pode também ser expresso (Gn 6.18ss.), e a LXX 
usa o termo para estar numa sepultura comum (47.30) ou para a união dos vivos com 
os mortos (Êx 13.19).

2. metá pode também denotar ficar ao lado de alguém, ajudar alguém.
3. Para expressar os meios de circunstâncias acompanhantes de ajuda, metá tem o 

sentido de “por meio de”, “com” ou “em conexão com”.
4. Muitas vezes, uma tradução adjetiva ou adverbial é possível quando encontra

mos metá e o genitivo com coisas, p. ex., “fortemente armado” para “com armadura”, ou 
“iradamente” para “com ira”.

C. syn e metá em declarações sobre Deus e os homens estarem juntos.
I. O mundo grego.
1. A expressão syn theõ ou syn theoís é comum no mundo grego. Ela denota primei

ramente favor divino. As divindades são caprichosas; a fortuna sorri apenas quando 
elas estão presentes e não se afastam. Dessa forma, a ajuda divina se manifesta nessa 
expressão. Aqueles que arrogantemente lutam com as próprias forças, tentando vencer 
sem a ajuda dos deuses, serão destruídos.

2. A ajuda divina tem efeitos internos e também externos. Assim, Nestor espera que, 
com ajuda divina (syn daímoní), as palavras de Pátroclo venham a tocar o coração de 
Aquiles, e syn theõ ocorre em fórmulas que denotam a divina inspiração do discurso.

3. Da poesia e da prosa a expressão syn theõ passa para a linguagem popular. Dessa 
maneira a encontramos em muitos papiros.

II. A  Bíblia.
1. Promessa de Deus.
a. No AT, Deus promete que estará com determinada pessoa, evocando a resposta 

de fé. Os exemplos disto (em contraste com o grego “com Deus”) são numerosos nos li
vros históricos (cf. Abraão em Gn 17.4, Isaque 26.3, Jacó em 28.15, Moisés em Êx 3.12, 
Josué em Js 1.5, 9). A promessa é incondicional no chamado de Jeremias (1.8, 17, 19).
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Ela se estende a todo o povo em Am 5.14, porém o povo pode perdê-la por causa de 
pecado. Com base nela o povo pode ser destemido mesmo em face a inimigos superio
res (Dt 20.1, 4). Js 7.12 exige purificação para Deus ficar com seu povo. Uma renovação 
da promessa ocorre por ocasião do retorno do exílio (Is 41.10).

b. No NT, Maria recebe a mesma promessa em Lc 1.28; ela denota sua eleição 
graciosa. Paulo ouve uma promessa semelhante da parte do Senhor ao estar em pe
rigo em Corinto (At 18.9-10). Mateus aplica Is 7.14 a Jesus em 1.23; ele é Emanuel 
{meth’ hêmõn ho theós), pois nele a promessa de Deus torna-se uma realidade pessoal 
na história para cumprir o pacto e retirar o pecado (1.21). Após a ressurreição, o Se
nhor ressurreto estará com seus discípulos até o fim da era (28.20). Entre Mt 1 e Mt 28 
encontra-se Mt 18.20, onde o Senhor promete sua presença àqueles que se reúnem em 
seu nome (en mésõ autón tem aqui a força de meth’ hymõri). João apresenta o Filho em 
união com o Pai (10.30). A unidade de suas palavras e obras com as do Pai é a mesma 
unidade da comunhão do Pai com ele (met’ emoú, 8.29; 16.32). Aos discípulos ele envia 
o Espírito da verdade, que estará para sempre com eles {meth' hymõn, 14.16). Ap 21.3 
descreve a consumação da promessa.

2. A  resposta de fé.
a. No AT, Jacó dá uma resposta de fé em Gn 28.20 e Jeremias a dá em Jr 20.11. O 

povo responde em SI 46.7, 11. Moisés conta com a promessa de Deus de estar com o 
povo (Êx 33.15-16). Deuteronômio confessa a presença divina (1.30), e cf. Davi (lC r
22.18) e Salomão (lRs 8.27).

b. Um exemplo de resposta no NT ocorre no discurso de Estêvão (At 7.9-10). Paulo 
reconhece a graciosa presença e assistência de Deus em sua própria vida (ICo 15.10). 
Esta confissão pessoal subjaz a saudação apostólica nas cartas de Paulo (e de outros). 
Esta ocorre de várias formas (2Ts 3.16; 2Tm 4.22; Rm 15.33, etc.), mas sempre com 
metá e o genitivo. A partir destas fórmulas desenvolve-se a saudação e a resposta litúr- 
gicas: “O Senhor esteja convosco.” “E com o vosso espírito.” Por trás desta saudação está 
a consciência do dom do Espírito por meio de quem o próprio Senhor está presente 
com a comunidade.

3. Outras atestações.
a. O AT, muitas vezes afirma que Deus está com seu povo (Ismael, Josué, Judá, Sa

lomão, juizes e reis), e que outros notam sua presença (p. ex„ Abraão, Isaque, Israel, 
Josué, etc.).

b. O NT adota a mesma expressão na narração e na avaliação (cf. João Batista em 
Lc 1.66, ou a avaliação de Jesus por Nicodemos em Jo 3.2 ou por Pedro em At 10.38; cf. 
também a confissão de Jesus a seu respeito em Jo 8.29).

4. A declaração “Nós com Deus” Esta declaração raramente ocorre. Nós a encontra
mos com “o Senhor está convosco” em 2Cr 15.2; Deus está com aqueles que estão com 
ele, ou seja, que o buscam (cf. SI 78.8, 37; lRs 11.4 para o oposto). Em SI 73.23 o sal- 
mista espera pela contínua assistência de Deus e pela passagem à glória; “Estou sempre 
contigo.” SI 16.11 expressa a mesma esperança de que a comunhão terrena com Deus 
haverá de continuar numa comunhão eterna. A LXX interpreta, segundo linhas simila
res, a expressão de comunhão cultuai em, p. ex., SI 140.13 e 139.18.

III. Hermas. O Pastor de Hermas modifica a promessa sob o impacto de idéias de 
anjos e espíritos. Para fortalecer Hermas contra o mau humor ou contra o diabo, o po-
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der do Senhor (Mandatos 5.2.1) ou o anjo de justiça está com ele (6.2.3), e ele tem a 
promessa de presença e auxílio em seu ministério a outras pessoas (12.3.3). Em Simi- 
litudes 9, em conexão com a construção da torre, espíritos santos estão com Hermas. 
Uma conformação à semelhança do Filho de Deus está em questão como no caso da 
expressão paulina syn Christõ.

D. syn Christõ em Paulo.
1. A expressão paulina syn Christõ é linguisticamente comparável à expressão grega 

syn theó e syn theoís, porém, substancialmente, está orientada para o eterno e escatoló- 
gico estar com Cristo e denota uma vinda pessoal a Cristo e um estar com ele.

a. A compreensão da LXX, a respeito da comunhão cultuai como sendo uma comu
nhão eterna, forma um ponto de partida (com alguns paralelos em idéias filosóficas e 
populares de comunhão com os deuses após a morte).

b. O judaísmo posterior também fala de uma comunhão eterna com Deus.
c. O uso paulino de syn deixa claro que o significado é “junto com”. Desse modo, 

Cl 2.5 mostra que pode haver presença em espírito a despeito de ausência corporal. Fp 
2.22 exibe a natureza íntima da comunhão com Timóteo. Em G1 3.9 a bênção dos cren
tes com Abraão é o ponto.

2. Paulo cunha a expressão syn Christõ e a usa 12 vezes. Em lTs 4.13-5.11 o “com 
ele” do v. 14 significa que os crentes falecidos compartilham de sua vida e glória. O 
“sempre com o Senhor” do v. 17 denota comunhão duradoura. Em 5.10 o viver “com 
ele” baseia-se em seu morrer “por nós”. A salvação por intermédio dele (v. 9) chega ao 
cumprimento na comunhão com ele.

3. A expressão ocorre alhures em Fp 1.23; 2Co 4.14; 13.4; Rm 6.8; 8.32. Mais próxi
mo de ITessalonicenses está 2Co 4.14, que se refere à ressurreição com Cristo e, con
sequentemente, o ser trazido à sua presença com outros crentes. Em sua própria morte 
(Fp 1.23) Paulo alcança o “estar com Cristo”. Esta comunhão pessoal exclui qualquer 
preocupação com relação ao estado intermediário. O paralelo entre o caminho de Cris
to e o da igreja controla 2Co 13.4. Assim como Cristo morreu em fraqueza mas res
suscitou em poder, assim também Paulo é fraco, mas conhece o poder de Deus em seu 
ministério, que possui, então, uma dimensão escatológica. Este paralelismo de destino 
possui um desenvolvimento adicional em Romanos. Em 6.8 o morrer com Cristo re
pousa em sua morte vicária e efetiva-se na renúncia do pecado. Com ele está proposta a 
vida com Cristo. A obra vicária de Cristo é novamente a base em Rm 5.12ss., na qual se 
vê o paralelismo desde o ponto de vista de Cristo como o segundo Adão. O clímax vem 
em 8.32. A oferta de Cristo por todos efetua um “com ele”, que significa participação 
em sua vitória, domínio e glória, de tal modo que o universo é dado aos cristãos com 
ele.

4. Quatro exemplos em Colossenses seguem no mesmo sentido que Filipenses e 
2Coríntios. No batismo, aqueles que estavam mortos em pecado são vivificados com 
Cristo (2.13). Estar morto sem Cristo significa estar sob o domínio de forças hostis 
para as quais os crentes morrem com Cristo (2.20). A nova vida, então, é uma vida de 
ressurreição com Cristo (3.3). Tendo sua vida em e com Cristo, os crentes serão mani
festados com ele em glória (3.4).
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E. Compostos que desenvolvem o significado de syn Christõ.
1. Significados dos termos.
a. O termo synapothnèskõ é usado para “morrer com” (cf. Mc 14.31; 2Co 7.3).
b. systauróõ tem o sentido de “crucificar com” (passivo Mt 27.44; Rm 6.6; G12.19).
c. syntháptõ significa “sepultar com” (Rm 6.4).
d. symphytos traz o sentido de “ser plantado [ou seja, unido] com” (Rm 6.5).
e. synegeírõ significa “ajudar a levantar”, “ressuscitar” (Ef 2.6; Cl 2.12).
f. syzáõ denota “viver com” (Rm 6.8; 2Tm 2.11).
g. syzõopoiéõ significa “vivificar com” (Cl 2.13).
h. sympáschõ tem o sentido de “sofrer com” (lCo 12.26; Rm 8.17).
i. syndoxázõ significa “glorificar com” (Rm 8.17).
j. synklêronómos significa “co-herdeiro”.
k. symmorphos denota similaridade de forma (Rm 8.29).
l. symmorphízõ significa “conferir a mesma forma” (Fp 3.10).
m. symbasileúõ denota compartilhamento de regência (lCo 4.8; 2Tm 2.12).
n. synkathízõ significa “assentamento com outro” (Ef 2.6).
2. Declarações escatológicas em Paulo.
a. Passando pela justificação, o alvo de syn Christõ é conformidade à imagem de 

Cristo (cf. Gn 1.26-27; 2Co 4.4, 6). O termo prõtótokos assegura a singularidade de 
Cristo. Cristo é a imagem de Deus, e pela nova criação os crentes são a ele conforma
dos. O propósito de Deus na criação alcança seu objetivo na glorificação. Fp 3.21 mos
tra que isto envolve transformação. Sujeitos agora à morte, os crentes adquirem em sua 
corporalidade a forma do corpo glorioso de Cristo. Em virtude da união com ele, isto é 
realizado pelo seu poder (Fp 3.10), através de uma existência terrena que manifesta sua 
morte e paixão (2Co 4.14-15) e desta maneira envolve uma comunhão de destino.

b. O batismo é decisivamente significativo sob esse aspecto. Assim como Adão, Cris
to representa a humanidade (Rm 5.12ss.). “Cristo por nós” forma a base de “nós com 
Cristo”. Tal como a incorporação em Adão é mediante o primeiro nascimento, assim 
também a incorporação em Cristo é pelo segundo nascimento, denotado pelo batismo 
(Rm 6.1ss.). O batismo reconhece o domínio que Cristo obteve por sua morte e res
surreição. Pela morte vicária, Cristo apaga o pecado, e o batismo significa união com o 
Cristo crucificado e ressurreto e, consequentemente, reconciliação com Deus. Aqueles 
que estão desse modo unidos a ele estão mortos para o pecado. Anteriormente mor
tos em pecado, eles agora estão crucificados com Cristo, que suportou a maldição da 
lei (GI 3.13), e eles, assim, respondem com apropriação pessoal de Cristo (G12.20; Rm
6.6). Como agora estão mortos para o pecado, eles não mais o servem, pois eles agora 
estão vivos para Deus por meio de Cristo (Rm 6.6, 12ss.). Desde já a nova vida com 
Cristo se expressa (2Co 4.7ss.), e essa expressão atingirá a consumação no eterno estar 
com Cristo (Fp 3.21). A participação na ressurreição de Cristo significa já o domínio da 
vida presente para Deus.

c. O controle pelo Espírito (Rm 8.4ss.) traz consigo participação com Cristo no 
nome e na posição de filho (8.14ss.). Isto, por sua vez, significa uma herança comum 
no reino de Deus que nos é comum (8.17). Herança conjunta e glorificação conjunta 
são dois aspectos do mesmo processo escatológico no qual sofrimento e glória, morte
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e ressurreição, estão entrelaçados em Cristo de tal maneira que “com Cristo” envolve a 
totalidade da vida cristã, tanto agora como na eternidade.

3. Colossenses e Efésios.
a. Cl 2.12ss. reflete Rm 6.4. Pela fé, aqueles que estavam mortos fora de Cristo são 

vivificados com ele através da remissão de pecados e da libertação de forças cósmicas. 
A nova e vitoriosa vida da ressurreição está agora oculta com Cristo, em Deus, mas será 
manifestada com ele, de modo que a vida aqui e agora é uma transição para a vida que, 
de forma mudada, na parusia finalmente emergirá de sua ocultação com Deus.

b. Em Ef 2.1ss. o Deus misericordioso em sua graça concedeu nova vida aos crentes 
com Cristo. Esta realidade presente possui uma dimensão escatológica, pois os crentes 
já estão assentados nos lugares celestiais para manifestarem as riquezas da graça divina.

4. O hino em 2Tm 2.11-12. Construindo sobre a esperança da salvação em Cristo, o 
“dito fiel” de 2Tm 2.11-12 faz referência a um futuro viver e reinar com Cristo ao lado 
do morrer com ele, que o batismo denota e que a resistência ao pecado expressa. Poli- 
carpo recorda este dito em Efésios 5.2 (cf. também Inácio Esmirnenses 4.2).

F. syn e metá em outros ditos sobre Cristo no NT.
1. syn e metá descrevem o discipulado. Em Lc 15.11-12 o pai lembra ao filho mais 

velho que a comunhão com ele é o que interessa (v. 31). Jesus chama os 12 para esta
rem com ele (Mc 3.14) até a paixão (Mt 26.38) para que eles pudessem aprender dele 
e participar de seu ministério. Pedro é acusado de ter estado com ele em Mt 26.69 e 
pararelos; ele declarou que sofreria e morrería com ele (26.35). Os discípulos estão com 
Jesus em suas jornadas (Lc 22.14), e o que fora endemoninhado quer seguir com ele 
(Mc 5.18). Pedro e João são reconhecidos como tendo estado com Jesus em At 4.13. 
Jesus promete ao ladrão na cruz que ele estaria com ele no paraíso (Lc 23.43). metá tem 
uma nuança especial em João (cf. 6.3; 14.9; 11.16; 15.27). A permanência dos discípulos 
com Jesus é o assunto da oração de Jesus em 17.24. A purificação por Jesus é sua presu- 
posição em 13.8. ljoão refere-se à comunhão com o Pai e com Cristo (1.3). A pregação 
da palavra da vida estabelece comunhão com outras pessoas (1.6-7). Aqueles que não 
reconhecem isto não continuam na comunhão (2.19).

2. Paulo usa metá ao falar a respeito da mútua comunhão dos crentes (Rm 12.15,18; 
ICo 16.11-12). Os cristãos não devem entrar em juízo uns contra os outros (ICo 6.6-7) 
e não devem ter qualquer comunhão com os ídolos (2Co 6.15-16). No casamento misto 
os parceiros devem decidir quanto a viver um com o outro (ICo 7.12).

3. Apocalipse tem algumas declarações com metá que são próximas da expressão 
syn Christõ de Paulo (3.4, 21; 14.1; 17.14; 20.4,6).

4. syn e metá são importantes com relação a refeições, pois estas criam comunhão. 
Jesus come com pecadores (Mt 9.10-11). Judas é culpado de uma chocante quebra 
de comunhão de mesa (Mc 14.18). Jesus deseja comunhão de mesa (Lc 22.15) e olha 
adiante para sua restauração eterna (Mt 26.29). Os dois que caminham para Emaús pe
dem a Jesus para que fique com eles (Lc 24.29-30). A igreja encontra na ceia uma re
feição de amizade com o Senhor ressurreto que antecipa o banquete final (cf. Ap 3.20).

5. metá é significativo em ditos sobre a segunda vinda e o julgamento, metá está as
sociado à vinda em Mc 8.38; 2Ts 1.7; Ap 1.7. Esta vinda é um acerto de contas com 
os servos em Mt 18.23. No julgamento, vários grupos surgem com outras pessoas (Mt 
12.41-42). Quanto aos que morrem no Senhor, suas obras seguem com eles (Ap 14.13).
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6. Mc 1.13 afirma que, na tentação, Jesus estava com as feras, e anjos o serviam. Os 
animais obviamente não o molestam.

7. Mc 8.27-9.29 desenvolve a ideia nos ditos syn de Rm 8.17. Atos aponta para pa
ralelos entre a morte de Cristo e a de Estêvão (Lc 22.69; 23.34, 46; At 7.56, 59, 60); no 
final da narrativa, Cristo recebe Estêvão, que é feito como ele na morte e na paixão. O 
uso do NT de syn e metá mostra claramente que a salvação significa participação no 
destino de Cristo, conformidade à sua semelhança e um estar com ele no qual Deus se 
vincula a Cristo e, assim, a todos os que lhe pertencem. [W. G r u n d m a n n , VII, 766-97]

synagõgê [assembléia, lugar de reunião, congregação, sinagoga], episynagõgê [as
sembléia, encontro], archisynágõgos [chefe da sinagoga], aposynágõgos [expulso 
da sinagoga, excomungado]

synagoge.

A. Grego secular.
1. O significado geral. O sentido básico de synagõgê é o de reunir ou agregar (cf. 

uma reunião de pessoas, uma coleção de livros ou cartas, a reunião da colheita, o ajun
tamento de tropas, o franzir da testa, o recolher de uma vela e, na lógica, a dedução ou 
a demonstração).

2. Sociedades. Com relação a sociedades, o termo geralmente denota a reunião pe
riódica. Só raramente synagõgê é o lugar de reunião. Muitas vezes, uma reunião festiva 
(cultuai ou outra) é denotada, p. ex., uma festa ou mesmo um piquenique. Diferente
mente de ekklêsía (a assembléia de cidadãos livres), synagõgê não é um termo consti
tucional. De modo inverso, ekklêsía não possui qualquer papel na vida corporativa.

B. ALXX.
1. Ocorrência, synagõgê ocorre umas 200 vezes na LXX. Em geral, traduz tanto ‘êdâ 

quanto qãhãl. O primeiro é o termo para a comunidade nacional, legal e cultuai de Is
rael, preferido em Êxodo e Levítico, usado exclusivamente em Números, porém substi
tuído por qãhãl (que possui essencialmente o mesmo significado) em Deuteronômio, 
Esdras, Neemias e Crônicas.

2. ekklêsía e synagõgê. Assim como os termos hebraicos, essas duas palavras pos
suem essencialmente o mesmo sentido. Tradutores individuais parecem preferir ou 
uma ou outra. Se synagõgê é principalmente encontrada no Pentateuco, isto se deve 
talvez ao fato de os tradutores encontrarem aqui a carta magna de suas comunidades 
sinagogais. Eles quase sempre usam synagõgê para ‘êdâ.

3. Reunião. O termo synagõgê pode ter sentidos normais tais como o recolhimento 
de impostos, a reunião da colheita, o empilhamento de pedras, o ajuntamento de uma 
multidão, a reunião de tropas, o enxame de abelhas e um grande número de pessoas.

4. Assembléia. Quando “assembléia” é o ponto, há pouca diferença em relação ao 
uso secular. Por vezes, a ênfase pode estar na reunião para uma ação comum, mas este 
não é sempre o caso.

5. Toda a congregação, synagõgê é, com frequência, um termo para a congregação, 
ou seja, todo o povo de Israel, algumas vezes com pása ou Israêl. O povo não é, como
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tal, uma entidade religiosa, porém, muitas vezes a referência é ao povo quando este 
se reúne para propósitos legais ou cultuais. A synagõgê é assim a comunidade cultuai 
engajada em ações sagradas ou a comunidade legal engajada em julgamento. O termo 
possui um forte caráter histórico como a comunidade do deserto, a comunidade que 
contempla as maravilhas de Deus e herda as promessas, e também a comunidade esca- 
tológica que é reunida da dispersão.

6. A congregação individual. Nos Apócrifos, o termo passa a ser usado para a con
gregação local, e o plural é agora usado para Israel como um todo.

7. A casa de reunião. A LXX nunca usa synagõgê para um lugar efetivo de reunião, 
ou seja, um edifício (cf. parembolê antes que synagõgê em Nm 17.11).

C. Judaísmo.
I. Uso.
1. Judaísmo de fala grega.
a. O uso da LXX continua no judaísmo de fala grega, seja no sentido secular ou para 

a comunidade judaica, embora aqui com a congregação local em vista. A princípio, ou
tros termos são ainda usados para o edifício.

b. O judaísmo do NT usa synagõgê para o edifício, um uso que deve ter se desenvol
vido na dispersão. Filo tem apenas um exemplo deste sentido, Josefo tem quatro e há 
também alguns exemplos em inscrições (de data incerta). Muitas vezes, é difícil dife
renciar entre a congregação e seu lugar de reunião, visto que ambos são chamados pelo 
mesmo nome.

2. Equivalentes. Os rabinos não usam o ‘èdâ ou o qãhãl do AT para synagõgê mas 
outros termos aramaicos ou hebraicos. (Para detalhes ver TDNT, VII, 808-09.)

3. Qumran. Nos escritos de Qumran ‘èdâ aparece novamente com proeminência 
para denotar, não toda a comunidade, mas a comunidade como o remanescente eleito.

II. A sinagoga judaica.
1. Origem. A  origem, a data e o desenvolvimento da sinagoga são todos obscuros. 

É provável que tenha surgido durante o exílio ou no tempo de Esdras por força do iso
lamento em relação ao templo e do estabelecimento da lei como a norma exclusiva da 
vida nacional. Um testemunho a respeito de uma sinagoga fora de Israel vem do Egito 
em 247-221 a.C. Josefo faz referência a uma sinagoga em Antioquia no tempo de An- 
tíoco Epifânio, e ruínas de uma sinagoga em Delos parecem datar do século Io a.C., à 
qual pertence a mais antiga inscrição na Palestina.

2. Propagação. Conforme os judeus vão se espalhando por muitas terras, desta ma
neira sinagogas são atestadas por cerca de 150 lugares em todo o mundo romano e na 
Babilônia e Mesopotâmia. Cada comunidade importante na Palestina tem uma sina
goga, e cidades maiores possuem mais que uma. Números inchados relatam que havia 
480 só em Jerusalém, um pouco antes de sua queda. O grande número envolve forte 
descentralização.

3. Fundação. Fundar e sustentar uma sinagoga é tarefa para uma congregação, que, 
na Palestina, pode ser a mesma que a comunidade. Com a arca e a Escritura, a sinago
ga pertence à cidade, e todos os judeus podem ter que contribuir para ela. Nomes de 
doadores são inscritos em partes por eles doadas. Às vezes as doações podiam ser bem 
vultosas.
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4. Arquitetura.
a. Não existe qualquer regra para o estilo arquitetônico. Teoricamente, as sinagogas 

deveríam ser construídas no ponto alto de uma cidade, mas elas também são constru
ídas sobre túmulos, fora das cidades, junto a outras casas, junto a águas e próximas a 
terras gentílicas em cidades gentílicas.

b. Na maior parte, as sinagogas são construídas com a entrada voltada para Jeru
salém (assim como a oração é feita para Jerusalém). A arca com a lei encontra-se na 
entrada de modo que as pessoas possam defrontar-se com ela também. Mais tarde ela é 
colocada num nicho afastado da entrada.

c. Detalhes estão disponíveis para estilos arquitetônicos no segundo século d.C. (es
pecialmente na Galileia), mas nada se conhece acerca do estilo no tempo do NT. As 
edificações mais antigas da Galileia possuem três naves formadas por fileiras duplas de 
pilares, galerias (com acesso pelo lado externo) sobre as naves laterais, janelas na fren
te e ao longo das paredes laterais, assentos de pedra em fileiras ao longo das paredes 
laterais (por vezes também da de trás), e um piso de pedra assentada. Estruturas mais 
simples no estrangeiro parecem ter sido casas ou ter-se desenvolvido a partir de casas, e 
isto pode ser verdade na Palestina nos dias do NT, pois em Mc 6.3; Lc 13.10ss.; At 16.13 
as mulheres não parecem sentar-se em galerias, como provavelmente o fariam em sina
gogas do tipo basílica.

5. Mobiliário. Todas as sinagogas precisam de rolos do AT, que são guardados numa 
arca especial. Sendo sagrada, a Escritura deve ser resgatada no caso de ser ameaçada 
por algum perigo, e deve ser escondida quando não for mais usável. Um pódio com um 
púlpito também é necessário. Outros artigos são lâmpadas, trombetas, assentos e vasos 
para lavagens. Pinturas são encontradas na forma de mosaicos ou murais.

6. Propósito e significado.
a. Ensino da Lei. O principal propósito de uma sinagoga é ensinar e propagar a lei. 

As tradições, que mostram como a lei é aplicada na prática, devem também ser trans
mitidas.

b. Relação com o templo. Nos dias do NT, não há rivalidade entre o templo e a si
nagoga. Após a queda de Jerusalém, a sinagoga substitui o templo. A adoção do cande
labro e de muitas práticas litúrgicas do templo deixa isto bem claro. Um ministério da 
palavra desenvolve-se em lugar do culto sacerdotal, as sinagogas liberam a adoração da 
dependência geográfica de um lugar, e o laicato encontra um papel mais importante 
do que no templo. Deus está tão presente na sinagoga como no templo, e a sinagoga é 
assim um lugar sagrado.

c. Lugar de oração. Sendo o lugar da presença divina, a sinagoga é o lugar determi
nado onde as pessoas devem orar e onde uma resposta é prometida.

d. Escola. Em vista da posição central da lei, as sinagogas são também lugares de 
ensino e de aprendizado. Elas servem como escolas ou contêm salas de aula onde as 
crianças podem receber instrução, além da que é dada por seus pais. Escolas podem, 
por vezes, ser adjacentes às sinagogas, todavia, normalmente elas estão associadas. Os 
rabinos também estudam nas sinagogas, que Filo chama de lugares onde as virtudes 
são ensinadas.

e. Casa de conselho e lugar de assembléia. As sinagogas servem como lugares de as-
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sembleia para discussões comunitárias e reuniões para decidir questões públicas, fazer 
anúncios, firmar juramentos, administrar punições e realizar alforrias.

f. Albergue. Assim como oferecem provisão para os pobres, as sinagogas são alber
gues para abrigar judeus visitantes, especialmente em Jerusalém durante as grandes 
festas.

g. Aedes sacrae. Algumas sinagogas são dedicadas a governantes civis, e escudos, 
pilares, grinaldas e inscrições são colocados nelas em honra dos imperadores e para 
mostrar-lhes lealdade. Em troca, as sinagogas possuem privilégios correspondentes ao 
aedes sacrae. Em tempos de tensão isto nem sempre as protegia do desrespeito e mes
mo da profanação. Os judeus consideram suas sinagogas com orgulho e compromisso. 
Judeus devotos as visitam diariamente, rabinos apreciam estudar e ensinar nelas, e a 
frequência é alta aos sábados e em dias festivos. Em vista de seu pano de fundo vete- 
rotestamentário, o termo synagõgê assume grande importância, e a sinagoga ajuda o 
judaísmo a sobreviver ao desastre de 70 d.C.

D. ONT.
I. Assembléia. O termo synagõgê tem o sentido de “assembléia” no NT somente em 

At 13.43 e, possivelmente, em Tg 2.2 (uma assembléia cristã).
II. Congregação. Em At 9.2 as synagõgaí são congregações da dispersão sob a juris

dição de Jerusalém. Incluindo ambos os sexos, elas são a esfera onde os cristãos primei
ro aparecem (18.26; 19.8-9; 22.19). Em Ap 2.9 e 3.9 pseudojudeus são chamados uma 
sinagoga de Satanás; talvez aqueles que perseguem a igreja estejam em vista. A expres
são não dá ênfase negativa à sinagoga como tal. A antítese é entre a sinagoga de Satanás 
e a sinagoga ou ekklêsía de Deus. Se o NT prefere ekklêsía para a igreja, isto acontece 
talvez porque essa palavra ajuda a fazer uma distinção, porque sinagoga agora significa 
primariamente a congregação local, porque sinagoga está mais estreitamente ligada ao 
edifício e porque ela se concentra na lei e não em Cristo. Além disso, círculos gentíli- 
cos podiam bem associar synagõgê a sociedades cultuais e assim ser levados a uma má 
compreensão da igreja.

III. A  sinagoga no NT.
1. Relação com declarações judaicas.
a. No NT, o termo synagõgê denota, principalmente, o edifício, talvez com uma im

plicação da congregação também. O NT dá testemunho de sinagogas em Cafarnaum, 
Nazaré, Jerusalém, Damasco, Antioquia da Psídia, Icônio, Tessalônica, Bereia, Atenas, 
Corinto, Éfeso, Filipos e Salamina, e também de várias sinagogas na Galileia e na Ju
deia. A sinagoga é uma instituição antiga (At 15.21) e um lugar de leitura, ensino, pre
gação, oração e atos de caridade, proseuchê ocorre somente em At 16.13.

b. Além disso, gentios podiam construir sinagogas (Lc 7.5), há assentos nelas, curas 
ocorrem nelas, sentenças são lidas e açoitamentos são administrados nelas.

2. A atitude de Jesus para com a sinagoga.
a. Jesus muitas vezes ensina e prega em sinagogas. Mesmo que a geografia seja 

vaga e as referências apareçam em passagens redacionais, não há razão para se duvi
dar da veracidade disto. Jesus também come com pecadores, usa um “Eu vos digo” 
pleno de autoridade, e proclama a mensagem do reino. Não obstante, ele confronta o 
povo com seu ensino nas sinagogas (Mc 1.21ss.; Lc 4.15; Mt 9.35). Embora suas curas 
ocorram principalmente fora delas, ele também cura nas sinagogas (cf. Mc 1.21ss.); é
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na sinagoga que ocorre a primeira batalha entre forças demoníacas e o Santo de Deus 
(Mc 1.23ss.).

b. Jesus ataca o mau uso da sinagoga pelos escribas e fariseus; cf. sua ambição e de
sejo de reconhecimento (Mc 12.39). Ele não censura a oração na sinagoga ou no tem
plo como tal, mas somente a oração que é hipocritamente oferecida por causa do efeito 
(Mc 6.5).

c. Ataques à sinagoga como tal ocorrem em Mc 13.9; Mt 10.17; 23.34; Lc 12.11;
21.12, onde a futura perseguição àqueles que confessam Cristo está em vista. A antítese 
mais veemente encontra-se em Mt 23.34. O discipulado significa punição na sinagoga, 
mas também a oportunidade de confissão (Lc 12.11) e testemunho (Mc 13.9). A sina
goga é tratada com alguma reserva em João (cf. a reduzida proeminência do termo, o 
uso de aposynágõgos, e a aresta polêmica em Jo 18.20; Jesus tem ensinado publicamen
te nas sinagogas e no templo onde os judeus se reúnem).

3. A sinagoga na missão cristã primitiva. A  sinagoga é um fator muito importan
te na obra missionária em Atos. Paulo, que antes perseguira nas sinagogas (At 22.19;
26.11), prega primeiro nas sinagogas (At 9.19, etc.) Por intermédio delas, e dos gentios 
prosélitos e tementes a Deus nelas, ele reúne as igrejas. Teologicamente isto denota con
tinuidade entre Israel e a igreja na história da salvação. Paulo dá precedência a Israel, 
mas quando rejeitado ele vai aos gentios. Ele não restringe seu trabalho às sinagogas 
(At 14.6ss.), e bem rapidamente a jovem igreja torna-se independente da sinagoga, seja 
pela expulsão ou pela separação (At 19.9, etc.). Em sua pregação nas sinagogas, o prin
cipal objetivo de Paulo é mostrar pelo AT que Jesus é o Cristo (At 9.20; 18.5), evocando 
assim uma resposta de fé ou de rejeição e blasfêmia (14.1-2; 19.9). Não há qualquer su
gestão em Atos de que ele pregue libertação da lei.

IV. At 6.9 e Tg 2.2. O debate continua quanto a se a synagõgê de At 6.9 é um edifí
cio ou uma congregação. Uma referência rabínica à venda da “sinagoga dos alexandri
nos” apoia a primeira opinião, mas o contexto favorece a última; o conflito é causado 
por seus membros. Outra disputa é se At 6.9 refere-se a uma sinagoga ou a várias. Visto 
haver muitas sinagogas em Jerusalém (cf. At 24.12), organizadas segundo limites terri
toriais ou sociais, duas (ou possivelmente cinco) sinagogas parecem estar em questão 
em At 6.9. Tg 2.2 é o único exemplo onde synagõgê é usado num sentido cristão, seja 
para o lugar de reunião ou para a reunião em si (mas não à comunidade; cf. 5.14). As 
referências ao entrar e ao assentar sugere o edifício, porém o lugar e o encontro se mis
turam um com o outro, e a reunião é o sentido mais comum nos pais apostólicos (cf. a 
tradução da Vulgata conventus).

E. A igreja primitiva.
1. O sentido secular de ajuntamento ou coleção persiste (cf. lClem. 20.6 e Clemente 

de Alexandria Stromata 6.2.1 [coleção de livros]).
2. Na igreja primitiva a synagõgê é, principalmente, o edifício judaico e o uso é 

polêmico. Dessa maneira, em Justino Diálogo 16.4 a sinagoga é o lugar onde judeus 
amaldiçoam os cristãos e em Jerônimo Comentário de Isaías 8.21 é o lugar onde eles 
blasfemam de Cristo. Para Tertuliano, então, as sinagogas são fontes de perseguição 
(Scorpiace 10.10). Cristãos que as frequentam ficam sob a ameaça de julgamento ou de 
excomunhão (Constituições apostólicas 2.61.1-2; 8.47.65). Crisóstomo vai a extremos de
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chamar as sinagogas de covil de salteadores e ao compará-las a teatros (Contra os ju 
deus 1.3ss.)· O triste resultado é que, a partir do século 4o em diante, os cristãos atacam 
e destroem sinagogas, firmam legislação para evitar sua reparação ou reconstrução e, 
por vezes, chegam até a forçar a conversão de sinagogas em igrejas.

3. Um novo uso na igreja primitiva é que synagõgé denota o judaísmo como um 
todo em antítese à igreja. Aqui, novamente, a intenção é principalmente polêmica. Jerô- 
nimo tem a série “lei e evangelho, sinagoga e igreja, povo judeu e cristão, Geena e reino 
do céu” (Comentário de Jeremias 5.2), e Agostinho equipara a ecclesia à convocação de 
homens e a synagõgé ao arrebanhamento de gado (Exposições dos Salmos 81.1).

4. Contudo, ainda encontramos synagõgé usada para reuniões e lugares de reuniões 
cristãs, e até mesmo para a igreja como um todo (cf. Inácio Policarpo 4.2; Irineu Contra 
heresias 4.31.1-2 onde as duas sinagogas são a igreja e o verdadeiro judaísmo do AT).

episynagõgê.
1. Essa palavra, que é rara no grego secular, tem em grande parte o mesmo sentido 

que a forma simples, ou seja, a reunião ou o ajuntamento.
2. A LXX dá ao termo uma nota escatológica em 2Mac 2.7-8, onde ele se refere à 

reunião final do Israel disperso (cf. também o verbo em 1.27).
3. A orientação escatológica persiste nas duas referências do NT. Assim, em 2Ts 2.1 

episynagõgê e parousía introduzem o ensino escatológico que segue. O objeto do epí é 
o Senhor em seu regresso; é para o encontro com ele que seu povo é reunido. O sentido 
é mais difícil de estabelecer em Hb 10.25. O significado parece ser a congregação reuni
da ou o ajuntamento, entretanto, o caráter cultuai é evidente. O ponto não é o de deixar 
a comunidade, mas é o de deixar de frequentar as suas reuniões, que são tão necessárias 
em vista da aproximação do dia. A razão específica para a advertência não é dada. Os 
crentes poderíam estar participando de outros ajuntamentos ou deixando de frequentar 
por conta de orgulho, medo de perseguição ou zelo debilitado.

archisynágõgos.
1. Esse termo ocorre em conexão com cultos e corporações pagãs. A função do 

archisynágõgos (que é um oficial do deus em uma inscrição) é a do presidente (e, às 
vezes, também a do fundador) que convoca e lidera a assembléia.

2. O termo tem mais importância na sinagoga judaica do que na sociedade ou cor
poração pagã. Os direitos de propriedade e administração são conferidos à congrega
ção, que, na Palestina, é a mesma que a comunidade. Em comunidades puramente ju
daicas, um conselho de sete pessoas trata dos assuntos da sinagoga; em comunidades 
mistas, ou onde há mais que uma sinagoga, um conselho de três pessoas. Os oficiais 
da sinagoga são os servos e o presidente. Os presidentes são altamente estimados e são 
frequentemente membros do conselho. Eles presidem o culto, e cuidam da construção 
e da manutenção do edifício. Eles são eleitos para um período e podem ser reeleitos. 
O ofício muitas vezes permanece na mesma família. Normalmente, cada sinagoga tem 
apenas um presidente; a referência em At 13.15 é talvez a membros do conselho.

3. O termo ocorre no NT somente em Marcos (5.22, 35, 36, 38) e em Lucas (Lc 8.49; 
13.14; At 13.15; 18.8, 17). O chefe é também o árchõn em Lc 8.41 (cf. v. 49), porém, cf. 
At 14.2 (D). Chefes mencionados por nome são Jairo, Crispo e Sóstenes (talvez o Sóste-
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nes de ICo 1.1) (Mc 5.22; At 18.8,17). As obrigações dos chefes são as mesmas que em 
registros externos. Assim, o chefe protesta em Lc 13.14, e os chefes solicitam de Paulo e 
Barnabé uma palavra de exortação em At 13.15.

4. Há somente referências isoladas na igreja primitiva. Justino Diálogo 137.2 queixa- 
-se de que líderes da sinagoga estejam ensinando judeus a zombarem de Cristo, e Epi- 
fânio Heresias 30.18.2 afirma que judeus cristãos também possuem chefes de sinagoga.

aposynágõgos.
1. Esse termo ocorre somente em João. Há vários graus de disciplina na sinago

ga, embora as distinções sejam incertas no tempo do NT. Para várias ofensas, p. ex., 
a oposição aos mestres, o testemunho contra judeus em tribunais gentílicos, ou a re
jeição da lei, uma suspensão de 30 dias é imposta, a qual inclui a restrição do inter
câmbio com outras pessoas e a exigência da observação de determinadas penitências. 
Uma suspensão mais severa, imposta pelo tribunal, restringe ainda mais o contato, mas 
visto que é destinada a corrigir e transformar, ela não significa exclusão permanente. 
aposynágõgos, por outro lado, é a excomunhão completa, ou seja, não somente a inter
dição de entrada ao edifício ou à reunião, nem apenas a exclusão da comunidade local, 
mas a expulsão da comunhão nacional. Isto só corresponde à reivindicação de Cristo 
e à natureza radical da decisão envolvida. Em questão está a separação fundamental 
que resulta em anatematização. Como os rabinos o colocam, os hereges são piores que 
os gentios. Eles estão excluídos de todos os benefícios salvadores, e os verdadeiros ju
deus não devem manter quaisquer relações com eles. Os judeus cristãos são classifica
dos nesta categoria. A passagem joanina antecipa as relações no final do século Io d.C. 
quando a anatematização deste tipo é documentada. Qumran, também, impõe exco
munhão irrevogável bem com como suspensão temporária, não por erros de crença, 
mas por transgressões da lei e violações da disciplina.

2. No NT, aposynágõgos ocorre em Jo 9.22; 12.42; 16.2. Em 9.22, os pais do homem
cego são influenciados pela ameaça de excomunhão. Em 12.42 o medo de expulsão faz 
que muitos chefes se tornem crentes ocultos ao invés de confessores. Em 16.2 Jesus ad
verte os discípulos de que o tempo virá em que eles serão expulsos das sinagogas e mes
mo perseguidos até à morte. O que está em vista não é mera suspensão, mas uma total 
anatematização e expulsão. [W. Sc h r a g e , VII, 798-852]

synathléõ —> athléõ; synaichmálõtos -»  aichmálõtos; synakolouthéõ -»
akolouthéõ; synanákeimai —» keímai

synanameígnymi [mesclar, misturar]

1. Tal como a forma simples, esse composto significa “misturar”; o passivo denota 
várias formas de “mesclagem” humana.

2. No AT, refere-se especialmente à mesclagem com outros povos, pela qual a pureza 
nacional é perdida (Os 7.8); em Filo o sentido é o mesmo.

3. No NT, os únicos três casos se encontram em ICo 5.9,11 e 2Ts 3.14. Em todos os 
três refere-se a intercâmbio com crentes, cuja conduta compromete a comunidade. O 
objetivo em ICo 5 (cf. v. 6ss.) é evitar a contaminação, enquanto em 2Ts 3.14 o objetivo
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é a restauração por envergonhamento. O verbo não é um termo técnico para associação 
apenas dentro da comunidade, e ele ocorre somente em proibições. 1 Co 5.11 dá preci
são ao acrescentar que os crentes não devem comer com tal pessoa, provavelmente com 
uma referência eucarística. Não está completamente claro o que significa o “notar” de 
2Ts 3.14, entretanto, o rompimento de relações não exclui admoestações fraternais.

[H. G r e e v e n , VII, 852-55]

synantilambánomai —» antilambánomai; synapothnêskõ —>thánatos

synarmologéõ [ajustar]

1. Esse composto tem o sentido de “juntar” ou “ajustar”.
2. Ele ocorre no NT em Ef 2.21, onde a igreja é comparada a um templo que tem

Cristo como a pedra angular, na qual a estrutura é incorporada. Ele também ocorre 
em Ef 4.16. Aqui a igreja é um corpo, e todas as suas partes, com seus diferentes minis
térios e tarefas, são mutuamente ligadas e unidas e, assim, alcançam crescimento em 
amor, conforme derivam sua vida de Cristo. [C. M a u r e r , VII, 855-56]

syndesmos [vínculo]

A. Uso secular. O syndesmos é o “vínculo” que serve de “conexão”, “junção”, “laço”, 
ou “elo”, e na gramática “conjunção”. Significados especiais são “corrente”, “cabo” ou “ca
bresto”. Em Platão, o termo assume significado especial como a mediação ou união que 
supera o dualismo cósmico. Em termos figurados, para Aristóteles ele se refere a “fi
lhos” como o vínculo entre o pai e a mãe. Na retórica ele pode ser uma “palavra conec- 
tiva”, e fisiologicamente é a “junta” ou o “músculo”.

B. A esfera judeu-grega.
1. O termo não tem nuança especial na LXX mas é simplesmente usado para “cone

xão”, “junção”, “jugo” ou “vínculo”.
2. Na Carta de Aristeias 85 ele é uma característica arquitetônica e em 285 um vín

culo indissolúvel.
3. Filo usa a palavra ao alegorizar as quatro partes da oferenda de incenso como os 

quatro elementos: água, terra, fogo e ar. É também para ele um termo gramatical.

C. O NT. O sentido geral de “vínculo” ocorre num sentido figurado em At 8.23: 
Simão, o mágico, está em laço de iniquidade. O tendão ou o músculo (figuradamente 
com nervos) é o ponto em Cl 2.19. Ef 4.3ss. refere-se ao “vínculo” da paz, e Cl 3.14 
ao amor como o “vínculo” da perfeição. Aqui o syndesmos traz harmonia, como em 
Platão, porém em termos soteriológicos em vez de cosmológicos. Nenhuma conexão é 
documentada entre o ensino de syndesmos em Platão e nos gnósticos, e também entre 
estes e Efésios e Colossenses. Efésios e Colossenses definem mediação como paz, e den
tro da comunidade da fé encontram unidade no único Deus, no único Espírito e em 
uma só fé.
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D. Os pais apostólicos. Barn. 3.3ss. usa a palavra numa citação de Is 58.6ss., e Iná
cio Tralianos 3.1 compara os presbíteros ao conselho de Deus e ao vínculo dos apósto
los. [G. F it z e r , VII, 856-59]

syndoxázõ —> dokéõ; syndoulos —» doúlos; synegeírõ -> syn -  metá

synédríon [concilio, Sinédrio]

A. Grego clássico e helenístico.
1. Grego secular. Esse termo significa “lugar de assembléia”, em seguida “sessão”, 

“conselho”, “corpo governante”.
2. Literatura judeu-helenística.
a. Na LXX a palavra significa “assembléia” (cf. Pv 22.10; 26.26; SI 26.4).
b. Filo usa o termo tanto num sentido literal quanto num sentido transferido (lugar 

de descanso para a mente ou para a alma).
c. Josefo usa o termo para “assembléia”, “conselho”, “corpo governante”, especialmen

te para o supremo concilio judaico em Jerusalém.

B. O Sinédrio judaico.
1. História. Sacerdotes e anciãos governam a comunidade pós-exílica. Membros da 

nobreza sacerdotal e cabeças de clãs constituem-se um senado aristocrático em Jeru
salém, tendo como presidente o sumo sacerdote. Os hasmoneus restringem os direi
tos deste corpo. Os fariseus alcançam um lugar nele em 76-67 a.C. O termo synédríon 
primeiro aparece para ele sob o governador romano Gabínio, que estabelece cin
co synédria. O concilio de Jerusalém recupera o controle de todo o país sob César, e 
synédríon vem a ser usado especificamente para o senado de Jerusalém. Herodes guar
neceu o corpo com apoiadores, porém sob os procuradores ele recupera alguma influ
ência até o desastre da guerra judaica. Posteriormente, o recém-constituído synédríon 
em Jâmnia consiste de rabinos e não possui qualquer função política.

2. Composição. O Sinédrio parece ter tido 71 membros (baseado em Nm 11.16). O 
sumo sacerdote, como líder do povo, preside. Os principais sacerdotes saduceus for
mam uma facção sólida. Ao lado deles estão os anciãos, provindos de influentes famí
lias leigas, que também são de persuasão saduceia. Os escribas formam um terceiro 
grupo cuja influência cresce firmemente de tal modo que sua concordância é necessária 
em questões importantes. Tanto Josefo quanto o NT geralmente colocam primeiro os 
principais sacerdotes ao enumerarem seus membros. Com eles encontramos os escri
bas, os anciãos, os escribas e anciãos, ou os fariseus. Só raramente os principais sacer
dotes não são mencionados (cf. Mt 26.57) e, por vezes, eles podem até mesmo repre
sentar todo o corpo (Mc 14.10; Mt 26.59).

3. Poderes. Sendo o concilio supremo, o Sinédrio governa todas as questões secula
res e religiosas e tem o poder para julgar casos importantes e impor sentenças. Herodes 
assume o controle de fato. Após 6 d.C., o Sinédrio tem autoridade somente na Judeia, 
e o procurador romano (baseado em Cesareia) tem poder de governo. Ele permite que 
o Sinédrio trate somente de questões religiosas e restringe seu direito de impor a pena 
capital a violações pagãs dos arredores do templo. No entanto, o Sinédrio impõe a pena 
de morte em outros poucos casos, incluindo Tiago, o irmão do Senhor. O Sinédrio re-
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dam a o direito de impor penas capitais no início da guerra judaica, e os zelotes fazem 
um horrível uso deste poder durante seu reinado de terror.

4. Sinédrios fora de Jerusalém. Pequenas cortes modeladas segundo o Sinédrio pos
suem jurisdição local na Palestina e na dispersão. Estas cortes se reúnem duas vezes por 
semana e reivindicam o direito de impor penas de morte, embora o uso frequente seja 
desencorajado e, de fato, os romanos não o permitem. A comunidade essênia exercita 
sua própria jurisdição e Qumran também tem seu próprio código penal.

C. ONT.
1. Os Evangelhos.
a. Ditos de Jesus. Em Mt 10.17, Jesus adverte seus discípulos a esperarem persegui

ção dos sinédrios, neste caso as cortes locais, a quem a princípio eles estão sujeitos. Em 
Mt 5.21-21, aqueles que insultam outras pessoas devem responder ao Sinédrio, aqui a 
suprema corte em Jerusalém. A palavra de insulto é tão má quanto o ato de assassinato 
que cai sob a condenação do Sinédrio.

b. Jesus perante o Sinédrio. O Sinédrio de Jerusalém decide prender e executar Je
sus assim que aparecer uma oportunidade favorável (Mc 14.1-2; Jo 11.47ss.). Após a 
prisão, Jesus comparece perante os principais sacerdotes, anciãos e escribas convoca
dos às pressas (Mc 14.53), e quando as falsas testemunhas fracassam na prova de seu 
ponto, o sumo sacerdote coloca a questão que leva à sua condenação por blasfêmia 
(Mc 14.61ss.). Pode-se observar que os procedimentos em muitos pontos não se con
formam a regras posteriores (cf. o tempo e lugar de reunião e a definição de blasfê
mia), porém os saduceus não estão necessariamente presos a regulamentos farisaicos 
que são, em todo caso, posteriores ao tempo de Jesus. O único problema sério surge 
a partir da proibição, existente há muito tempo, de processo legal em dias de sábado e 
dias de festa, e nos dias relacionados de preparação. O que provavelmente ocorre é que 
os membros do Sinédrio, unidos em sua hostilidade contra Jesus, realizam uma breve 
audiência e então entregam Jesus a Pilatos para julgamento e execução pelos romanos, 
como um revolucionário. Um interrogatório anterior também ocorre na casa de Anás 
(Jo 18.12ss.), porém o processo decisivo aconteceu perante Pilatos, que, sob pressão, 
coopera com o tribunal judaico para garantir a eliminação de Jesus.

2. Atos. Em Atos o synédrion é o concilio supremo em Jerusalém, cujos membros 
saduceus perseguem os crentes, enquanto os fariseus são mais favoráveis (cf. 5.17, 
34ss.). O Sinédrio primeiramente despede Pedro e João com uma advertência (4.5ss.) 
e, em seguida, os libera com uma surra e uma ordem para silenciarem (5.17ss.). No 
entanto, o julgamento de Estêvão termina com uma agitação e um apedrejamento (6.8—
8.1) . Quando Paulo tem de responder ao Sinédrio em 23.1ss., ele causa divergência e 
obtém o apoio dos fariseus. Os romanos protegem Paulo de ter que comparecer nova
mente perante o Sinédrio (23.26ss.). Visto ser ele um cidadão romano, o Sinédrio deve 
acusá-lo perante o procurador.

D. Os pais apostólicos. Só Inácio usa synédrion e, em cada um dos três exemplos 
em suas cartas, o termo significa “conselho” (Magnésios 6.1; Tralianos 3.1; Filadélfios
8.1) . [E .L o h s e , VII, 860-71]

syneídesis -> synoida; synepimartyréõ —» mártys



colaborador, ajudador 503 synergós

synergós [colaborador, ajudador], synergéõ [cooperar, ajudar]

A. O grupo no grego. A palavra synergós significa “colaborador” ou “ajudador”, 
synergéõ significa “cooperar”, e o mais comum synergázomai refere-se ao compartilha
mento de trabalho ou cooperação.

B. O grupo no judaísmo.
1. O verbo e o substantivo ocorrem quatro vezes na LXX, três das quais se encon

tram em 1 e 2Macabeus.
2. Filo refere-se à cooperação da razão, mas também a de companheiros, ou a de to

das as partes da alma, no pecado. A arte plástica ajuda na sedução à idolatria. A mente 
humana não compreende a cooperação de forças cósmicas, e ninguém pode cooperar 
com Deus na comunicação de conhecimento verdadeiro ou na obra de criação e pre
servação do mundo. Todavia, Filo parece sugerir que poderes subordinados ajudam na 
criação de nosso lado físico com seus vícios.

3. Josefo usa a fórmula “com a ajuda de Deus”, e diz que Deus foi ajudador para com 
Josafá porque este era justo e piedoso.

4. Um dito sinergístico similar ocorre em Test. Iss. 3.7-8.
5. Não há qualquer original próprio no AT, nem encontramos muita ajuda em 

Qumran, embora aqui, também, haja passagens sinergísticas.

C. O grupo no NT.
1. No NT, o substantivo ocorre 13 vezes (sempre no plural), 12 vezes em Paulo e 

uma vez em 3Jo 8. Paulo o usa para descrever discípulos e companheiros que o ajudam 
em sua obra, acrescentando “em Cristo” em Rm 16.3, 9. Ele honra seus colaboradores 
mediante o uso do termo e fortalece a autoridade deles. Quando ele se inclui (2Co 1.24 
e cf. Cl 4.11), seu ponto é que eles são todos ajudadores de Deus e são, assim, trabalha
dores no reino de Deus. Em ICo 3.9 synergoí corresponde a diákonoi em 3.5 (cf. lTs
3.2). O verbo synergéõ ocorre cinco vezes, três em Paulo e uma vez cada em Tg 2.22 
e Mc 16.20. Em ICo 16.16 refere-se à obra em favor da igreja. Pela pregação do evan
gelho, seus ajudadores compartilham com Paulo do encargo de seu ministério de re
conciliação. De maneira semelhante a Is 43.24, eles assim participam da obra de Deus. 
Com base nisso eles podem reivindicar obediência, mas como ajudadores da alegria da 
igreja, não como senhores. Rm 8.28 pode parecer sinergístico se tomado como expres
são de uma filosofia otimista, pela qual aqueles que amam a Deus possuem o supremo 
bem e, por isso, não podem sofrer qualquer dano real. Todavia, no contexto a eleição é 
o tema dominante. O amor humano é o dom e o reflexo do amor prévio de Deus. Deus, 
então, é o verdadeiro sujeito no v. 28; ele auxilia para o bem em todas as coisas, ou 
transforma todas as coisas em bem, para os chamados que o amam.

2. Tg 2.22 parece estar refutando interpretações erradas de Paulo. A fé opera com as 
obras; ela alcança visibilidade e, consequentemente, cumprimento nelas.

3. Em 3Jo 8 os leitores, ao receberem e ajudarem os missionários itinerantes, tor- 
nam-se parceiros no ministério comum para a proclamação da verdade.

4. Em Mc 16.20 os genitivos absolutos descrevem a operação do Senhor com os 
apóstolos, confirmando a mensagem deles por meio de sinais. O versículo expressa
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fé na contínua presença do Senhor e dá testemunho da mútua relação entre palavra e 
sinal.

D. O grupo no cristianismo primitivo. Em Hermas Similitudes 5.6.6 a sárx é a ser
va do espírito, cooperando na obra da redenção. Em Atos de Tomé 24, a graça opera no 
trabalho do apóstolo. Justino Diálogo 142.2 fala da permissão e cooperação de Deus, e 
Apologia 9.4 refere-se a cooperação fatal na idolatria. [G. B e r t r a m , VII, 871-76]

synérchomai -»  érchomai, synesis, synetós —» syníêmi

synéchõ [manter unido, encerrar, oprimir], synoché [ação de manter unido, prisão, 
aflição]

synéchõ.
1. Uso grego.
a. Essa palavra significa em primeiro lugar “manter unido”, p. ex., a sustentação do 

Estado pela lei, do cosmos pela divindade ou do mundo pela virtude.
b. Em seguida, encontramos o significado “encerrar” ou “prender”, p. ex., um exérci

to por detrás dos muros, ou um prisioneiro e uma vez para prender o fôlego.
c. Outro sentido é “oprimir”, “subjugar”, “dominar”, p. ex., de aflições, doenças, emo

ções ou impulsos.
2. ALXX.
a. O termo ocorre 48 vezes na LXX, normalmente nos três principais sentidos gre

gos.
b. O principal equivalente hebraico é ‘sr, que, na maioria das vezes, é traduzido por 

synéchõ, mas que, normalmente, ocorre somente em 1 e 2Samuel, 1 e 2Reis e l e  2Crô- 
nicas. Usualmente, synéchõ como tradução significa “encerrar”, porém o hebraico é rico 
em nuanças que o grego captura apenas quando uma restrição está em vista.

c. O sentido “manter unido” é raro.
d. synéchõ também representa outros originais hebraicos em vários sentidos de cir- 

cunscrição ou confinamento.
e. O significado “oprimir” ocorre somente em Jó e Sabedoria, e uma vez em Jeremias 

e em 4Macabeus, sem qualquer original hebraico ou em traduções muito livres.
3. Literatura judaica posterior.
a. No Testamento dos Doze synéchõ em grande parte significa “oprimir”.
b. Filo frequentemente usa o verbo para “manter unido” em referências fisiológicas 

ou cosmológicas. Deste modo, ele afirma que forças invisíveis sustentam o mundo -  
uma opinião que reflete influência estoica.

4. ONT.
a. Comum somente em Lucas e Atos (nove vezes), synéchõ tem para Lucas o signifi

cado de “tapar” em 7.57, “manter prisioneiro” em Lc 22.63, e “cercar”, “encerrar” em Lc
8.45 e 19.43.

b. Em Lc 4.38 (cf. Mt 4.24) afirma-se que a enfermidade “oprime”. Um sentido trans
ferido (“ser possuído [de medo]”) ocorre em Lc 8.37. O significado “ser reivindicado 
ou controlado” ocorre em At 18.5. O amor de Cristo “constrange” ou “domina” Paulo
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em 2Co 5.14, de maneira que ele tem que viver para Cristo e não para si mesmo. Em 
Fp 1.23 a ideia talvez seja a de que Paulo está influenciado por duas coisas e, por isso, 
pressionado. Lc 12.50 tem causado muito debate. A referência à morte sugere a tradu
ção: “Quão angustiado ou aflito estou!”, no entanto, o dito sobre fogo no v. 49 sugere: 
“Como estou totalmente controlado por isto!” O dito expressa o movimento de Jesus 
em direção à morte vicária. Tal como o fogo que ele veio acender, ela é o início do novo 
éon; por esta razão sua total reivindicação sobre ele.

5. Os pais apostólicos. Sob a influência helenística synéchõ significa “manter unido” 
em lClem. 20.5. Em Diog. 6.7, assim como a alma está encerrada no corpo e, no entan
to, o mantém unido, o mesmo acontece com os cristãos no mundo. Em Romanos 6.3 
Inácio pede que haja compreensão daquilo que o domina ou o constrange no sentido 
paulino.

synochê.
1. Uso grego. O substantivo synochê possui sentidos tais como “ação de manter uni

do”, “opressão” e “prisão”. Nós o encontramos para a “pressão” da batalha e, em termos 
astronômicos, para infortúnios cósmicos (eclipses, etc.) e, daqui, para a resultante “an
siedade” ou “desespero”.

2. A LXX. A palavra é rara na LXX, e em Jr 52.5 e Mq 4.14 ela significa “aflição”. 
Este é o principal sentido em traduções posteriores de Salmos, embora numa Ocasião, 
estas usem o termo para “prisão”.

3. O NT. No NT há dois casos. Em 2Co 2.4 Paulo está falando claramente acerca da 
“aflição” sofrida por causa da hostilidade em Corinto. Em Lc 21.25 a referência parece 
ser à “angústia” causada por sinais estelares que pressagiam desastre, contudo os cren
tes, evidentemente, não precisam ficar com medo, pois eles sabem que estes sinais indi
cam a proximidade de sua redenção.

4. A única ocasião nos pais apostólicos encontra-se em Did. 1.5, onde a palavra sig
nifica “prisão” numa citação livre de Mt 5.25-26. [H. Kò s t e r , VII, 877-87]

syntháptõ —> syn -  metá

syníêmi [compreender], synesis [compreensão], synetós [compreensivo], asynetos 
[incompreensivo]

A. O grupo no grego secular.
1. O verbo syníêmi significa “reunir”, “chegar a um acordo”, “perceber”, “compreen

der”.
2. O substantivo synesis significa “união”, “confluência”, em seguida “compreensão”, 

“entendimento”, “discernimento” e, finalmente, “consciência própria”.
3. O adjetivo synetós significa “compreensivo” ou “compreensível”, asynetos para 

“incompreensivo” tem, às vezes, um tom moral.

B. O grupo no AT. A LXX faz muito uso do grupo, especialmente nos escritos de 
sabedoria. O uso é similar àquele encontrado no mundo grego, exceto que a compreen
são é inata somente em Deus e, consequentemente, ela é um dom pelo qual se deve orar 
(1 Rs 3.9; SI 119.34). O julgamento prático, em vez da compreensão teórica, é a principal
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preocupação, seu órgão é o coração (Is 6.9-10), e seus objetos são as obras de Deus (SI
28.5), o temor (Pv 2.5), a justiça (2.9), a vontade (SI 111.10) e a sabedoria (Pv 2.1ss.). 
Inicialmente, o apelo à compreensão é motivado por uma referência à vontade de Deus, 
mais tarde, por uma referência à lei.

C. O grupo no judaísmo.
1. Qumran. A seita de Qumran busca compreensão em seus candidados, mas no

vamente isto vem de Deus, e só nele ela é inata. A seita experimenta sua eleição em sua 
percepção dos atos de Deus na história, da predestinação e da sequência escatológica. 
Visto que a compreensão dos julgamentos de Deus é uma condição de salvação, a lei é 
um tema essencial. O Espírito tem um papel importante na concessão de conhecimen
to, porém, assim também o tem o mestre de justiça.

2. Escritos rabínicos. A situação é semelhante nos rabinos, mas com uma pequena 
mudança no sentido de maior ênfase na percepção e na razão.

D. O grupo no NT.
1. Formas do verbo. Com as tradicionais formas de -iêmi encontramos também a 

conjugação em -õ com alguma oscilação nos manuscritos.
2. Importância teológica. O grupo não é importante em termos teológicos e não 

ocorre no material joanino (incluindo Apocalipse). O AT governa o sentido (cf. as mui
tas citações do AT nas quais o grupo ocorre).

3. Os escritores sinóticos.
a. Em Mt 11.25 e Lc 10.21 synetós é pararelo a sophós num dito que expressa a na

tureza contingente e paradoxal da revelação. Em Mc 7.14 o verbo simplesmente denota 
compreensão. Em Mc 12.33 (cf. v. 30) há, talvez, uma leve nuança helenística.

b. Em Mc 4.12 e paralelos, o termo aparece numa tradução livre de Is 6.9-10, cujo 
ponto é que o fracasso em compreender é um propósito de Deus. Na versão em Mt 
13.10ss. syníèmi alcança grande proeminência (ocorrendo também nos v. 19 e 23). Se 
a ênfase encontra-se agora na incapacidade humana antes que no propósito divino, o 
ponto permanece de que a compreensão é um dom divino e o endurecimento uma ine- 
lutabilidade divina.

4. Paulo. Paulo usa o grupo em citações e alusões do AT, porém só algumas vezes 
de forma independente. O substantivo ocorre em ICo 1.19, embora aqui sophía seja 
o termo principal. Em Rm 1.21, o órgão da compreensão é o coração, e a falta de com
preensão é treva total com implicações morais (cf. a “mente desprezível” de 1.28). 2Co 
10.12-13 vem com uma leitura mais curta e outra mais longa (provavelmente mais au
têntica); somente a mais longa inclui o grupo, no entanto, o ponto da passagem não 
depende de sua presença. Se Colossenses e Efésios são paulinas, deve-se acrescentar 
synesis em Cl 2.2 (cf. também Ef 5.7 e 2Tm 2.7, onde o Senhor dá synesis). Em Cl 2.2 
coração é o órgão e o mistério divino (definido aqui cristologicamente, mas eclesiologi- 
camente em Ef 3.4) é o objeto.

E. O grupo na igreja primitiva. O substantivo tem um aspecto estoicizante em
lClem. 33.3. Hermas aprecia a palavra synesis e a personifica. Justino e Clemente de 
Alexandria usam o grupo com frequência, porém synesis nunca alcança a importância 
de lógos ou sophía. [H. C o n z e l m a n n , VII, 888-96]
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synístêmi [colocar junto], synistánõ [ser composto de]

1. synístêmi tem o sentido de colocar com as nuanças a. “ser composto de”, b. “exis
tir”, “ser”, c. “associar”, d. “recomendar” e e. “exibir”.

2. Em Lc 9.32, Pedro e João observam os dois homens em pé com Jesus no Monte. 
Em 2Pe 3.5 a referência é à água na composição da terra. De importância teológica é 
a declaração em Cl 1.17 de que Cristo é antes de todas as coisas e todas as coisas con
sistem ou têm sua existência nele. Paulo usa o transitivo syníêmi principalmente para 
“recomendar” (cf. Rm 16.1; 2Co 3.1). Sua própria recomendação é sua proclamação 
pública da verdade (2Co 4.2), na qual ele se gasta como servo de Cristo e, por isso, não 
tem qualquer preocupação consigo mesmo. Ele não se comparará àqueles que se reco
mendam a si mesmos (2Co 10.12), pois os aprovados são aqueles a quem o Senhor re
comenda (v. 18). A ideia de “apresentação” pode ser vista em 2Co 3.1ss., bem como em 
Rm 3.5, onde nossa injustiça serve para mostrar a verdade de Deus. Semelhantemente, 
em Rm 5.8 Deus mostra e recomenda seu amor na morte vicária de Cristo. Em 2Co
6.4 há mais do sentido de “dar prova” (cf. 7.11), e este é claramente o significado em G1 
2.18, onde a prova se baseia em fatos evidentes. Para Paulo, os atos são determinantes 
tanto no julgamento divino quanto no humano. Isto faz do ato redentor de Deus em 
Cristo um milagre que governa todo o seu entendimento do evangelho.

[W. Kasch , VII, 896-98]

synoida [estar ciente, compartilhar conhecimento], syneídêsis [percepção, consci
ência]

A. Grego secular.
1. synoida emautõ.
a. synoida é antes de tudo conhecer alguma coisa com alguém.
b. synoida emautõ combina num só a pessoa que conhece e a pessoa que reparte o 

conhecimento.
c. Na filosofia, a avaliação tem início quando as pessoas, refletindo sobre si mesmas, 

alcançam consciência de sua própria ignorância num conflito de conhecimento (cf. Só
crates, que, como o mais sábio dos homens, percebe sua própria ignorância).

d. Quando a reflexão se estende aos atos, a consciência surge no sentido moral. O 
processo é ainda racional, porém a matéria avaliada é agora moral. Em geral, o veredito 
é negativo. A matéria avaliada não é dada ou é indicada de forma neutra. Por vezes, po
de-se declarar que não há qualquer consciência de mal, ou que uma afirmação positiva 
(em vez de autoavaliação) ocorre.

e. Consequentemente, synoida emautõ passa a ser associado a uma má consciência, 
contudo, a autoconsciência como tal permanece um processo racional e, em termos fi
losóficos ou éticos, a consciência não tem muito a ver com a divindade.

2. syneidós, syneídêsis, synesis.
a. Os dois primeiros termos ocorrem de maneira esporádica, e sem qualquer senti

do fixo, do século 5° ao 3° a.C. Com frequência se debate se uma consciência moral de 
ações más está em questão, e não há indicação clara de que a consciência proceda de 
Deus ou seja divina.
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b. Por volta do século Γ  a.C. syneidós e syneídêsis frequentemente denotam cons
ciência e quase sempre num sentido de uma má consciência, syneidós é especialmente 
comum em Plutarco, que descreve vividamente a consciência que compartilha nosso 
conhecimento, com desconforto nos faz lembrar de nossas ofensas, e evoca os tormen
tos do inferno até que a má consciência seja posta de lado pela reforma.

c. O dois substantivos, que sobrepujam synesis, significam em grande parte a mes
ma coisa, embora syneídêsis possa ainda significar autoconsciência num sentido amo
ral, recordando-nos assim de que os termos se relacionam somente de maneira secun
dária ao fenômeno da má consciência.

3. O problema da consciência.
a. Na consciência, dois egos estão justapostos na mesma pessoa, conhecendo e ava

liando as mesmas coisas de ângulos diferentes, e controlados por duas forças opostas, 
ou seja, a da ordem por um lado, e a da desordem por outro. O conflito começa com o 
conhecimento da desordem passada, de modo que a consciência relaciona-se mais com 
a avaliação do passado do que com a preparação para o futuro. Onde a ênfase é onto- 
lógica, o conhecimento predomina na autorreflexão, porém, onde ela é ética, a consci
ência moral predomina. As duas vertentes se encontram histórica e materialmente rela
cionadas.

b. A ideia das Fúrias reflete consciência moral na antiga Grécia, entretanto, no sécu
lo 5o a.C. a humanidade torna-se sua própria medida e o sentido moral emerge, como 
visto especialmente em Eurípedes.

c. A reflexão socrática tem a ver com o conhecimento; ela aponta o caminho para a 
vitória sobre a ignorância mediante a consciência dela, mas com base na participação 
no divino Logos. O socrático daimónion está relacionado a decisões que estão próximas 
e não a atos passados e, por esta razão, não é o mesmo que consciência.

d. Os estoicos buscam harmonia com sua própria natureza e, por isso, não possuem 
qualquer consciência no sentido do mal moral. Entretanto, Epiteto equipara uma vez 
syneidós ao epítropos, o supervisor divinamente apontado de indivíduos em suas deci
sões morais e intelectuais; ele assim estende o alcance da consciência à esfera da orien
tação positiva.

e. Na filosofia helenística.os exercícios de meditação, destinados à promoção do au- 
todesenvolvimento, incluem autoexames que levam a consciência moral à área da deli
beração prática, embora não com os termos syneidós, syneídêsis ou conscientia.

f. O gnosticismo soluciona o problema da consciência ao separar de maneira du- 
alística os dois egos, colocando um no mundo da luz e o outro no mundo das trevas, 
abrindo assim a porta para o ascetismo, mas também para a libertinagem.

g. A história secular do grupo é, portanto, complexa. A compreensão da polaridade 
da pessoa constitui o ponto de partida. Isto produz a ideia da autoconsciência, mas, em 
seguida, em sua aplicação moral, o sentido da consciência (geralmente má). Visto que a 
consciência é prontamente apreendida, o uso popular a adota, porém, no pensamento 
grego a consciência sempre inclui a ideia da autoconsciência. Por isso, nenhum uso ou 
conceito uniforme se desenvolve.

B. Latim. Cícero e Sêneca frequentemente usam os termos conscius e conscientia. 
A ideia é a de conhecer com outros, e quando isto é um conhecer com o eu, a autocons
ciência é o ponto. Se surge uma referência a ações passadas, os romanos com seu estrito
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apego ao dever acham mais fácil pensar a respeito de uma consciência neutra ou boa. A 
autoconsciência pode agir como uma testemunha, porém é mais provável que seja um 
espectador a aplaudir ou insatisfeito. Sêneca combina o vigilante estoico com a consci
ência e desse modo prepara a base para a elevação da consciência à condição de norma.

C. O AT.
1. O texto hebraico.
1. É estranho que o AT não possua uma palavra sequer para consciência. A relação 

pactuai com Deus governa as pessoas. O conhecimento do eu procede de Deus me
diante sua palavra (SI 139). Essa palavra, que torna possível uma ação responsável, está 
muito próxima (Dt 30.14). O bem e o mal são conhecidos por meio dela. A negação de 
Deus é loucura (SI 14.1). Ouvir a Deus é autorreflexão, e a consciência é uma adesão 
voluntária na harmonia do eu com a vontade divina.

2. Discordância interna. O AT reconhece a discordância interna (Gn 42.21; ISm 
24.5; 25.31). Ele faz assim no nível divino de julgamento e perdão. A palavra de Deus é 
decisiva na controvérsia interna. Ela condena, mas também liberta pelo perdão e pela 
renovação (SI 51), pela purificação pessoal e não somente pela cultuai.

II. ALXX.
1. syn o ida  em autõ  ocorre uma só vez na LXX e syn e ídêsis  três vezes. A primeira é 

uma tradução livre em Jó 27.6. syn e ídêsis é uma tradução incorreta em Ec 10.20, e sim
plesmente significa “conhecimento” na leitura variante em Sir 42.18. Uma consciência 
moralmente má está em questão em Sb 17.10. Vestida de conceitos legais, ela age como 
procurador e juiz.

2. A ideia hebraica do coração “puro” conduz ao desenvolvimento da noção de uma 
boa consciência. Essa ideia exerce um papel mais importante na LXX do que no TM.

D. Judaísmo.
1. Os rabinos e Qumran. Os rabinos e Qumran não possuem uma palavra sequer 

para consciência. Encontramos as idéias do coração bom ou mau e do impulso bom ou 
mau, no entanto, mais que as antíteses permanece a unidade humana.

2. Os pseudepígrafos. Esses escritos seguem a linha da LXX e não trazem qualquer 
nova contribuição. O coração acusa de pecado, mas pode haver também pureza de co
ração.

3. Josefo. Para Josefo, o verbo tem um ímpeto intelectual. A consciência pode ser 
má ou boa. Ela é, com Deus, uma testemunha que a pessoa deve temer. Quanto a 
syneídêsis, ela pode simplesmente significar “percepção” ou “conhecimento”, mas por 
vezes ela traz o sentido de “consciência”. Com o próprio Deus e com a lei, a consciência 
é, para Josefo, uma testemunha da ressurreição após a morte.

4. Filo.
a. Uso. Filo usa a voz média do verbo no sentido moral, synédêsis refere-se ao co

nhecimento dos próprios atos. A palavra para consciência é syneidós. A não ser quan
do qualificada como pura, esta é sempre uma má consciência.

b. A tarefa da consciência. A consciência acusa, ameaça e julga. No entanto, ela 
também corrige e recomenda a conversão, sendo aplacada quando atendida.

c. O contexto teológico. A consciência é um  estímulo divinamente usado para a
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conversão do pecado. É melhor ser punido do que expulso; a função penal da consciên
cia é positiva, pois ela tem como alvo a salvação pelo gracioso Deus.

d. A função orientadora da consciência. Por duas vezes, Filo se refere à consciência 
como sendo um guia, mas somente em conexão com a noús e com o divino Logos.

e. A posição de Filo. Filo usa idéias populares, aprende com a filosofia, mas é deci
sivamente influenciado pelo AT em seu uso de elénchõ, não meramente para envergo
nhar, censurar ou examinar no sentido grego, mas para admoestar e condenar, e ainda 
ao atribuir à consciência esta função judicial, com Deus por trás dela como o verdadei
ro acusador e juiz. Como Deus opera por intermédio da consciência, sua tarefa acusa- 
tória é mais rigorosa, mas ela também é colocada num contexto positivo. Não se pode 
dizer se Filo é original nesta compreensão, mas ele claramente combina dois tipos de 
vida e pensamento morais, o do helenismo e o do AT.

E. ONT.
1. Geral, synoida ocorre para o conhecimento de culpa de uma segunda pessoa em 

At 5.2 e com o pronome reflexivo em ICo 4.4. syneidós não ocorre, mas encontramos 
syneídèsis 31 vezes, principalmente em Paulo, embora não no sentido de consciência 
boa ou má.

2. Paulo.
a. Oito das passagens paulinas ocorrem em relação a carne sacrificada a ídolos (ICo 

8.7ss.; 10.25ss.). Talvez Paulo esteja adaptando aqui uma expressão corrente na igreja 
de Corinto. A consciência é para ele uma “consciência própria” que é ameaçada pela 
separação entre o querer e o conhecer ou entre o julgamento e a ação. Ela não é um 
poder separado de avaliação, mas é o eu em sua própria vontade e ação. Em Cristo, o 
encontro com o único verdadeiro e gracioso Deus tanto liberta quanto compromete a 
consciência neste sentido. A libertação é para os fracos, que, ainda não estando livres 
dos ídolos, não desfrutam a plena liberdade de reconhecer seu próprio reconhecimento 
pelo único Deus verdadeiro. O compromisso é para os fortes, que, em virtude da morte 
de Cristo pelos fracos, deveriam reconhecer a fraqueza e assim aceitar os fracos. Os 
fracos, então, devem evitar o questionamento ansioso e os fortes devem evitar causar 
ofensa. Em Rm 13.5 a fórmula “por causa da consciência” podería significar (a) evitar 
a má consciência que poderia resultar, (b) por obrigação ou (c) por causa do vínculo 
entre o Estado e a vontade de Deus. Diferentemente de ICo 10, Rm 13 requer uma obe
diência positiva, não sob pressão, mas numa união de ato e autoconsciência. Portanto, 
à luz do v. 6, a explicação (c) deve ser preferida. Os crentes devem estimar o Estado 
unicamente como servo de Deus. lPe 2.19 segue no mesmo sentido.

b. Em outras passagens a consciência possui um papel judicial. Em ICo 4.4 Paulo 
não teme qualquer julgamento humano, mas somente o julgamento divino, que o aceita 
e o liberta. Por esta razão, ele se gloria no testemunho de sua consciência (2Co 1.12; 
cf. ljo 3.19ss.). Em virtude do veredicto repousar na palavra de Deus, o apóstolo está 
aberto à avaliação pela consciência de outrem (4.2). A consciência possui a importân
cia de um juramento em Rm 9.1, mas somente quando governada e confirmada pelo 
Espírito. Em Rm 2.15, a consciência gentílica indica responsabilidade humana. A cons
ciência possui aqui uma função judicial, embora ela possa defender bem como acusar. 
Em geral, o papel acusatório da consciência é mais fraco em Paulo porque a lei age
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como um acusador incomparavelmente mais severo, e mesmo a lei é posta de lado pelo 
Deus que perdoa e renova em Cristo.

c. Para Paulo, a consciência é a autoconsciência central da pessoa que conhece e age. 
Várias idéias se combinam numa complexa referência a ser, ato e conhecimento. O que 
os mantém juntos é a nova verdade de que, reconhecidos por Deus em Cristo, podemos 
ver os conflitos internos de maneira mais nítida e ainda também colocá-los sob a pro
messa de cura.

3. Outras obras.
a. As Pastorais. Essas cartas acrescentam a syneídêsis palavras tais como “boa” ou 

“clara”. A consciência clara denota o posicionamento total do crente. O evangelho tem 
por alvo uma boa consciência (lTm 1.5-6). Timóteo deve manter uma boa consciência 
(1.18-19). Uma consciência corrupta envolve discrepância entre confissão e ação. A li
gação com a fé mostra que a boa consciência tem a ver com a nova criação que inclui 
toda a vida, não exatamente com um consciência irrepreensível num sentido moralista.

b. Hebreus. Em Hb 10.2,22 a renovação indicada pelo batismo não possui qualquer 
limitação moral ou cultuai, mas envolve a pessoa toda num relacionamento com Deus.

c. A boa consciência é novamente uma fórmula para a vida cristã em lPe 3.16, 21.
3.21 talvez incorpore uma fórmula batismal.

d. Um novo desenvolvimento nessas obras é a proclamação de uma boa consciência 
como a norma, no sentido de uma cura interior e de uma nova existência por intermé
dio da ação de Deus em Cristo.

E Os pais apostólicos, syneídêsis é um termo comum nessas obras, geralmente 
com um atributo qualificador e com um mais forte ímpeto moralizador (cf. lClem. 1.3; 
41.1; Inácio Tralianos 7.2; Did. 4.14; Barn. 19.12; Hermas Mandatos 3.4.

[C. Maurer, VII, 898-919]

synoikodoméõ -»  oíkos; syntéleia, synteléo -> télos

syntríbõ [esmagar, quebrar], syntrimma [destruição, ruína]

A. O grupo no mundo grego.
1. Derivação. De etimologia obscura, tribos, de tríbõ, significa um “caminho pisa

do”, em seguida “intercurso”, “circulação”.
2. Significado.
a. Uso estrito, syn tr íbõ  significa “esfregar junto”, “moer”, “triturar”, “esmagar”, “que

brar”, “destruir”.
b. Uso mais frouxo. Várias coisas, como p. ex., temor, angústia, desapontamento, 

são ditas levar pessoas ao esgotamento ou à destruição.

B. O grupo no AT.
1. Originais hebraicos.
a. A raiz sbr. Essa raiz ocorre umas 145 vezes no sentido básico de “quebrar”. Na 

LXX syn tríbõ  corresponde 134 vezes. Os termos se sobrepõem, embora o hebraico real
mente signifique “quebrar em pedaços”, e o grego “esmagar”.
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b. Outras raízes. Há ocorrência de mais de 30 outras raízes (Para detalhes, ver 
TDNT, VII, 921.)

c. Outras traduções de Sbr. Outros termos para Sbr incluem apollyõ em Is 14.25, 
erêmóõ em 24.10, thlíbõ em Lv 26.26 e leptynõ em 2Cr 23.17.

2. Ditos importantes da LXX. Ditos que são importantes no NT: Êx 12.10 (cf. SI
34.20); SI 46.9 (cf. Os 2.20); Is 57.15; Is 53.5 A; 66.2 Θ.

C. O grupo no NT.
1. Citações e expressões do AT. Em Mt 12.20 Jesus não veio para quebrar a cana es

magada mas para juntar a si pecadores; os abatidos e oprimidos são receptores da pro
messa. Em Lc 4.18 Jesus aplica Is 61.1 a si mesmo, mas provavelmente sem a expressão 
sobre curar os quebrantados de coração, embora isto descreva apropriadamente sua 
obra. Somente Jo 19.36 acha importante o fato das pernas de Jesus não terem sido que
bradas na cruz; isto indica sua justiça (SI 34.20) e sua correspondência com o cordei
ro Pascal. Rm 3.16 usa Is 59.7 para descrever a pecaminosidade humana; syntrimma é 
tanto pecado quanto sua punição. A imagem de esmagar Satanás em Rm 16.20 (cf. Gn 
3.15; SI 91.13) sugere tanto a vitória atual sobre os poderes das trevas quanto a iminente 
destruição escatológica de Satanás. O triunfo atual talvez seja sobre os falsos mestres 
do v. 17, que estão servindo Satanás. Ap 2.27 usa as imagens de SI 2.9 (cf. Dn 7.27) 
para descrever o poder sobre as nações que o Cristo ressurreto dá àqueles que vencem e 
guardam as obras dele.

2. Outras passagens. Mc 14.3 refere-se à quebra do vaso por ocasião da unção, Mc
5.4 afirma que o espírito dá ao endemoninhado a força para quebrar grilhões, e em Lc 
9.39 o espírito quebranta o menino. Nos últimos dois casos Jesus manifesta seu poder 
sobre as destrutivas forças demoníacas. [G. Bertram, VII, 919-25]

synypokrínomai —> hypokrínomai; syssêmon -» sêmeíon-, syssõmos —> sõma;
systauróõ —> syn -  metá, systéllõ —> stéllõ; systenázõ ->■ stenázõ; systoichéõ -»
stoichéõ; systratiõtês —» strateúomai

spházõ [abater, matar], sphagê [massacre, matança]

spházõ.

A. Uso secular.
1. Matança ritual.
a. Oferendas de carne aos deuses do Olimpo. A palavra spházõ significa “matar”, 

“abater”, “exterminar”, “assassinar”. Em termos estritos, ela se refere à matança de ani
mais, especialmente em sacrifícios. A matança ritual ocorre após as orações. Especialis
tas a realizam somente quando os animais são grandes ou aqueles que fazem a oferenda 
são de alta posição. A inclinação da cabeça supostamente indica consentimento. O boi 
é golpeado por trás, em seguida o pescoço é curvado para trás, a goela é cortada e o 
sangue se derrama. Varrões podem primeiro ser entorpecidos. No caso de animais me
nores a matança ocorre mediante o corte da goela com o pescoço curvado para trás.

b. sphágia. Quando os sacrifícios removem maldições, ou se prestam à expiação, ou
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ainda os deuses ou os heróis reivindicam todo o animal, a carne não é comida e, assim, 
temos uma sphágia. O derramamento do sangue é agora o ponto principal. O pescoço 
é cortado bem profundamente e o sangue é dirigido para onde reina o nume específico. 
Seres humanos podem ser oferecidos como sphágia em crises especialmente perigosas 
na Grécia ou em Roma.

2. Matança secular.
a. Animais. Grande parte das matanças possui ligações rituais na antiguidade. A 

matança doméstica inclui cerimônias simples e a dedicação de partes aos deuses. Con
tudo, um uso puramente secular de spházõ não ocorre. Entretanto, o termo é usado 
para a ação do lobo ao matar sua presa.

b. Humanos, spházõ serve como um termo repulsivo para matança, p. ex., assassi
nato de parente, massacres na guerra, crimes de paixão e suicídio.

B. UsodaLXX.
1. Matança ritual.
a. Sacrifício de animais. Na LXX spházõ ocorre cerca de 84 vezes, na maioria para 

thh e sht. O termo não é técnico, mas exerce um papel importante no tocante a oferen
das de animais. Uma forma simples de oferenda (ilegítima) ocorre em ISm 14.32ss. Em 
tempos primitivos a carne é comida apenas em conexão com o sacrifício. O sangue e 
várias partes são postos de lado para Deus; no sangue repousa um poder expiatório 
(Lv 17.11). O chefe da casa ou um servo procede a matança em casa; tanto indivíduos 
quanto pessoas ligadas ao culto podem realizá-la nos santuários. O ritual de sangue, 
a princípio, exige que o animal seja morto sobre o altar para que o sangue possa nele 
fluir. Quando a centralização é realizada, a matança deve acontecer na entrada do san
tuário (Lv 17.3-4). Animais usados na purificação e não oferecidos a Deus são mortos 
fora do acampamento.

b. Sacrifícios humanos.
(a) Para Deus. Em Gn 22.10 Abraão levanta o punhal para matar Isaque, e em ISm

15.33 Samuel mata o “dedicado” Agague.
(b) Para ídolos. Acusações de matança de crianças para ídolos ocorrem em Ez 

16.17ss.; 23.39; Is 57.5.
2. Matança secular.
a. Animais. A princípio a matança está ligada a oferendas públicas, porém Dt 12 

permite matança secular, embora sem a ingestão de sangue.
b. Humanos. Como no grego secular, spházõ na LXX pode indicar a matança vio

lenta de outras pessoas, p. ex., a matança dos sacerdotes de Baal em lRs 18.40 ou o 
massacre dos justos em SI 37.14.

C. Filoejosefo.
1. Filo.
a. Filo raramente usa spházõ, mas o inclui, às vezes, para a matança ritual e secular, 

incluindo o assassinato.
b. Josefo. Josefo usa spházõ (também spháttõ) para a matança ritual e também mui

to comumente para a matança humana em sentidos tais como derrubar, massacrar, 
abater, p. ex., populações indefesas. Especialmente horrorosa é a matança humana no 
templo.
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D. Escritos rabínicos.
1. Os rabinos por vezes usam o termo para “matar” sem qualquer referência ritual, 

p. ex„ o abate de gado roubado.
2. Eles também estabelecem regras estritas para a correta matança, seja ela cultuai 

ou não. O ponto principal é que a goela deveria ser cortada com um único golpe.

E. ONT.
1. spházõ, que no NT ocorre unicamente nas obras joaninas, é um termo forte para 

fratricídio (assassinato de Abel cometido por Caim) em 1 Jo 3.12.
2. Em Ap 5.6, 9, 12; 13.8 Jesus é o “Cordeiro que foi morto”. Com uma provável re

ferência à Páscoa, esse termo, num paradoxo figurado, denota a natureza extrema da 
oferenda e seu resultado vitorioso. O sangue serve como um resgate em 5.9. Em 13.3 
a besta com sua ferida mortal é colocada em contraste. Historicamente, o assassinato 
de Nero podería estar em vista. Em Ap 6.9 a morte de mártires por causa da palavra é 
comparada à matança de sacrifícios. Assim como o sangue flui altar abaixo, assim tam
bém suas almas (que o sangue representa) estão sob o altar. O mesmo modo de lin
guagem influencia Ap 18.24, e cf. também o cavaleiro de 6.4, que tira a paz para que os 
homens se matassem uns aos outros.

sphagê.
1. Essa palavra significa matança ou massacre ritual ou secular, a matança do veado 

na caça e a matança humana. Ela pode também se referir a cortes ou feridas, e na ana
tomia pode se referir à goela.

2. O termo ocorre 23 vezes na LXX para matança ou massacre. A imagem de ove
lhas para o matadouro exerce um papel especial (cf. Sl 44.22; Zc 11.4, 7, que é dirigido 
contra aqueles que impiedosamente entregam o povo eleito; Jr 11.19, onde a ênfase está 
na natureza insuspeita do profeta; Is 53.7, que declara que o servo não oferece resistên
cia ou queixa; Jr 12.3, que tem em mente a destruição do ímpio).

3. Filo usa sphagê de maneira cultuai, militar e ética. Ele diz que a determinado ho
mem é dada alimentação como se dá ao gado que engorda para a matança. Josefo tem 
uma referência ritual ocasional, porém, na maioria das vezes usa o termo para a matan
ça humana, p. ex., matança em batalha, assassinato político e suicídio.

4. O Targum sobre Is 53 toma o servo messianicamente, porém aplica a imagem do 
cordeiro levado para o matadouro ao julgamento do Messias sobre os gentios. Sl 44.22 
tem grande importância martirológica e está também ligado à circuncisão.

5. Rm 8.36 usa Sl 44.22 para descrever a situação da igreja sob ataque externo. O pa
radoxo de que a comunidade eleita sofre demonstra o amor de Deus ao invés de negá- 
-lo. Em At 8.32-33 o eunuco lê Is 53.7-8 e Filipe aplica essa passagem a Jesus. Tg 5.5 
acusa o rico por alimentar-se no (ou para o) dia quando os pobres são mortos ou os 
adverte que eles já estão se alimentado no dia de julgamento quando eles próprios se
rão mortos.

6. lClem. 16.1ss. cita toda a passagem de Is 53.1ss. como exemplo para a igreja.
Barn. 5.2 cita Is 53.5, 7 com referência à salvação mediante o espargir do sangue de 
Cristo. Barn. 18.1ss. alegoriza Nm 19: A novilha é Jesus; aqueles que a sacrificam são 
aqueles que o levaram ao matadouro. [O. Michel, VII, 925-38)



selo 515 sphragís

sphragís [selo], sphragízo [selar], katasphragízõ [lacrar]

A. Selo no mundo não bíblico.
1. Composição. O uso de selos, que identificam coisas por intermédio de um sinal, 

uma figura, letra ou palavra, é um costume antigo. O termo pode denotar tanto o ins
trumento que faz a marca quanto a impressão feita. Selos de rolo ou cilindros de selo 
são a forma mais antiga. Figuras cultuais ou míticas são entalhadas no revestimento, 
e o cilindro é rolado sobre a argila umedecida. Escaravelhos ou anéis com escarave
lhos substituem cilindros no Egito. Em seguida, encontramos selos na forma de botões, 
cones e cubos. Selos cristãos usam símbolos como a pomba, o peixe e o navio. Os se
los são geralmente rolados ou impressos sobre argila ou barro umedecido, que depois 
é secado ou cozido. No caso de documentos, uma pequena porção de argila é colocada 
sobre eles, e o selo é impresso sobre a argila.

2. Importância legal. O selo serve como uma proteção legal e garantia. Assim, ele 
é colocado em pertences, testamentos, etc. Leis proíbem o mau uso de selos, que seus 
possuidores rompem pouco antes da morte. Os selos servem de prova de identidade. 
Eles também protegem casas, sepulturas, etc., de violação. Tanto o testador quanto as 
testemunhas selam os testamentos. Na lei romana, todas as seis testemunhas devem 
romper seus próprios selos para abrir o testamento, e no sul da Babilônia beneficiários 
indicam ou selam quando a herança é dividida. Os selos também servem como cer
tificação, p. ex„ de pesos e medidas. O selo exerce uma importante função pública na 
administração. Todas as autoridades possuem selos. O selo do rei confere autorização. 
Tanto na vida privada quanto na pública o uso de um selo expressa um elemento de 
poder.

3. Significado religioso. Desde os tempos antigos, os selos trazem imagens de divin
dades. Desse modo, eles possuem significação mágica, conferindo proteção divina. A 
selagem de sacrifícios tem significado cultuai bem como legal. Mais tarde, uma taxa de 
selagem é paga pela selagem. Os selos são também colocados em capelas quando fora 
de uso, para denotar sua inviolabilidade. A marcação dos seguidores de Dionísio com a 
folha de hera é denominada sphragízein.

4. Uso metafórico. Platão compara as impressões da memória com aquelas feitas por 
selos. Aristóteles compara os sons bem articulados de vozes claras a impressões nítidas 
feitas por selos bem talhados. No Hino Órfico 34.26 o selo do criador é dito ser estam
pado em toda a criação.

B. Selo no AT.
1. Significado.
a. O hebraico equivalente (htm) ocorre 13 vezes, sphragís também ocorre em Êx 

35.22 para “bracelete”.
b. O verbo htm  é  o principal original dos verbos gregos.
2. Composição. O selo de rolo chega a Israel procedente da Babilônia e o escarave

lho, do Egito. Várias figuras com caracteres hebraicos antigos aparecem nos selos. Selos 
cônicos e cúbicos também são encontrados em escavações. A gravação de selos faz par
te do ofício de entalhador em pedra.
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3. Uso e importância.
a. Conquanto selos reais não tenham sido encontrados em Israel, 1 Rs 21.8 menciona 

o uso deles, e selos de ministros são conhecidos. O selo real seria colocado em portas 
de templos (cf. a selagem da cova dos leões em Dn 6.18). José usa o anel de Faraó em 
Gn 41.42 (cf. Et 3.10).

b. Os selos fazem que documentos tenham validade legal (cf. notas de venda, con
tratos de casamento, o pacto de Ne 10.1, o livro de Is 29.11).

c. O verbo sphragízõ também pode significar gravação em pedra ou metal (cf. Êx 
28.21; 36.21).

d. Visto que os conteúdos de vasos selados, etc., são inacessíveis, o termo sphragízõ 
assume o sentido de “fechar” (Sir 22.27; 42.6) e, em seguida, de “ocultar” (Dn 8.26).

e. Misturados ao selo estão os vários temas de autorização, poder, validade legal, in
violabilidade e encerramento. Dessa forma, o AT encontra para a selagem um rico uso 
transferido (cf. Sir 17.22; Ct 8.6; Jr 22.24; Ag 2.23).

C. Selo no judaísmo.
1. Filo desenvolve o uso figurado. Os poderes ao redor de Deus dão forma tal como 

o selo produz muitas cópias. A palavra de Deus é o selo original. O mundo incorpóreo 
é o mundo de idéias ou selos. O verbo em Filo pode significar “manter guardado sob 
sete chaves”, mas pode também ter o sentido de “determinar” ou “garantir” e, por vezes, 
o sentido mais fraco de “confirmar”.

2. Josefo muitas vezes refere-se ao selo num sentido oficial para autorização. O selo 
denota autoridade ou oferece proteção.

3. O judaísmo frequentemente chama a circuncisão de selo como uma marca im
pressa na carne. Tal como um selo, ela indica identidade e propriedade, mas também 
sugere poder e proteção.

D. Selo no NT.
1. O N T à parte de Apocalipse.
a. O sentido literal. O grupo ocorre 32 vezes no NT, 22 vezes em Apocalipse. Só ra

ramente é literal a referência. O túmulo de Jesus é selado em Mt 27.66, obviamente para 
assegurá-lo, embora não nos seja informado de quem seria o selo. Em Rm 15.28, Paulo 
fala de entregar a coleta sob selo, embora aqui o termo provavelmente indique trans
missão fidedigna (cf. 2Co 8.20-21) antes que selagem literal da bolsa.

b. O uso transferido. 2Tm 2.19 usa sphragís no sentido de “inscrição”. A palavra de 
promessa e admoestação sugere fidedignidade. Em ICo 9.2, a própria igreja serve para 
confirmar ou validar o apostolado de Paulo. O significado de “confirmar” ocorre em Jo 
3.33: Aqueles que recebem o testemunho confirmam que Deus é verdadeiro. A mesma 
ideia ocorre em Jo 6.27: O Pai confirma sua designação do Filho para dar a comida da 
vida eterna. Em Rm 4.11, Paulo descreve a circuncisão como sendo um selo, não tanto 
de propriedade de Deus mas de restauração à comunhão com Deus mediante a fé. A 
circuncisão não substitui a justificação, mas a segue e a confirma; ela indica filiação no 
povo justificado de Deus. Em 2Co 1.22 o selo do Espírito refere-se ao ato de Deus fazer 
dos crentes sua possessão inviolável. Em Ef 1.13-14 e 4.30 o Espírito é um penhor da 
herança e, por esta razão, é o selo pelo qual os crentes são marcados e designados para 
a redenção. Não há qualquer referência específica ao batismo, e a ideia principal é a da 
marcação daqueles que pertencem a Deus.
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2. Apocalipse.
a. Selagem. Em Ap 22.10 o vidente não deve selar sua profecia, isto é, mantê-la em 

segredo. Em 20.3 o anjo sela o abismo por mil anos. Em 10.4 a selagem traz o sentido 
de manter encerrado ou em segredo.

b. O livro com sete selos. Esse livro nos recorda da lei romana com o selo do testa- 
dor e das seis testemunhas. O livro selado é um documento duplo. O único exemplo de 
katasphragízõ no NT ocorre em conexão com sua selagem em 5.1. Somente o Cordeiro 
pode romper este selo. Um selo é rompido após o outro em 6.1ss., e eventos escatológi- 
cos são adiantados com o rompimento dos selos.

c. Os selados. O segundo anjo em 7.2 e 9.4 tem o selo de Deus, e retém os qua
tro anjos da destruição até que ele sele os servos de Deus (7.3), 12.000 de cada tribo 
(7.4ss.). Esta selagem marca o povo de Deus como possessão de Deus e o protege atra
vés dos terríveis eventos do tempo do fim. O selo é um sinal com uma distintiva signifi
cação teológica. Ele serve tanto como uma imagem literária quanto como um modo de 
falar entre os crentes. A realidade assume forma na figura.

E. Selo na era pós-apostólica.
1. “Selo” é raro nos pais apostólicos. lClem. 43 (cf. Nm 17.16ss.) usa a palavra de 

maneira literal. 2Clem. 7.6 parece ter em vista o Espírito Santo. Em Barn. 9.6 a circun
cisão é o selo como um sinal secreto apontando para Cristo. Em várias passagens com 
“selo” em Hermas, o batismo é chamado um sphragís (Similitudes 8.2-3; 9.16.3ss.). Este 
selo, evidentemente, é invisível; por esta razão o tema do encobrimento escatológico 
talvez exerça algum papel. A ideia de batismo como um selo em seguida torna-se co
mum.

2. a. O selo é um conceito importante em escritos gnósticos. O batismo é um selo, 
ao qual a eucaristia está associada. O selo batismal segue a instrução e concede revela
ções parciais.

b. As Odes de Salomão referem-se à selagem do abismo (24.7) e à selagem das faces 
do povo de Deus (8.15). O plano de Deus de salvação é uma carta selada (cf. Atos de 
Tomé 111). O selo protege os gnósticos ao atravessarem as várias zonas ou éons.

c. Obras mandeanas fazem referência a uma carta selada, à selagem batismal como
uma proteção contra os demônios, e ao selo como uma marca com que se distingue os 
iniciados. [G. Fitzer, VII, 939-53]

schêma [postura, forma], metaschematízõ [mudar, transformar] 

schêma.

A. Uso fora do NT.
1. Geral. O termo schêma denota a estrutura exterior ou a forma que pode ser co

nhecida pelos sentidos. O verbo schématízõ refere-se à decência na conduta humana e 
pode facilmente ter uma referência especial ao vestuário.

2. Específico. Em termos específicos, schêma tem sentidos tais como “postura”, “apa-
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rência”, “feição”, “traços” (plural), “figura” (transferido na dança), “constituição”, “forma
ção militar”, “modo de vida”, “vestimenta”, “forma” (na retórica, na gramática, na geo
metria ou na astronomia), “esboço”, “forma de um silogismo”, “constelação”, num sen
tido fraco “estado”, “condição”, ou “maneira” e, ocasionalmente, “semblante”, “pretexto”.

3. A LXX. O único exemplo na LXX encontra-se em Is 3.17 para a “postura” orgu
lhosa das aristocratas, porém degeneradas, mulheres de Jerusalém.

4. Filo faz rico uso do termo com o sentido primário daquilo que pode ser conheci
do desde o exterior, p. ex„ formas, figuras artísticas ou matemáticas, formas de lingua
gem, e também aparência, disposição, postura ou posição humanas. Ele também usa a 
palavra para “caráter distintivo”. Deste modo, na Páscoa cada casa assume o schêma de 
um santuário.

5. Josefo, também, faz uso variado do termo, p. ex., para atitude, vestuário, compor
tamento exterior ou para forma.

6. Outro uso é para “tamanho”, p. ex., de Jerusalém na Epístola de Aristeias 105.
7. O termo ocorre como palavra emprestada em obras rabínicas.

B. Uso no NT. Os únicos exemplos no NT estão em Fp 2.7 e ICo 7.31. O ponto 
em Fp 2.7 é o de que até à cruz Jesus estava em sua humanidade demonstrada por sua 
forma terrena. O que está indicado é seu modo de manifestação, ou seja, toda a sua na
tureza e maneira como um homem. A “aparência” exterior que ele assume corresponde 
à realidade interna. Em ICo 7.31, Paulo aconselha os crentes a possuírem coisas mate
riais como se não as possuíssem, pois a forma distintiva deste mundo está perecendo.

metaschêmatízõ.

A. O mundo grego e o judaísmo.
1. Essa palavra significa “transformar”, “alterar”, “mudar de aparência”.
2. O único exemplo na LXX encontra-se em 4Mac 9.22 para a transformação dos 

mártires na morte.
3. Filo usa o verbo para,“mudar para uma nova forma”. Josefo o usa para a mudança 

de roupa, o uso de disfarce e também para a transformação.

B. O NT. Paulo usa o verbo em Fp 3.21. Os crentes têm o Espírito como uma ga
rantia da consumação, porém quando Cristo vier ele transfigurará o atual corpo deles 
de humilhação em corpos de glória. Em 2Co 11.13ss. o verbo ocorre três vezes na voz 
média. Os oponentes de Paulo se transformam em apóstolos, mas, visto que Satanás se 
transforma em anjo de luz, não é de surpreender que seus servos se disfarcem de servos 
de justiça. Em ICo 4.6 o uso é literário. Paulo não quer dizer que ele está colocando as 
coisas numa figura de linguagem, mas que ele está expressando a questão de outra ma
neira, ou seja, mostrando qual deveria ser a atitude dos crentes a partir do exemplo de 
Apoio e dele próprio.

C. A igreja primitiva. Em Hermas Visões 5.1 schêma significa “traje”, mas não há 
outro exemplo nem do substantivo nem do verbo em escritos primitivos.

[J. Sc h n e id e r , VII, 954-58]
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schízõ [fender, dividir], schísma [ruptura, divisão]

schízõ.
1. Grego secular.
a. Essa palavra significa literalmente “fender”, “rasgar”, “partir”, “separar” (leite).
b. Menos fortemente significa “dividir”.
c. Raramente refere-se, em termos figurados, à diferença de opinião.
2. ALXX.
a. schízõ ocorre onze vezes, principalmente para bq‘ (normalmente traduzido por

rhêgnymi).
b. O significado forte “rasgar”, “dividir”, “romper”, predomina (cf. Êx 14.21; Is 48.21).
c. Entre os compostos estão anaschízõ (fender as grávidas, Am 1.13), diaschízõ (Sb

18.23) e kataschízõ (rasgar os livros da lei, IMac 1.56).
d. schízõ não denota divisão de opinião, mas anaschízõ é usado para o apartar-se 

dos ímpios do povo (Nm 16.21).
3. Judaísmo posterior.
a. Os verbos traduzidos por schízõ têm pouca importância teológica, porém o verbo 

do AT hlq é importante para a diferenciação e também para a discordância de opinião.
b. Filo raramente usa schízõ, e quando o faz o verbo possui o sentido mais fraco de 

“dividir”. Em Josefo o termo tem seu tom mais áspero: Aías rasga sua capa assim como 
Deus rasgará o reino (Antiguidades 8.207).

4. ONT.
a. No NT schízõ ocorre nove vezes nos Evangelhos para “fender” ou “rasgar”. Assim, 

em Mc 2.21 o remendo novo tira parte do pano velho; as coisas novas que Jesus traz 
exigem uma nova forma de vida.

b. Em Mc 15.38 o véu do templo rasga-se por ocasião da morte de Jesus. É provável 
que este véu seja a cortina interior e o rasgar-se represente o fim do antigo culto e o 
novo acesso a Deus por intermédio da morte de Jesus (Hb 6.19-20; 9.8; 10.19-20).

c. Em Mc 1.10 o céu é rasgado por ocasião do batismo de Jesus -  um tema na reve
lação escatológica (cf. Is 64.1).

d. Em Jo 19.24 os soldados não dividem o manto de Jesus, e em Jo 21.11 a rede não 
se rompe (cf. Lc 5.6).

e. Em At 14.4 e 23.7 (as duas únicas ocasiões fora dos Evangelhos) a referência é à 
divisão de opinião causada pela pregação de Paulo.

5. A igreja primitiva.
a. Um dito antigo faz referência à presença de Cristo no rachar lenha. No Evangelho 

de Tomé 77 isto sugere um pan-cristismo, porém em sua forma original o ponto parece 
o de estar Cristo presente com trabalhadores manuais isolados.

b. Em Inácio Filadélfios 3.3 o separar-se do bispo equivale à negação gnóstica do so
frimento do Senhor encarnado.

schísma.
1. Grego secular. Esse termo raro significa “aquilo que é fendido”, “rompido”, “rasga

do”, “dividido”.
2. A LXX. hé schismê ocorre na LXX em Jn 2.6 e Is 2.19,21 (“fendas”).
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3. Judaísmo posterior. Tal como com o verbo hlq, os rabinos desenvolvem a ideia de 
diferenças de opinião ou controvérsias (principalmente num sentido ruim).

4. ONT.
a. Em Mc 2.21 a colocação de um remendo novo torna pior a rotura.
b. Em Jo 7.43; 9.16; 10.29 a origem, as obras e as palavras de Jesus provocam divisão 

entre seus ouvintes.
c. As schísmata em ICo 1-4 não parecem provocadas por diferenças doutrinárias, 

mas por apego a diferentes líderes. Elas só podem ser superadas pela unidade no corpo 
de Cristo e pela mútua sujeição e preocupação. Em ICo 12.25, discórdia no corpo hu
mano simboliza discórdia no corpo de Cristo.

5. Os pais apostólicos. Em lClem. 2.6; Hermas Similitudes 8.9.4 schísmata estão as
sociadas a debates e rivalidades. O amor desconhece toda schísmata (lClem. 49.5). Os 
crentes devem evitá-las (Did. 4.3). Fendas nas montanhas simbolizam pessoas conten
ciosas (Hermas Similitudes 9.1.7); cf. também rupturas em ramos e fendas em rochas 
(Similitudes 8.1.9-10; 9.6.4). [C. M a u r e r , VII, 959-64]

sõzõ [salvar], sõtêría [salvação], sõtêr [salvador], sõterios [salvador]

sozõ, sõtêría.

A. O mundo grego.
1. Salvando. Esses termos se referem primeiramente à salvação (humana ou divina) 

de um sério perigo. A cura de uma enfermidade é outro sentido. Cavalos podem salvar 
na batalha, ou a noite pode salvar um exército da destruição, bons conselhos podem 
salvar navios, etc. Cidades, castelos, navios, etc., podem ser salvos, bem como pessoas. 
Por vezes, o significado pode ser o de proteção, e sõtêría pode ter o sentido de “um re
torno seguro”.

2. Guardando. O significado, às vezes, pode ser o de manter vivo, p. ex., perdoando, 
protegendo, guardando de necessidades, mantendo o fogo sob controle. Outros usos 
são para guardar vinho, bens e mesmo barbas, bem como preservar a memória.

3. Beneficiando. A ideia de resgatar do perigo desaparece quando a ideia é a de 
manter em boa saúde, ou beneficiar ou quando o substantivo significa “bem-estar”, ou 
seja, de uma cidade, de um país, de uma família, etc.

4. Preservando o ser interior. Uma nuança especial é quando os termos se referem à 
preservação do ser ou natureza interiores. Na filosofia a saúde interior pode ser o ponto 
ou a preservação da humanidade de uma pessoa.

5. Uso religioso. Todas as nuanças ocorrem no uso religioso. Assim, os deuses li
vram dos perigos da vida. A filosofia discute a preservação de todas as coisas do pereci- 
mento. Surge uma demanda pela preservação da vida após a morte. Na esfera gnóstica, 
a gnósis supostamente salva da morte à medida que ela é comunicada por revelação. 
Nos mistérios, os iniciados participam da salvação de um mítico ser divino da morte e 
nisso alcançam uma vida abençoada na vida futura. Uma crença síria específica men
cionada em Orígenes Contra Celso 7.9 é a de que há salvação da punição eterna me
diante a adoração de um enviado divino e por fé nele. [W. Fo e r s t e r , VII, 965-69]
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B. O AT.
1. Estatística e equivalentes.
a. No cânon, sõzõ (“guardar”, “salvar”) ocorre mais ou menos três quintos das vezes 

parati* (“salvar”, “ajudar”, “libertar”), anasõzõ ocorre principalmente para substantivos 
derivados de plt. diasõzõ é usado especialmente para mlt (“salvar”, “alcançar segurança”, 
“escapar”), sõtêría (“salvação”, “preservação”, “proteção”) é usada principalmente para 
derivados de ys‘ .

b. Visto que sõzõ e sõtêría ocorrem principalmente para a raiz ys‘, assim esta raiz é, 
na maioria das vezes, traduzida por sõzõ e sõtêría. No entanto, os compostos ocorrem 
para outros termos hebraicos, contudo, sõzõ bem como diasõzõ comumente traduzem 
mlt.

c. Nenhuma mudança básica de significado ocorre quando sõzõ, etc., são usados 
para diferentes verbos hebraicos. No entanto, a LXX, muitas vezes, traduz livremente 
(p. ex., salvar para converter em Is 10.22; cf. também Sf 3.17; Jó 20.24; Pv 10.25; 11.31). 
Pequenas mudanças podem também ocorrer quando substantivos são traduzidos, 
como quando aqueles que escapam vêm a ser aqueles que são salvos (com uma ênfase 
mais passiva). (Para detalhes ver TDNT, VII, 970-73.)

2. A raiz ys‘ no AT.
a. Significado. Esse verbo significa primeiramente “ser espaçoso”. Trazer para um 

lugar mais espaçoso confere a ideia de libertação. Um ser mais forte traz libertação ao 
fraco ou oprimido por meio de uma intervenção superior. Relações pessoais são enfa
tizadas enquanto há livramento de situações ocasionadas pela intenção hostil de outras 
pessoas. Os substantivos abrangem uma totalidade que inclui tanto a libertação como o 
resultante estado de salvação.

b. Libertação, ajuda e salvação humanas. Os fracos carecem de ajuda legal ou mi
litar (cf. Jó 26.2; 5.4; ISm 11.3). Eles deveríam clamar por ajuda (Jz 10.12ss.). Aque
les que são fortes deveríam ser chamados para dar proteção ou para garantir justiça (Is 
37.35; Os 13.10). Tal solicitação implica ou ocasiona dependência. A ajuda pode vir por 
intermédio da guerra (Os 1.7) ou através de ação legal (Jó 13.16). Heróis militares ou 
juizes trazem libertação. De igual forma forças protetoras. Governantes têm a tarefa de 
ajudar a justiça (2Sm 14.4).

c. Limites da libertação humana. Toda salvação que não é divinamente validada é 
limitada. ídolos e astrólogos não podem salvar (Is 45.20; 47.13). É Deus, e não um anjo, 
quem liberta do Egito, traz à terra e obtém vitórias sobre os inimigos (Is 63.8-9; SI 44.3- 
4; Jz 7.2, 7). O povo deve esperar em Deus para a salvação (Is 30.15). É um pecado re
jeitar o Deus que salva e buscar um rei (ISm 10.18-19) ou vingar-se (25.26ss.). A inter
venção humana é legítima somente se Deus opera nela e através dela, como no caso dos 
juizes (Jz 2.18). O Deus que salva com muitos ou com poucos (ISm 14.6) deve oferecer 
garantia a Gideão antes que ele se apresente para ajudar e salvar (Jz 6.14ss.).

d. Libertação, ajuda e salvação divinas. Deus também ajuda e salva diretamente 
como o melhor equipado para intervir, proteger ou preservar. Ele é o verdadeiro herói 
e rei (SI 80.2; 44.3-4). Israel conquista por seu intermédio (Dt 33.29). Ele salva e ajuda 
Israel (ISm 11.13). Se Israel for fiel, ele promete ajudar (Nm 10.19). Ele é o herói que 
obtém vitória (Sf 3.17) Em Salmos, a ajuda de Deus é assim invocada contra inimigos 
públicos ou pessoais. Ele é chamado para salvar de ataques legais, de injustiça e violên-
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cia, de doença e aprisionamento e de ataques externos. Há também referências a liber
tações ou salvações abrangentes. Deus estabeleceu e preservou o povo, e seus membros 
podem assim esperar por sua ajuda (SI 106.4). Mediante o perdão, a veste de salvação 
substitui o traje imundo do pecado (Is 61.10; Zc 3.4-5). Eles podem assim tomar o cá
lice de salvação (SI 116.13). Aos humildes que conhecem sua insignificância, clamam a 
Deus de corações contritos e seguem sua vontade (SI 24.5; 34.6; 119.155), Deus concede 
sua usual ajuda e salvação. Embora ele negue ajuda a pecadores, a salvação pode, por 
vezes, ser do merecido julgamento. Ele resgata os oprimidos mesmo que eles também 
sejam pecadores (Ez 34.22) e liberta Israel de todos os seus pecados (Ez 36.29). O arre
pendimento é um pré-requisito (Jr 4.14). A libertação do exílio é uma forma de salva
ção (Is 45.17). Só Deus pode realizar isso (43.11). Esta redenção aponta para a redenção 
final no amanhecer da era escatológica de salvação (cf. Is 43.1ss.; 60.16; 63.9). A raiz 
hebraica abrange tanto a libertação em si quanto a salvação que ela traz. A libertação 
escatológica inclui livramento de nações invasoras (Zc 12.7) e a reunião dos dispersos 
(Is 43.5ss.). A comunidade do tempo do fim tirará água das fontes de salvação (Is 12.3), 
e todo o mundo poderá participar de sua salvação (45.22). O regente messiânico, como 
representante de Deus, ajudará Israel para que possa habitar em segurança (Jr 23.6), e 
ele próprio será divinamente preservado no furioso ataque escatológico das nações (Zc
9.9).

3. Outras raízes no AT.
a. Substantivos da raiz plt. Substantivos dessa raiz podem denotar o ato ou o resul

tado de fuga, p. ex„ de fugitivos ou refugiados. Em geral, livramento de perigo violento 
está em questão, p. ex., morte em batalha (Jz 12.5). Em termos religiosos, o julgamento 
de Deus é um perigo mortal do qual ninguém pode escapar (Am 9.1). Se um rema
nescente salvo continua vivo, é apenas como uma lição objetiva para os exilados (Ez 
14.12ss.). Por vontade e obra de Deus alguns escapam da punição divina (Is 4.2; Ez 6.8- 
9; Ne 1.2). Mesmo alguns gentios podem escapar do julgamento final na salvação esca
tológica (Is 45.20ss.; 66.19).

b. O verbo mlt. Esse verbo, também, denota o livramento de ameaça mortal e o en
contro de segurança (cf. Jz 3.29; lSm 19.10, etc.). Davi tem que proteger sua vida de 
Saul (lSm 19.11). Libertação de invasão (Is 20.6), ou de punição (Ez 17.15), ou de cus
tódia (2Sm 4.6) ou de aflição (Jó 19.12) podem também ser denotadas. Aqueles que 
confiam em Deus são salvos (SI 22.5). Deus salva o inocente (Jó 22.30). A libertação 
não vem da confiança em cavalos (SI 33.17), em outras nações (Is 20.6), em riquezas (Jó
20.20) ou no próprio entendimento (Pv 28.26), mas em Deus (Jó 22.30). Os transgres
sores não podem escapar (lRs 19.17; Am 2.14-15). Quando Deus poupa os condena
dos para introduzir a era escatológica de salvação, os prisioneiros novamente escapam 
do opressor (Is 49.24-25). No tempo do fim, aqueles que invocam o nome de Deus (J1
2.32) ou aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida (Dn 12.1), serão salvos.

[G. Fo h r e r , VII, 970-80]

C. sõzõ e sõtêría no judaísmo posterior.
1. Apócrifos do AT. Onde não há qualquer original hebraico, os termos ainda se re

ferem principalmente a libertação humana ou divina com uma referência pessoal. A 
libertação humana é comparativamente incomum; geralmente o que é denotado é a li
bertação dos justos por Deus. O ponto decisivo não é o conteúdo da libertação, mas o



salvar 523 so zõ

fato de que ela procede de Deus. A ressurreição traz salvação final quando os justos são 
libertados das aflições e perseguições da vida terrena.

2. Qumrart. Em geral, os termos hebraicos se referem nessas obras a ajuda e liber
tação vindas de Deus. Estas são vistas na história de Israel e são esperadas no conflito 
dos filhos da luz com os filhos das trevas. Elas também se aplicam nas lutas individuais 
dos justos no passado e também no presente. No tempo do fim a comunidade divina é 
o principal objeto de ajuda, ou seja, de salvação definitiva. A ênfase não está nas várias 
emergências, mas no fato positivo da intervenção de Deus. A libertação pode ser da 
opressão dos ímpios ou de tentações, mas não de pecado ou culpa. No entanto, o que 
conta é a ajuda divina, seja no passado de Israel, na comunidade atual, ou na batalha 
final.

3. Enoque etíope. Nas partes dessa obra preservadas em grego, os termos são prin
cipalmente escatológicos com uma referência à salvação final de Deus em liberdade do 
pecado e cumprimento das promessas do AT. O conteúdo da salvação inclui libertação 
final da perseguição e livramento no julgamento; o oposto é perdição. Ser justo e arre
pender-se são caminhos para a salvação eterna.

4. Os Testamentos dos Doze. Nesses escritos há dois círculos de pensamento. O pri
meiro diz respeito a indivíduos e sua salvação temporal e eterna, o outro relaciona-se à 
comunidade (e, às vezes, aos gentios) no tempo do fim. No primeiro círculo, os indiví
duos alcançam salvação por meio de oração e piedade com a ajuda de Deus, enquanto 
no outro só Deus traz salvação para Israel (e para os gentios).

5. Salmos de Salomão e 4Esdras.
a. Em Salmos de Salomão, o uso é similar ao encontrado nos Testamentos dos Doze. 

sõzõ denota a intervenção de Deus na vida dos justos. Em SI 10.8 sõtêría denota salva
ção para Israel.

b. 4Esdras refere-se à ajuda de Deus na história de Israel e à preservação divina na 
aflição. Salvação inclui o fim do mal, porém, visto que a decisão no julgamento é por 
obras, o destino final é o de preservação na vida em vez de salvação.

6. Josefo. Josefo usa o grupo para livramento de morte, de captura ou de destruição. 
Outro significado comum é bênção. Preservação e proteção são outros sentidos. Deus 
salva Israel e seus membros de perigos, necessidades e aflições da vida. A salvação es- 
catológica poderia estar denotada na reivindicação de um profeta zelote em A guerra 
judaica 6.285.

7. Obras rabínicas e Enoque hebraico.
a. Em obras rabínicas encontramos intervenção tanto humana quanto divina para 

ajudar e salvar. O pensamento da libertação do Egito conduz ao pensamento da reden
ção escatológica, que também significa libertação do cativeiro das nações.

b. O uso em Enoque hebraico é similar.
8. Filo. Para Filo, o grupo tem, em grande parte, a mesma abrangência que no grego 

secular. A referência pode ser a libertação, preservação, saúde ou bem-estar. Em termos 
religiosos, Deus salva de perigos e angústias da vida. O lógos ou a razão salva a alma, 
porém o verdadeiro sõtêr é Deus; libertar-se das paixões e alcançar certa medida de 
virtude também ajuda. Deus ajuda a assegurar libertação das paixões. O conteúdo de 
sõtêría não é a manutenção da própria humanidade, mas a aquisição de uma participa
ção em forças divinas.
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D. ONT.
I. A salvação da vida física. No tocante à vida física, o grupo no NT refere-se apenas 

à salvação de perigo crítico, como em At 27.20ss.; Mt 8.25; 14.30; Mc 15.30; Jo 12.27; 
Hb 5.7; 11.7; At 7.25. Em alguns exemplos a referência de sõzõ é à cura dos enfermos 
(cf. At 4.9; 14.9; Jo 11.12 [ambíguo]; Tg 5.15).

II. O sentido teológico.
1. OsSinóticos.
a. Nas curas de Jesus sõzõ ocorre 16 vezes e diasõzo duas. Geralmente se diz que foi 

a fé que salvou, e a referência é sempre à pessoa completa. Evidentemente, então, a sal
vação se estende a algo mais do que a esfera física. Por conseguinte, Jesus pode dizer à 
mulher pecadora de Lc 7.50 que a fé dela a salvou (cf. também Mt 8.25).

b. Mais estritamente religioso é o uso em Lc 1.68ss„ que segue um modelo do AT. 
Em 1.77, João Batista dará conhecimento da salvação na remissão de pecados. A expli
cação do nome de Jesus em Mt 1.21 faz uma ligação similar. Em outros lugares, o grupo 
não é comum nos Sinóticos. Mc 8.35 e paralelos referem-se ao salvar e ao perder a vida 
com uma referência escatológica. Em Mc 10.26 ser salvo é equivalente a entrar no rei
no ou entrar ou herdar a vida. Mc 13.13 e paralelos falam de livramento da tribulação 
messiânica. Lc 13.23 equipara salvação a entrada no reino. Em Lc 19.10 o salvar e o en
contrar ocorrem no presente (cf. 19.9-10). sõtêría, então, tem uma referência presente 
como achado e também uma referência futura como entrada no reino.

2. Paulo. Paulo limita o grupo para o relacionamento com Deus; ele usa rhyomai 
para livramento de outros perigos. O que é salvo é a pessoa completa ou o pnetíma. 
Diferente de justificação, remissão ou reconciliação, salvação é um termo futuro (ICo 
3.15; 5.5; Rm 13.11; lTs 5.8ss.); consequentemente, ela possui um sentido abrangente. 
O objetivo da obra de Paulo é a salvação (Rm 10.1). Algumas pessoas podem salvar ou
tras (Rm 11.14; ICo 9.22). Perecer é o oposto de ser salvo (ICo 8.11; cf. 1.18). Salvação 
é salvação do julgamento (Rm 5.9; ICo 3.15). Porém, positivamente ela é a dádiva da 
glória divina que vem com a redenção do corpo (Rm 8.24; Fp 3.20-21) e a conformação 
à imagem do Filho (Rm 8.29). Justiça é um conceito paralelo (G1 5.5). A salvação pode 
ser futura, mas ela se estende ao presente (ICo 15.2; 2Co 6.2). Assim, em Rm 8.24 o 
conteúdo é escatológico, mas o aoristo mostra que a sõtêría já chegou com a recepção 
do evangelho.

3. Efésios e Colossenses. Em Efésios o grupo ocorre somente em 1.13; 2.5, 8. Em 1.13 
a referência é à mensagem de salvação, ou a mensagem que salva. Em 2.5, 8 o tempo 
perfeito é usado (“vós fostes salvos”) mas a consumação ainda está porvir (v. 6-7).

4. As Pastorais. Em 2Tm 4.18 salvação é “para o reino” em vez de entrada nele, e em 
2.10 ela é distinguida da eterna glória. A ordem em lTm 2.4 e 2Tm 1.9 é surpreendente; 
ela mostra que salvação não tem uma referência escatológica assim tão forte (cf. a cone
xão com lavagem e renovação em Tt 3.5). No entanto, a dimensão escatológica é clara 
em lTm 2.15; 4.16; 2Tm 3.15.

5. As Cartas Gerais, Hebreus e Atos.
a. Em 1 Pedro, os crentes são guardados para a salvação, haverão de alcançá-la e de

vem crescer para ela (1.5, 9; 2.2). Ela é o dom da eterna glória. Os profetas inquiriram a 
respeito dela (1.10). O verbo ocorre somente na citação em 4.18 e em 3.21, onde, com 
referência ao último julgamento, ela inclui tanto um presente quanto um futuro
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b. Em Hebreus, o foco está novamente no futuro (cf. 1.14; 10.25). No entanto, a sal
vação é também presente (7.25, onde é de menor importância se eis tó pantelés sig
nifica “totalmente” ou “para sempre”). A expansão teológica é especíalmente evidente 
em 2.3. O Senhor traz salvação ao declará-la, mas esta é uma “grande salvação” que 
aguarda uma consumação final. 6.9 oferece uma formulação cautelosa; ela se refere à 
salvação futura mas também inclui o estado dos leitores que a ela conduz.

c. Tiago usa somente o verbo, e exceto em 5.5 ele sempre denota livramento final no 
julgamento (cf. 4.12).

d. Em Atos, sõzõ e sõtêría ocorrem 19 vezes. Em 2.21, 40 e 15.1, 11 salvação futu
ra está em questão, porém em outros lugares os termos são gerais para salvação cristã. 
Esta salvação inclui perdão (3.19; 5.31; 22.16), mas está orientada para o futuro. Uma 
frase interessante é hoi sõzómenoi em 2.47.

e. Jd 5 refere-se ao êxodo, mas nos v. 3 e 23 salvação no julgamento é o ponto, sendo 
que a base para isto é posta aqui e agora.

f. O único exemplo em 2Pedro acha-se em 3.15, que encontra salvação na longa - 
nimidade divina que dá oportunidade para que haja zeloso empenho para ser achado 
imaculado e irrepreensível.

6. Os escritos joaninos.
a. Em João, o único exemplo de sõtêría encontra-se no dito em 4.22. O verbo ocorre 

em 3.17; 5.34; 10.9; 12.47. O cosmos deve ser salvo em 3.17; 12.47, os judeus em 5.34, 
os discípulos em 10.9. A ideia é a de alcançar ou dar vida.

b. Apenas o substantivo é encontrado em Apocalipse (7.10; 12.10; 19.1). A sõtêría 
é de Deus, e ela traz a nuança de vitória do AT. Os vencedores confessam que a salva
ção pertence a Deus (7.10), uma voz potente proclama que a salvação de Deus chegou
(12.10), e após a queda da Babilônia, a voz da multidão celestial exclama que salvação 
pertence a Deus (19.1).

E. Os pais apostólicos. Em 1 Clemente sõzõ significa preservação ou bem-estar fí
sicos, porém uma referência à salvação eterna também pode ser encontrada. O último 
sentido é mais comum em 2Clemente. O objeto é somente a psychê em Barn. 19.10 e 
Hermas Similitudes 6.1.1; em outras partes é a pessoa em geral. Cristo é frequentemen
te o sujeito, mas em lClem. 21.8 o sujeito é a conduta. Raramente se fala da condição 
da qual somos salvos; por conseguinte, a ideia de livramento é menos forte. Salvação, 
muitas vezes, traz uma referência presente, porém a ideia de salvação futura também 
é encontrada, especialmente em Hermas, para quem o batismo traz remissão, mas ne
nhuma certeza final.

E Gnosticismo.
1. A visão básica do gnosticismo é a de que uma partícula divina encontra-se apri

sionada no mundo de paixão e destruição. Somente uma intervenção divina pode liber
tá-la. No entanto, o termo sõzõ raramente é usado para este ato.

2. Os valentinianos usam sõzõ e sõtêría mais frequentemente. Eles denominam os 
gnósticos sõzómenoi e empregam tanto o verbo quanto o substantivo para descrever 
o estado abençoado de pneumáticos e psíquicos. Os últimos carecem de salvação no 
sentido mais estrito, não de mera adaptação, mas uma transposição da escravidão para 
a liberdade.
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3. Os gnósticos coptas têm dois equivalentes para sõzõ ou sõtèría, o primeiro deno
tando libertação e o outro tendo o sentido mais positivo de salvação.

4. Os Atos de Tomé enfatizam o aspecto dinâmico de salvação em relação à remis
são de pecados e a eficácia dos sacramentos.

5. O tema da salvação exerce um grande papel nos variegados escritos mandeanos. 
Idéias comuns são libertação, redenção, livramento, cura e bênção. Um relacionamento 
especial é aquele entre morte e redenção. A redenção vem com a morte individual e 
com o fim do mundo.

G. A relação entre sõtèría do NT e o judaísmo posterior, o m undo grego e o 
gnosticismo. sõtèría do NT não se refere a saúde física, libertação política ou liber
tação de poderes demoníacos. Ela tem a ver estritamente com o relacionamento com 
Deus e, por isso, não pode ser alcançada nem pela razão nem por contrição. O pro
blema é o do pecado, não o do aprisionamento de uma partícula divina no mundo 
material, como no gnosticismo. Um chamado traz salvação, mas não o chamado que 
desperta o perturbado eu divino. Nem ainda atos sacramentais trazem salvação pela 
iniciação na história de um deus mítico, como nos mistérios. A obra de Jesus de Nazaré 
traz salvação do julgamento mediante o perdão de pecados. Todos se encontram debai
xo de julgamento, ninguém pode escapar dele sem ajuda, e a salvação vem pela palavra 
da cruz, que é poder de Deus para salvação de todo o que crê. Só Deus pode salvar, mas 
os ouvintes podem aceitar ou rejeitar a oferta e têm, assim, que praticar sua própria sal
vação (Fp 3.12-13). A salvação não é apenas futura, como no judaísmo farisaico, nem 
uma melhoria do presente, como em Qumran, nem tão fortemente presente, como no 
gnosticismo. Ela é presente, pois com Cristo o novo éon chegou e os crentes são nele 
introduzidos ao morrerem e ressuscitarem com Cristo. No entanto, sua esperança está 
posta na salvação futura, quando, então, chega a sua transformação, a criação é liberta
da, e o governo de Deus sobre todo poder é manifestado. Em termos negativos, a salva
ção é livramento da ira e, positivamente, é a obtenção de glória. De qualquer modo, a 
mensagem do Cristo crucificado e ressurreto determina o conteúdo.

sõtèr.

A. O mundo grego.
1. Abrangência de significado. Essa palavra cobre a abrangência de sõzõ e sõtèría, 

mas quase sempre com uma referência pessoal. O sõtèr é ou divino ou humano, e pes
soas, não objetos, são salvas. A salvação inclui uma dependência (embora momentâ
nea) do salvo para com o salvador.

2. Salvadores divinos. Os deuses são sõtères, porquanto salvam de perigos ou doen
ças, ou porque servem como protetores ou preservadores, p. ex., de cidades.

3. Salvadores humanos.
a. O ajudador, salvador da vida, médico. Dois pontos a chamar a atenção são a su

perioridade dos salvadores em relação aos salvos e a falta de uma clara distinção entre 
os mundos divino e humano na esfera grega. Salvadores humanos são aqueles que es
tendem ajuda ou proteção, aqueles que salvam a vida de outros, e médicos que trazem 
cura.
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b. Filósofos. Filósofos frequentemente levam o título de sõtères como aqueles que 
trazem ajuda ou libertação.

c. Estadistas. Estadistas e governantes são chamados sõtères, a princípio com refe
rência a ações específicas e com sugestões de divinização. No mundo romano, o termo 
se torna mais comum, mas ainda está associado a atos específicos, não implica neces
sariamente deificação, e pode estender-se a subordinados daquele que é o responsável 
último, como no caso de Pompeu e seu legado.

d. O culto do governante helenístico. Sob os ptolomeus e selêucidas, sõtêr torna-se 
um dos títulos reais oficiais, sõzõ é a tarefa peculiar do governante, e no Egito este con
ceito se liga à ideia de que o governante é o filho da divindade. O título é tão altamente 
estimado no Egito que é aplicado igualmente a oficiais do governo.

e. Culto ao imperador. Durante o império, sõtèr torna-se mais comum e a ideia da 
era dourada vem a ser associada a ele. Todavia, sõtêr não é parte do estilo oficial dos 
imperadores e não é um termo técnico para o salvador mundial. Em suas muitas via
gens, Adriano frequentemente recebe o título de sõtèr de uma cidade particular (ou 
mesmo de um indivíduo) a quem ele demonstra favores. A referência em tais casos é 
ainda a atos específicos. Equivalentes latinos tais como conservator ou salvator rara
mente ocorrem em moedas. O uso de sõtêr, então, em grande parte é o mesmo que na 
Grécia, mas com a extensão própria à maior abrangência do governo romano.

f. A era dourada. Visto que a era de Augusto traz certa medida de ordem, paz, segu
rança e prosperidade, o imperador é sõtêr na medida em que o termo não possui qual
quer conteúdo específico, e o regime sugere pensamentos da era dourada, fazendo que 
as pessoas olhem para além do imperador para a providência ou os deuses.

[W. Fo e r s t e r , VII, 980-1.012]

B. O AT. A LXX sempre tem sõtèr para a raiz yS‘. Ele não é um termo técnico para
os juizes (cf. exceto Jz 3.9, 15), visto que a LXX enfatiza que é Deus quem livra Israel. 
A LXX raramente usa o termo para os reis (cf. 2Rs 13.5), mas em outras partes ele é 
aplicado para ajudadores humanos ou para Deus como ajudador. Em 16 ocasiões ele é 
usado para termos hebraicos para “ajuda”, “libertação” ou “livramento” onde a referên
cia é para Deus. Somente em Zc 9.9 e Is 49.6 há aproximação ao uso do termo para o 
Messias. [G. Fo h r e r , VII, 1012-13]

C. Judaísmo posterior.
1. As obras apócrifas usam sõtêr somente para Deus como Salvador de Israel, p. ex„ 

quando Davi enfrenta Golias (IMac 4.30) ou quando Deus salva os judeus egípcios 
(3Mac 6.29ss.). Em Sir 51.1, Deus é o Salvador de todos os tipos de perigos.

2. Nos rolos do Mar Morto, em Enoque Etíope, Jubileus, Enoque Eslavônio, Baruque 
Sírio e 4Esdras nada há equivalente a sõtêr. Os Testamentos dos Doze usam sõtèr (Test. 
Jos. 1.16). Em SI Sal. 8.33 Deus é sõtèr, porquanto ele protege os justos, e em 17.3 como 
o ajudador de Israel que levanta o Rei-Messias. Em parte alguma o Messias é sõtèr.

3. Josefo usa sõtêr para libertadores humanos, mas não para Deus. A referência é 
sempre para atos específicos, segundo o padrão grego.

4. Entre os rabinos o equivalente pode ser usado para Deus ou para o Messias, mas 
não há qualquer evidência de que Redentor ou Salvador seja um título messiânico cor
rente nos dias do NT.
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5. Os Oráculos Sibilinos não chamam o inaugurador da era dourada de sõtêr mas 
usam o termo para Deus em sua libertação dos justos, sua preservação de todas as coi
sas, e sua salvação da dores do inferno (2.27-28; 1.152; 2.344-45).

6. Filo chama Deus de sõtêr como o Salvador de seu povo, o Preservador da raça, o 
Sustentador do cosmos e, especialmente, o Ajudador da alma.

D. ONT.
1. Ocorrência. O NT usa sõtêr para Deus em Lc 1.47 (cf. Jd 25) e seis vezes nas Pas

torais. Ele também usa sõtêr em Lc 2.11; At 5.31; 13.23; Fp 3.20; Ef 5.23; Jo 4.42; ljo 
4.14, quatro vezes nas Pastorais e cinco em 2Pedro. A restrição geral e o uso mais co
mum nas Pastorais carecem de explicação.

2. O N T à parte das Pastorais e 2Pedro.
a. Em Lc 2.10-11 o anjo especificamente se dirige ao povo judeu e não usa o artigo. 

Uma conexão com Lc 1.69ss. é palpável.
b. At 5.31 e 13.23 são dirigidos a judeus e tementes a Deus. A referência é a esperan

ças messiânicas, mas tendo como conteúdo o perdão, não a liberação política.
c. Em Ef 5.23 o autós mostra que o autor está desenvolvendo um novo ponto. Como 

um modelo para os maridos (v. 28-29), Cristo é sõtêr ao sacrificar-se e purificar a igreja 
para que na consumação ele venha a mostrá-la gloriosa a si mesmo. A ação é presente, 
porém com uma dimensão escatológica.

d. Em Jo 4.42, os samaritanos representam o mundo. Esse versículo e ljo  4.14 de
vem ser vistos em relação a Jo 3.17, que une o verbo sõzõ a kósmos. Cristo é Salvador 
gentios bem como de judeus.

3. As Pastorais e 2Pedro
a. Seis das dez ocasiões de sõtêr nas Pastorais encontram-se em Tito, três em lTi- 

móteo e uma em 2Timóteo. Seis referem-se a Deus e quatro a Cristo. Exceto em lTm
4.10, ele é um título. A tese geral, em oposição àqueles que argumentam em favor de 
uma salvação restrita, é que Deus é o Salvador de todos, não meramente como o Ben
feitor, mas como o Salvador a quem os cristãos conhecem e em quem confiam. Em 
lTm 4.10 o significado poderia ser o mais amplo de Benfeitor (em vista do v. 8), porém 
o acréscimo de “especialmente daqueles que creem” (cf. também 2.3-4) apoia o sentido 
mais distintivo. Quando Cristo é sõtêr, todas as passagem com exceção de Tt 1.4 ofe
recem elucidações: a graça apareceu (2Tm 1.10), a manifestação de sua glória é aguar
dada (Tt 2.13), o Espírito tem sido derramado (3.6-7), ele é o Senhor encarnado que 
aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade (2Tm 1.10). A expressão “Jesus 
Cristo nosso Salvador” aparece com clareza em Tt 2.13; 3.6 em oposição a alguma posi
ção contrária.

b. Em 2Pedro sõtêr aplica-se somente a Jesus (1.1, 11; 2.20; 3.2,18). O termo alterna 
com kyrios por alguma razão não óbvia. Talvez um gosto por declarações solenes seja 
responsável por seu uso frequente.

E. Os pais apostólicos. Se sõtêr é um título comum nas Pastorais e em 2Pedro, ele 
é raro nos pais apostólicos. Não encontrado de modo algum no Didaquê, em Barna- 
bé ou em Hermas, ele ocorre somente uma vez em 1 Clemente (Deus), uma vez cada 
em Policarpo, Martírio de Policarpo, Diogneto, e 2Clemente e quatro vezes em Inácio. 
Na maior parte há um forte sentido de seu conteúdo substancial, porém ele não é uma
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designação como o é kyrios, e nem mesmo por meio de uma antítese tem ele qualquer 
contato com sôtêr como parte da forma de tratamento da Roma imperial.

F. Gnosticismo.
1. À parte da influência cristã, sôtêr não parece pertencer ao gnosticismo. Dentre os 

líderes da escola gnóstica somente Menander se denomina sôtêr.
2. No gnosticismo cristão, o termo é óbvio em fontes cópticas. Usualmente, Jesus é o 

Salvador. Em resposta a questionamentos de discípulos, lemos por vezes: “O (perfeito) 
sôtêr diz”. Em João apócrifo, Cristo é sôtêr como aquele que dá a João uma revelação 
do mundo celestial.

3. Em fontes gregas, o termo não é muito comum. Os relatos de Basilides em Irineu 
e Hipólito o incluem por quatro vezes.

4. Nos Atos de Tomé, sôtêr raramente ocorre em narrativas, mas é comum em ora
ções e pregações, geralmente com um genitivo dependente, p. ex., de todos, de toda a 
criação, de almas (164.12; 114.9-10; 159.17).

5. O valentinianismo aprecia chamar Jesus de sôtêr ao invés de kyrios, ou mais até 
que de Jesus. É somente neste ramo do gnosticismo que sôtêr possui um lugar firme
mente estabelecido. Os gnósticos seguem em grande parte a terminologia cristã, e onde 
usam sôtêr eles lhe dão uma referência menos pessoal. Jesus é sôtêr como o Reden
tor que possui uma mensagem redentora. Quando o conceito vai além disto, como em 
Atos de Tomé, encontra-se presente um sacramentalismo que se aproxima daquele dos 
mistérios.

G. O uso cristão primitivo. No cristianismo primitivo, sõzõ e sõtèría são termos 
importantes para salvação. Visto que Jesus a traz, não é de surpreender que ele seja cha
mado sôtêr, sendo o conteúdo do termo fixado por sõzõ e sôtêría. Uma restrição no 
uso de sôtêr pode bem dever-se ao risco de confusão com a esperança judaica de um 
libertador nacional ou com o conceito pagão de um benfeitor político. Os pais apostó
licos mantêm esta restrição. Se as Pastorais não seguem esta restrição, elas associam o 
termo de maneira estrita a Deus, usando um termo grego para combater falsos ensinos 
que pertencem ao contexto grego. O que alça Jesus como sôtêr à esfera divina não é o 
título sôtêr, mas o conteúdo da sôtêría que Jesus traz.

sõtêrios.
1. No grego, essa palavra possui toda a variação de sõzõ. Ela pode ser usada para o 

herói, o cavalo, os raios do sol, a água (para os peixes), a razão, etc., em sentidos tais 
como salvador, benéfico, sustentador, proveitoso. O substantivo tá sôtêría significa 
“ação de graças”. Como um substantivo singular, sõtèrion denota “meio de libertação”.

[W. F o e r s t e r , VII, 1.013-22]
2. A LXX usa sõtèrion para “aquilo que é proveitoso”, “libertação”, “ocasião festiva” e,

especialmente, “oferta de salvação” (Êx 20ss.; l-2Crônicas) numa tradução de termos 
hebraicos que são por vezes traduzidos “oferta de paz” e que podem trazer o sentido do 
“sacrifício concludente”. [G. Fo h r e r , VII, 1.022-23]

3. No judaísmo tó sõtèrion denota a “oferenda de salvação”, a “festa de libertação” 
ou o “meio de libertação” (cf. Sir 35.1; 3Mac 6.30; Is 33.20). Nos pseudepígrafos o sig
nificado é “oferenda de salvação” ou “salvação”. Josefo não usa tó sõtèrion (toú theoú), e 
Filo também não, no sentido de salvação, mas encontramos o adjetivo sõtêrios.



sõtêrios 530 salvador

4. O NT usa o adjetivo de maneira independente em Tt 2.11 (“trazendo salva
ção”), e em citações ou alusões em Lc 2.30 (Is 40.5; cf. Lc 3.6; At 28.28) e Ef 6.17 (Is
59.17), onde a salvação de Deus parece estar em vista, mas a LXX conduz à escolha de 
toü sõtêríou em vez de tês sõtêrias.

5. Nos pais apostólicos, tó sõtèrion (theoú) ocorre somente em citações (lClem.
15.6; 18.12; 35.12). lClem. 36.1 associa a salvação de Deus a Cristo de um modo que 
reflete claramente a influência da LXX. [W. Fo e r s t e r , VII, 1.023-24]

soma [corpo], sõmatikós [corpóreo], syssõmos [pertencente ao mesmo corpo]

A. O mundo grego.
1. Até Platão. De derivação contestada, sõma ocorre primeiramente em Homero 

para um corpo morto de um ser humano ou de um animal. O uso para um corpo vivo 
é atestado claramente somente a partir de Hesíodo. Por volta do século 5o a.C. o termo 
denota o “tronco” ou todo o “corpo”. O corpo pode, às vezes, ser visto de maneira im
pessoal, mas pode também denotar a pessoa. Em sua limitação, o corpo é a existência 
física que termina na morte. Como tal, é distinto da alma, sem a qual ele não tem valor. 
A existência física é frequentemente sentida como sendo uma aflição estranha, o serna 
(túmulo) da alma, o grilhão que o destino determinou para a humanidade. A transmi- 
gração associa corpo e alma mais estreitamente, porém o êxtase torna possível a alie
nação do corpo. O corpo também pede por censura por ser a sede do desejo erótico. 
Na arte a ideia de forma externa está ligada ao corpo; o sõma encontra o olho como 
um todo definido por sua forma. A filosofia chama os elementos de sõmata. Demócrito 
distingue o sõma do espaço vazio, enquanto Melisso afirma que o ser real não possui 
sõma. Em outra definição, largura, comprimento e profundidade caracterizam sõma; 
ele deve sempre estar “em” um lugar específico {topos).

2. De Platão a Aristóteles. Platão aplica sõma ao corpo humano mas também (plu
ral) a materiais usados por artistas e aos elementos. Com uma totalidade integrada, o 
sõma pode ser a pessoa. Como a parte visível, ele é o objeto do desejo, distinto da alma, 
que o controla e guia, e que sozinha, com o corpo, constitui o ser vivo. O corpo pre
cisa do cuidado de instrutores ginásticos e de médicos. Diferentemente da alma, ele é 
mortal. O desejo físico conduz a alma para baixo. O sõma é um sêma que aprisiona a 
alma. Na morte a alma alcança libertação e purificação. No entanto, a beleza física pode 
ser um estímulo para ascensão à ideia, e a alma, localizada na cabeça, mantém o corpo 
ereto. Corpo e cosmos estão relacionados. O cosmos é um corpo que é controlado pela 
alma divina. Xenofonte retoma muitas das mesmas idéias. O sõma é a pessoa, embo
ra muitas vezes como um objeto do desejo. A alma é a força controladora, da mesma 
forma que a razão divina governa o cosmos. Isócrates estende a relação corpo-alma ao 
Estado, do qual a constituição é a alma. O sentido de pessoa continua no uso posterior, 
especialmente na enumeração. A comédia assume a ideia da ascensão da alma na mor
te. A alma exerce o papel de timoneiro, um bom corpo com uma alma pobre é compa
rado a um navio com um pobre timoneiro. A ideia de sõma como substância também 
está presente. Aristóteles usa sõma para o tronco ou o corpo. Em sua opinião, o corpo 
existe antes da alma, contudo a alma é superior. O desejo é bom mas deve ser reprimi-
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do, pois ele não é o bem supremo. A alma é um sõma feito das mais refinadas partí
culas, e o sõma, mesmo à parte da alma, é substância, de modo que o argumento lógico 
pode ser chamado de o sõma da credibilidade no discurso. Os corpos são limitados. 
Os elementos são corpos, e o universo é um corpo que tem a razão como sua alma (cf. 
também o Estado). Corpos matemáticos são abstrações secundárias.

3. Séculos quarto e terceiro. Na segunda metade do século 4o sõma significa a pessoa 
fisicamente presente, com certa ênfase na corporalidade. Epicuro usa sárx para sõma 
em razão de sua visão materialista da alma; ele assim distingue a alma da carne, mas 
não do corpo, e tem o corpo em alta conta. O estoicismo considera a alma, localiza
da no coração ou na cabeça, como o princípio controlador. Ele associa o corpo não a 
extensão, mas a atividade e sofrimento. Compartilhando destes com o corpo, a alma é 
corpórea em certo sentido. Para se explicar a presença de dois corpos num mesmo lu
gar, desenvolve-se uma doutrina de permeação. A doença mental demonstra a perme- 
ação. Contudo, embora a alma seja sõma, sõma é ainda o corpo como distinto da alma, 
e o estoicismo mantém a superioridade incondicional da alma sobre o corpo. O termo 
sõma pode também ser usado para grupos de pessoas, com alguma distinção posterior 
entre o número limitado e o ilimitado. Entre outros grupos considerados como corpos 
(p. ex., um exército ou um coro) está a assembléia (ekklêsía). Corpos menores podem 
constituir o corpo maior. O cosmos é um corpo maior, mas também uma entidade viva 
e como tal o perfeito sóma. Deus o criou, e ele o governa por intermédio da alma do 
mundo. O estoicismo médio enfatiza a teleologia do corpo mas também se refere, por 
vezes, à carne inútil e corruptível. No uso ordinário sõma pode significar um escravo 
ou pode ser usado na enumeração, sõmatopoiéõ denota a organização da unidade de 
um povo, e sõmatoeidés a unidade da história. Astrônomos falam do corpo de uma 
constelação, gramáticos usam sõma e prágma para os significados concreto e abstrato 
de palavras, e cientistas consideram o corpo como uma molécula comprimida que, em 
seguida, se estende novamente.

4. De 100 a.C. a 100 d.C. O estoicismo posterior usa sõma para o corpo humano e 
para o corpo divino do céu. Corpos independentes são distinguidos de corpos integra
dos. O latim adota a palavra para denotar uma coleção literária. Corpo e alma sofrem 
juntos em razão de sua interpenetração. A pessoa pode alegremente deixar a prisão ou 
o grilhão do corpo ao morrer. Aqui embaixo estamos amarrados ao corpo como a um 
cadáver estranho ou um animal de carga. Contudo, o corpo dá testemunho da sabedo
ria da providência. O cosmos é considerado como o corpo da divindade. Zeus, cabeça 
e centro, esconde em si todas as coisas e, em seguida, as faz brotar. Todas as coisas estão 
em seu imenso corpo. As partes do cosmos são classificadas como membros do corpo. 
O Deus supremo é a alma do mundo e, no estoicismo, é idêntico a destino ou necessi
dade, embora o cosmos possa também ser apresentado como uma entidade viva que 
é governado pela razão divina. Os seres humanos são membros do grande corpo que 
compreende todas as coisas. Eles são também membros do Estado, um corpo menor 
que reflete o grande corpo. Sendo composto de muitas partes, o Estado se assemelha a 
um corpo humano, que em Roma tem o imperador como sua alma ou cabeça. Os seres 
humanos são constituídos de corpo e alma, e no verdadeiro matrimônio há unidade 
dos dois. Líderes formam corpos de apoiadores, Alexandria, como uma grande cidade, 
tem o restante do Egito como seu corpo, e o corpo do Nilo (ou seja, sua magnitude
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principal) flui sem restrição. Plutarco usa sõma para o tronco, o corpo, a pessoa como 
um objeto de desejo e 0 ego humano. Os elementos são sõmata. sõma é tridimensional, 
limitado e espacial. No entanto, o termo pode ser positivo como a corporificação visível 
da ideia, e corpo e alma juntos definem humanidade. A alma é livre em contraste com 
os maus desejos do corpo e deveria governar o corpo. Na morte, a alma deixa o cor
po e alcança verdadeira liberdade. Algumas almas estão mais imersas no corpo do que 
outras. A ideia de totalidade ainda está presente, p. ex., em relação ao corpo da música 
como diferente dos sons individuais. Alguns corpos consistem em partes independen
tes, outros em partes integradas. O cosmos é um corpo perfeito com membros imper
feitos. Plutarco também compara o Estado a um corpo.

5. 0  período pós-NT. Neste período, o sõma pode ainda ser o cadáver, o tronco, ou 
todo o corpo. Úlceras podem ser chamadas sõmata, e água, neve e granizo são sõmata. 
Pessoas como objetos, p. ex., escravos, são sõmata. O tempo pode ser entendido como 
sõma, mas a visão estoica de que as almas e os deuses também são sõmata passa a ser 
combatida. Os seres humanos consistem em corpo e alma, porém o corpo é a parte 
inferior que contamina a alma. No entanto, mesmo no corpo a alma é livre. Ela sai do 
corpo na morte e pode até deixá-lo num êxtase, delírio, sonhos ou transes. Uma falange 
forma um sõma, e o vinho como um corpo perde alguma coisa quando os ramos segre
gam seiva. Intelectualmente, o corpo representa um todo unido. O cosmos é um corpo, 
governado pela razão divina, e é tanto não gerado quanto indestrutível. A identifica
ção do cosmos com Deus continua. O Estado também forma um corpo, porém só mais 
tarde encontramos o termo com o genitivo do nome de um povo, e o uso de sõmátion 
para uma associação é ainda posterior. [E. Sc h w e iz e r , VII, 1.024-44]

B. O AT.
1. Equivalentes hebraicos. Várias palavras são traduzidas por sõma na LXX, inclu

sive bãsãr e f ’êr que, normalmente, significam “carne”, e g'wiyyâ e geíêm  (frequente
mente cadáver ou carcaça). (Para detalhes ver TNDT, VII, 1.044-45.)

2. A tradução da LXX. Para os vários termos a LXX normalmente usa sárx ou 
sõma, mas também, por vezes, nekrós, etc. (Para detalhes ver TDNT VII, 1.045.)

[F. Ba u m g à r t e l , VII, 1044-45]
3. Obras da LXX com originais hebraicos. Não há na LXX uma tradução fixa para 

os termos hebraicos. Assim, para bãsãr sõma substitui sárx cerca de uma vez em sete, 
especialmente quando a totalidade humana está em vista como um objeto de sofrimen
to (Jó 7.5). Uma pessoa pode fazer incisões tanto no corpo quanto na carne (Lv 19.28;
21.5). É possível que o órgão sexual esteja denotado em Lv. 6.3. Para outros termos he
braicos o sõma pode ser o cadáver, sõma também denota a pessoa como um objeto ou 
com referência a doenças, corruptibilidade, cura e ressurreição. Por vezes, a LXX se 
desvia do hebraico (cf. Jó 6.4; 33.17, 24). Em Pv 25.20, quem sabe por um lapso, o sõma 
é a sede da paixão que perturba o coração.

4. Obras não incluídas no cânon hebraico.
a. sõma é usado para um corpo sadio ou enfermo em Sir 30.14ss., um corpo amal

diçoado 51.2, um corpo marcado em 3Mac 2.29, um cadáver em Sir 38.16. 2Mac 7.7 
refere-se ao tormento do corpo e à tortura de seus membros. Um bom nome sobrevive 
ao corpo (Sir 41.11). O corpo de uma mulher é o objeto de desejo (Sir 7.24) e a paixão 
queima no corpo (23.17).
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b. Corpo e alma constituem a pessoa completa, seja para constituir uma terceira en
tidade ou com a alma como o verdadeiro ego. Os justos arriscam ambos no martírio. 
Tanto corpo quanto pneúma ficam sob pressão (4Mac 11.11). Por vezes, só o corpo é 
passivo, ao passo que a alma voluntariamente aceita a dor. Por isso, os perseguidores 
podem atacar o corpo mas não a alma, que é um verdadeiro dom de Deus (4Mac 10.4;
13.13).

c. sõma e psychè são paralelas em Sb 1.4, mas complementares em 8.20. sophía é 
distinta de ambas, e assim é logismós em 4Mac 1.20ss., embora sõma sozinho seja seu 
oposto em 1.35. O logismós pode e deve dominar o sõma quando este é submetido a 
dor corporal (4Mac 3.18; 6.7; 10.19-20).

5. O termo sõma oferece um conceito que ainda não se encontra desenvolvido no 
hebraico e, por isso, os tradutores o usam com certa hesitação. Na LXX ele nunca se 
refere a um corpo inorgânico, nem à realidade como distinta de palavras, nem a um 
organismo macro- ou microcósmico, nem a uma cidade ou povo. Diferentemente de 
sdrx, ele não possui o caráter intrínseco de criaturalidade, de pecado ou de natureza 
terrena. Ele pode denotar a pessoa como objeto (p. ex., em enumeração), e também 
sugere a totalidade humana com um sentido de corporalidade, p. ex., na dor, na enfer
midade, na sexualidade, na morte ou na ressurreição, sõma não ocorre em relação a 
sacrifício ou a atividade, mas em relação a Deus, a outras pessoas ou a várias forças. A 
pessoa não se mantém à parte do sõma. Alma e corpo juntos descrevem a humanidade 
corruptível em contraste com a sabedoria ou a razão, contudo só surge um dualismo 
antropológico quando a alma ou a razão são colocadas em justaposição ao corpo, p. ex., 
quando o corpo é abandonado à morte, porém o verdadeiro eu sobrevive.

C. Judaísmo.
1. Apócrifos e pseudepígrafos.
a. sõma denota um corpo humano ou de animal, muitas vezes um cadáver. Ele é 

também uma unidade numérica. Como um corpo vivo, está sujeito a dor, doença, mor
te e automortificação, mas também é objeto de cuidado. Sua beleza é exaltada, porém 
ele está aberto à tentação. Com ele a pessoa comete adultério, não obstante, ele é tem
plo do Espírito. Faz-se distinção entre corpo e cabeça ou membros, e a ideia do corpo 
como um microcosmo aparece, tendo a cabeça como diretor celestial.

b. Corpo e alma estão interligados. O povo de Deus é santo em ambos, e os patriar
cas sobem ao céu em ambos. Ambos podem perecer diante do olhar de Deus. No en
tanto, a morte também os separa -  a alma vai para o céu, o corpo para a terra. Por 
vezes, encontramos uma trindade de espírito, alma e corpo. A alma deixa o corpo num 
transe. O corpo é semelhante a uma vestimenta. Um novo modo de existência começa 
com o novo corpo.

c. Apenas exemplos tardios do uso corporativo ocorrem, p. ex., o cosmos como um 
corpo, o corpo cósmico de Adão, e a ideia de que o Cristo assume o corpo de Adão ou 
de que este corpo seja levado ao céu na ressurreição.

2. Filo.
a. Filo usa sõma para o corpo humano ou de animal e ainda para um cadáver. Ele 

vê no sõma uma totalidade, na qual as partes operam de maneira harmoniosa, embo
ra usualmente numa figura de linguagem para o cosmos ou para a sociedade. A união
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física também pode ser denotada por sõma, mas esta é menos importante que a união 
espiritual, assim como, no adultério, mais dano é feito à alma do que ao corpo.

b. O corpo tem importância relativa, uma vez que com a alma ele constitui a pes
soa. Ele deve ser puro e sadio. O sábado e o jejum servem tanto ao corpo quanto à 
alma. O corpo é a casa, o templo ou o irmão da alma. No entanto, a alma permane
ce jovem quando o corpo envelhece. O divino logismós é um terceiro elemento com 
a alma e o corpo na forma de notís ou pneúma. É somente em virtude da noús que as 
pessoas são criaturas à imagem de Deus. Aqueles que vivem apenas por corpo e alma 
não são autenticamente humanos. A verdadeira humanidade jaz na incorpórea noús. 
Somente aqueles que se retiram do corpo para a noús podem ter visão. Contudo, está 
presente a ideia de que a alma em si é realmente incorpórea e veio para o corpo como 
para uma terra estranha. Deste modo, o sõma oferece à alma a possibilidade de escolha 
entre aliança com o corpo ou com a virtude, que é o verdadeiro casamento. O corpo é 
um túmulo ou prisão, e a alma está presa a ele, como um tipo de portador de cadáver, 
durante a vida terrena. No entanto, os ascetas viverão para a alma, não para o corpo, e 
na morte a alma deixará o corpo e, desde a dualidade de alma e corpo, ela retornará à 
unidade.

c. diânoia serve como a cabeça da alma. O cosmos é um corpo em larga escala que 
inclui todos os outros corpos como membros. Assim como a alma habita no corpo e 
a noús na alma, assim o céu habita na terra e Deus no céu. A alma do mundo rege o 
cosmos. O lógos, com Deus como pai e a sabedoria, como mãe, assume o cosmos como 
uma vestimenta e o mantém unido. Há um noêtós kósmos que corresponde aos pensa
mentos ou planos de Deus. Por um lado, então, Deus encerra todas as coisas; por outro, 
a alma do mundo permeia o corpo e o mantém unido. Filo também usa corpo como 
metáfora para uma cidade ou um povo.

d. Finalmente, encontramos em Filo o uso de sõma para corpos inorgânicos. Tais 
corpos são objetos com sombras. No entanto, sõma pode ser também um simples fra
seado como distinto das idéias. Em oposição a corpos estão as idéias incorpóreas. Estas 
podem estar presentes antes mesmo dos corpos que representam; isto explica a profe
cia. O próprio Deus é o local incorpóreo de idéias incorpóreas, um topos não preenchi
do por um sõma.

e. A visão de Filo a respeito de sõma encontra-se sob forte influência grega, p. ex„ 
no uso para um corpo inorgânico, o que é completamente estranho à LXX, ou numa 
associação mais enfática de sõma com o indivíduo, e não com o mundo ou com Deus. 
A última ênfase conduz a idéias tais como a do corpo como uma prisão da alma, que 
é o único conteúdo essencial, ou a noção de um terceiro e transcendente elemento em 
oposição tanto ao corpo quanto à alma, que habita dentro de nós mas que não é, como 
tal, uma faculdade ou possibilidade humana.

3. fosefo. Josefo usa sõma para o corpo humano forte ou fraco que precisa de cui
dados e exercícios, para o cadáver, para o escravo e para o corpo completo como dis
tinto de sárx. Comparações de uma falange ou de um país com um corpo ressaltam a 
unidade; Jerusalém, como capital, é como a cabeça de um corpo, e partidos alienados, 
quando reconciliados, tornam-se um único corpo. Corpo e alma são amigos em Josefo; 
portanto, o suicídio é especialmente abominável. Se a alma é purificada pela justiça, o 
corpo pode ser santificado pela lavagem. No entanto, Josefo pode também denominar
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a alma um depósito divino no corpo, que deixa o corpo na morte e ganha um novo 
corpo no céu. Usando o corpo como seu instrumento, a alma pode fazer muita coisa, 
mesmo enquanto presa a ele. Contudo, visto que a alma retorna a Deus no sono, assim 
ela deveria procurar se desprender do corpo. O corpo, então, tende a ser visto como o 
domicílio da alma, que sozinha constitui o verdadeiro ego.

D. ONT.
I. Livros à parte de Paulo.
1. Nessas obras há somente 51 exemplos em comparação a 91 em Paulo, em quem 

a palavra adquire seu verdadeiro conteúdo. Um primeiro significado é o tradicional de 
cadáver (p. ex., o corpo de Jesus em Mc 15.43, etc., de um animal em Lc 17.37, de Moi
sés em Jd 9). Um sõma morto pode ser ressuscitado (Mt 27.52). Jo 2.21 associa o tem
plo ao corpo morto e ressurreto de Jesus.

2. O corpo experimenta enfermidade, cura, etc. (Mc 5.29) e precisa de comida e 
roupa (Tg 2.16). Uma fórmula técnica ocorre em Hb 10.22.

3. O corpo é contrastado com os membros em Mt 5.29-30. No entanto, temos nossa 
vida verdadeira nele como o eu, do qual os membros podem ser cortados para o bem 
do todo. Se os perseguidores podem matar somente o corpo e não a alma, corpo e alma 
juntos podem ser lançados no inferno (Mt 10.28).

4. Hb 10.5ss. e lPe 2.24 fazem referência ao corpo de Jesus que morre e ressusci
ta. Um novo ponto é o de que Jesus oferece seu corpo em sacrifício, não porque ele 
tenha pouco valor em comparação à alma imortal, mas no serviço a outras pessoas e 
para realizar a salvação delas. Este uso talvez baseie-se no dito eucarístico “Isto é meu 
corpo” (Mc 14.22 e par.). Neste contexto, sõma (antes que sárx) vem acompanhado de 
sangue, possivelmente com a pessoa de Jesus em vista e com uma referência ao sõma, 
como aquilo que sofre. Assim, o significado é que Jesus se dá a seu povo como aquele 
que morre por eles e que conclui o pacto mediante sua morte. Se uma ênfase mais tarde 
recai sobre o corpo como tal, corpo e sangue originalmente denotam a pessoa completa 
de Jesus -  corpo como o eu em sua totalidade, sangue como o eu que sofre morte.

5. somatikós ocorre somente em Lc 3.22 e lTm 4.8 com ênfase na corporalidade.
II. Paulo.
I. Λ parte do conceito do corpo de Cristo.
a. Epístolas geralmente aceitas.
(a) Estar fora do corpo. Paulo não usa sõma para cadáver, escravo ou como um ter

mo complementar para psychê, no qual a última seria o verdadeiro ego. Mesmo ao fa
zer referência a um estar fora do corpo (2Co 12.1ss.), ele só o faz sob compulsão e sem 
qualquer interesse intrínseco.

(b) Ressurreição do corpo: Textos. A vida futura é corporal em ICo 15.35ss., mas 
com uma nova corporalidade e não exatamente uma nova forma. Em 2Co 5.1ss. somos 
testados e provados no corpo ou pelo corpo, mas em seguida estamos em casa com o 
Senhor numa nova casa que vem de Deus. Em Fp 3.21, o corpo de glória substituirá o 
corpo de humilhação em união com Cristo. Em Rm 8.11, Deus ressuscitará nosso cor
po mortal (cf. ICo 6.14). Rm 6.12 mostra que haveremos de participar da ressurreição, 
e 8.11 refere-se à redenção do corpo, não a liberação dele.

(c) Ressurreição do corpo: Teologia. Em ICo 15.35ss. a vida após a morte depende
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da ressurreição, mas como ato de Deus, não como uma continuação de alguma parte 
do eu. O mesmo é verdadeiro em 2Co 5.1ss. e Rm 6.12; 8.11 (também ICo 6.14). A 
ciência da ressurreição do corpo implica responsabilidade em relação à vida presente 
no corpo. Em Fp 3.21 o termo sõma permite a Paulo definir da maneira mais vigorosa 
possível nossa associação com Cristo. Como participação na ressurreição de Cristo, a 
ressurreição é uma bênção da salvação. O julgamento envolvido em ICo 3.12ss. é um 
que condena ou elogia as obras daqueles ressuscitados para a vida.

(d) O corpo na vida sexual. O sõma é o órgão de geração que se ocupa com o sexo 
(ICo 7.4) e que pode se corromper nisso (Rm 1.24) No sexo o corpo pertence a outrem 
(ICo 6.16), mas pode também ser possuído pela fornicação (6.13). O uso de sõma em 
vez de sárx aqui mostra que a totalidade da pessoa é denotada.

(e) Os espiritualizadores coríntios. O termo sõma ocorre 56 vezes em 1 e 2Corín- 
tios em oposição a um grupo que enfatiza o espírito. O sõma é o corpo atual (ICo 5.3), 
que pode ser ferido ou marcado (cf. G1 6.17), que deve ser guardado imaculado (ICo 
7.34) e que deveria manifestar a vida e o morrer de Jesus (2Co 4.10). O apóstolo o gol
peia para colocá-lo a serviço de Cristo (ICo 9.27).

(f) Indicativo e imperativo. Em Rm 12.1 sõma aparece onde imperativos substituem 
indicativos; ele é o lugar do logikè latreía. O mesmo acontece em Rm 6.12ss. Cristo é 
magnificado no corpo de Paulo em Fp 1.20. Louvamos a Deus no corpo, o templo o 
Espírito (ICo 6.12ss.), que pertence ou a Deus ou ao pecado. Em ICo 6.19 o corpo é 
de Deus porque ele o comprou de volta e também o fez. Ele tinha se tornado o corpo 
do pecado ou da morte (Rm 6.6; 7.24), e até podería ser equiparado ao pecado (8.13), 
mas nos crentes ele é agora um membro de Cristo e está posto a seu serviço. Denotan
do toda a pessoa, sõma pode ser traduzido por “personalidade” ou “individualidade”, 
entretanto, tais termos perdem de vista o relacionamento com Deus, com o pecado e 
com os outros, o que, para Paulo, está implícito. Os imperativos mantêm a totalida
de na qual o pensamento, o sentimento, a experiência e a ação não mais podem ser 
separados.

b. Colossenses e Efésios. Em Colossenses, o corpo de Cristo é predominante. O ter
mo sõma é neutro em 2.23, e “do pecado” é acrescentado em 1.22 e 2.11. 2.17 contrasta 
o corpo de Cristo com a sombra e, por isso, tem a realidade em vista.

2. O corpo de Cristo.
a. Epístolas geralmente aceitas.
(a) Dado por nós. Em Rm 7.4 (cf. Cl 1.22) o corpo de Cristo é aquele que é ofereci

do por nós sobre a cruz.
(b) Textos eucarísticos. Este é também o ponto em ICo 11.24 com ênfase no ato 

antes que na substância. O corpo crucificado está presente na eucaristia, nas bênçãos 
que dela fluem (10.16) e na reivindicação de senhorio que ela levanta (11.27ss.). A refe
rência ao corpo e sangue do Senhor em 11.27 ecoa 10.16-17 mas tem o sentido de 8.12: 
Um pecado contra outros crentes por quem Cristo morreu é um pecado contra Cristo. 
Uma vez que sõma refere-se ao ato sacrificial completo, o sõma não é exatamente pas
sado. O corpo exaltado do Senhor é seu corpo crucificado em sua contínua operação.

(c) A comunidade como corpo de Cristo: Ditos figurados. A comunidade é o cor
po em ICo 12.27. Este fato exclui sentimentos de inferioridade ou de superioridade, 
visto que cada membro precisa dos demais, e todos estão interligados. Em Rm 12.5 a
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comunidade é um corpo em Cristo. Ela deve viver aquilo que já é nele e por ele, ou seja, 
mediante incorporação na história por ele determinada.

(d) A comunidade como corpo de Cristo: Ditos mais estritos. Em ICo 10.16 a co
munhão na ceia é comunhão com Cristo; os muitos são um corpo. Em 6.15 os crentes 
são um espírito com Cristo como membros de Cristo; isto é o que exclui a união corpo
ral com outros na fornicação. Em 12.12-13 várias traduções são possíveis, no entanto, 
“assim é Cristo” faz sentido somente se o único corpo for o de Cristo (cf. v. 13, 27). A 
comparação em Jo 15.1 oferece um paralelo. A comunidade alcança unidade no corpo 
crucificado e ressurreto de Cristo.

(e) A unidade de patriarca e povo como um modelo. Paulo vê em Cristo o Adão 
escatológico (Rm 5.12ss.; ICo 15.21-22,45). O judaísmo posterior associa o destino da 
raça com a expectativa escatológica em Adão. Cristo como o Adão escatológico é uma 
variação universalista deste tema. O ato de Deus em Cristo é determinante para todos 
quantos nele creem. É isto, e não a consubstancialidade, que atravessa o tempo. Toda 
a vida da comunidade é moldada por este ato. O corpo crucificado em seu contínuo 
trabalho é o corpo ressurreto, e pela integração neste corpo a comunidade é corpo de 
Cristo.

(f) Associações de sõma. O termo sõma sugere uma união verdadeiramente corpo
ral, embora não física. Não usado em passagens soteriológicas, sõma não denota uma 
solidariedade que seja mais real que a justificação. Ele enfatiza que a unidade se ma
nifesta na vida comum e nos relacionamentos. Nós encontramos as outras pessoas em 
nossa corporalidade. Mas, uma vez que o corpo de Cristo é dado por nós, o termo tam
bém traz para Paulo a ideia do corpo no qual servimos aos outros, ou Cristo os serve 
em nós.

(g) O corpo de Cristo e o povo de Deus. Basicamente, esses dois conceitos são um 
só: há simplesmente uma mudança de categorias. Contudo, a mudança de categorias é 
importante. A ideia de povo de Deus enfatiza o desenvolvimento histórico. A ideia de 
corpo de Cristo enfatiza o caráter presente do ato salvador de Deus, a união presente 
com o Senhor ressurreto, e a igualdade do ministério dos membros. Nenhum termo é 
concebível em Paulo sem o outro.

b. Colossenses.
(a) Compreensão cósmica. Este aspecto ocorre somente no v. 18 naquela que talvez 

seja uma citação de um hino cristão que procura aquietar a angústia cósmica dos leito
res. No hino, Cristo substitui a sabedoria nos v. 15-18, mas é como cabeça de seu corpo, 
a igreja, que ele reconciliou todas as coisas nos céus e sobre a terra (v. 18-20).

(b) Correção. No v. 22 deixa-se claro que o corpo de Cristo é o corpo crucificado, e 
no v. 24 esta referência soteriológica recebe uma orientação eclesiológica; o corpo in
clui a igreja e não o universo (cf. 1.18; 3.15). A reconciliação cósmica acontece median
te a pregação universal do evangelho (1.6) e da resultante revelação do mistério escato
lógico (1.26). Cristo como cabeça é aqui o membro controlador (cf. a LXX e Filo). Ele 
desarmou na cruz todas as forças opositoras (2.10, 14-15), e ele de tal maneira governa 
a igreja como seu corpo que ela é convocada à obediência e ao serviço. Deste modo, 
o poder de crescimento flui dele para a igreja e daí para o mundo. Como cabeça, ele é 
também distinto do corpo; este deve apegar-se a ele (2.19). A plenitude que habita em 
Cristo é a de Deus, não a do cosmos (2.19). O sõmatikõs nesta afirmação denota a cor-
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poralidade na qual Deus nos encontra em nosso mundo, ou seja, a real humanidade de 
Jesus, não uma humanidade que seria um mero manto para a divindade.

c. Efésios.
(a) Em Efésios, como em Colossenses, a crucificação é o evento salvador decisivo 

(2.14). sõma é, neste caso, o corpo crucificado em 2.16. É no único corpo que o único 
novo homem é criado. Unidade no corpo significa unidade com outros.

(b) O sõma, então, é a igreja, na qual estranhos e inimigos originais estão agora uni
dos com Israel (2.12ss.; cf. 1.23; 4.4,12,15-16; 5.23, 30).

(c) Como corpo de Cristo, a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas 
as coisas (1.23) -  a dimensão cósmica. O crescimento por intermédio da pregação do 
evangelho faz manifestar-se aquilo que já existe (cf. 2.17). A igreja difunde a mensa
gem até mesmo aos poderes demoníacos (3.10). Seu crescimento é o de um templo ou 
edifício como habitação de Deus. O corpo permeia o cosmos no novo sentido de uma 
penetração que toma o controle.

(d) Cristo como cabeça é contrastado com a igreja, mas como aquele de quem ela 
deriva sua vida e crescimento (4.16).

(e) Em 5.23ss. o conceito do casamento sagrado está presente, mas com Cristo como 
o Adão escatológico. A ideia da igreja como seu corpo faz paralelo à ideia da mulher 
como o corpo do homem (5.28). Gn 2.24 provê não apenas a ordem que subjaz a exor
tação mas também o fato redentor sobre o qual ela repousa, o indicativo cristologica- 
mente entendido que exige o imperativo ético. O fato de Cristo ser o salvador mostra 
que o que está em questão não é exatamente superordenação tradicional, mas uma re
lação na qual a vida vem ao corpo a partir da cabeça.

d. syssõmos. Essa palavra, encontrada somente em escritos cristãos, é tão incomum 
que, em Ef 3.6, ela retoma 2.16 numa ênfase intencional sobre a relação com o corpo de 
Cristo.

e. Distinções. O novo problema é o de um cosmos estranho. Porquanto a solução 
não repousa meramente em mediação da criação, a igreja universal ganha relevância 
ao invés da igreja local com suas questões de serviço mútuo. Cristo é um com a igreja, 
mas também sua cabeça. Seu corpo agora é a igreja que sai pelo mundo com o evange
lho como a resposta para a angústia cósmica. Desta maneira, Cristo permeia o cosmos. 
Este é o evento escatológico que manifesta o mistério até aqui oculto e cumpre o plano 
de Deus de salvação.

III. Vista geral do desenvolvimento histórico. Um interessante desenvolvimento lin
guístico manifesta-se em Colossenses e Efésios. O hebraico não possui um termo es
pecífico para corpo, e os judeus de fala grega devem escolher entre sárx e sõma. Paulo 
adota sõma como um termo para nossa condição de criatura, para o lugar onde vive
mos, cremos e servimos. Para Paulo, entretanto, sõma também significa relacionamen
to com Deus e com outros, em vez de individualidade autocontida. Se a comunidade 
como corpo de Cristo é uma unidade autocontida, ela é assim somente em serviço 
mútuo como o corpo do Senhor crucificado. À medida que ela cresce no mundo, nela e 
por ela o próprio Cristo penetra o cosmos. O NT, então, reconstrói o conceito de sõma 
ao colocá-lo a serviço daquele que deu seu corpo para o mundo e que em seu corpo, a 
igreja, ainda está buscando o mundo.
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E. O período pós-NT.
1. Os pais apostólicos.
a. sõma significa “cadáver” em, p. ex., Inácio Romanos 4.2; Mart. Pol. 17, “corpo 

vivo” (mas fraco) em Hermas Visões 3.11.4, “corpo perecível” em Hermas Visões 3.9.3. 
Ele forma um todo em Inácio Romanos 5.3. Estar sem ele é demoníaco (Inácio Esmir- 
nenses 2.1). Em Mart. Pol. 19.2 a alma é o objeto primário da obra redentora de Cris
to, embora não haja qualquer depreciação do corpo. A alma permeia todo o corpo em 
Diog. 6.1ss.; assim também os cristãos deveríam permear a sociedade.

b. Pol. 8.1 cita lPe 2.24 com referência ao corpo crucificado. Inácio Esmirnenses 3.2 
pressupõe ressurreição corpórea. lClem. 37.5 aplica a metáfora do corpo aos crentes 
como membros (cf. Pol. 11.4; Inácio Esmirnenses 11.2). Contudo, há poucas referên
cias ao corpo de Cristo mesmo que seja visto como algo natural o fato de os crentes 
possuírem um corpo comum na igreja e que a união de judeus e gentios seja um sinal 
decisivo estabelecido pela ressurreição de Cristo. 2Clem. 14.2ss. chama a igreja viva de 
sõma de Cristo. Cristo é o pneúma e a igreja a sárx. Em Inácio, Cristo é o novo homem 
(Efésios 20.1) e os crentes são seus membros (Tralianos 11.2).

2. Apologistas.
a. sõma é o “corpo animal” em Justino Diálogo 31.3, o “cadáver” em Aristides Apo

logia 5.3, o “corpo” (enfermo) em Justino Diálogo 69.7, as lavagens rituais podem afetar 
apenas o corpo (14.1). Deus ressuscitará corpos (Justino Apologia 18.6). Deus os criou 
(Justino Diálogo 62.3), porém seres incorpóreos vêm primeiro (Atenágoras Súplica
36.2-3). Alma e corpo constituem a humanidade. Cristo torna-se corpo, lógos, e alma 
(Justino Apologia 10.1). Tanto a alma quanto o corpo vêm a julgamento (8.4). Cristo- 
logicamente, sõma é menos comum do que sárx, mas é paralelo a sangue nos ditos eu- 
carísticos (66.3). Composto dos membros, ele denota a igreja (Diálogo 42.3), o cosmos 
(Taciano Discurso aos gregos 12.2) ou Deus (Atenágoras Súplicas 8.1).

c. Só Justino Diálogo 5.2 usa sõma para um corpo inorgânico.
3. Gnosticismo.
a. Em algumas obras gnósticas o corpo é neutro. A noús pode usá-lo como um ins

trumento de conhecimento e o corpo ressurreto de Cristo é perfeito. Em outros lugares, 
o mundo é visto como um cadáver e há uma polêmica contra a ressurreição corpórea 
de Jesus. Embora o corpo de Adão seja apropriadamente formado, somente o pneúma 
o capacita a mover-se e faz dele alma vivente. A verdadeira humanidade, que é imortal, 
difere do corpo mortal, que é sua sepultura. Em alguns sistemas aquilo que é perfeito 
e imortal é separado do sõma mortal, que é feito dos stoicheía e está sujeito a confli
to. Os valentinianos supõem que o demiurgo cria corpos nos quais habitam almas e 
lógoi celestiais. Jesus recebe seu corpo do demiurgo, mas sua verdadeira essência ele a 
recebe da sabedoria. Outras visões atribuem a alma ao demiurgo, o corpo à terra, e o 
pneúma à sabedoria. Nesses sistemas, o corpo está condenado à destruição; o batismo 
altera apenas a alma. Uma distinção também é feita entre noús e sõma; a humanidade 
autêntica é associada somente à noús, embora não sem a possibilidade de um corpo 
novo e imortal. Os maniqueístas também enxergam o corpo de maneira negativa como 
a prisão da alma e a essência do desejo. A ideia de transmigração é comum. A encar
nação causa problema para os gnósticos. Eles tentam solucioná-lo dividindo Cristo,
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atribuindo-lhe um corpo psíquico, e negando a realidade do corpo, ou dizendo que ele 
vem tanto com quanto sem o corpo.

b. Corpo envolvendo os redimidos. A ideia de um corpo cósmico ocorre, mas o uso 
para o corpo dos redimidos é problemático antes dos maniqueístas. Uma passagem po
dería referir-se ou ao corpo encarnado ou ao corpo da ressurreição, incluindo os eleitos 
como um tipo de vestimenta. Quando os gnósticos se referem a um gigantesco Cristo 
invisível, eles têm em vista sua importância redentora universal.

c. Resumo. No gnosticismo tal como o conhecemos até agora, a ideia do corpo 
como uma prisão da alma é comum, mas também é comum a tendência de se enxergar 
corpo e alma juntos como o elemento terreno em distinção a um fator divino (sabedo
ria), que retorna com o redentor. A sabedoria podería então ser equiparada ao lógos 
do AT e combinada com a ideia do Deus supremo que permeia e controla o corpo cós
mico. Ela podería também estar vagamente associada ao homem primai. Onde a espe
culação sobre o homem primai é importante, o pensamento é o de que o homem real 
está preso na matéria, ou no corpo-alma. Isto constitui a queda, que é repetida na que
da da alma no corpo. A verdadeira falta não é a desobediência, mas o esquecimento do 
elemento divino. O revelador traz à luz este elemento e assim abre o caminho para a 
redenção pela regeneração. A ideia de que os salvos são um corpo ocorre quando muito 
somente na forma muito enfraquecida na qual a sabedoria divina que vem no redentor 
está ligada às partículas de sabedoria divina que a humanidade ainda carrega.

[E. Sc h w e iz e r , VII, 1.045-94]

sõreúõ [amontoar], episõreúõ [acumular]

A. O mundo grego.
1. sõreúõ, uma palavra rara, significa “empilhar ou amontoar”, ou “empilhar uma 

coisa sobre outra” ou “encher completamente”.
2. O composto episõreúõ significa “acumular”.

B. Judaísmo helenístico.
1. Na LXX sõreúõ ocorre somente em Pv 25.22 e Jt 15.11. ho sõrós é mais comum 

para um “montão” de pedras, uma “pilha” de frutas, ou um “montículo” sepulcral. Em 
Pv 25.22 o pano de fundo pode ser o costume pelo qual os culpados carregam brasas 
vivas num braseiro sobre a cabeça. A ideia é claramente a de que os sábios pagam o 
mal com o bem. Em Jt 15.11, Judite amontoa a pilhagem em seu carro. O composto não 
ocorre na LXX, mas Σ o usa em Jó 14.17 (guardar) e Ct 2.4 (cobrir).

2. Filo não usa o grupo, porém Josefo usa sõreúõ para o empilhamento de ossos 
{Antiguidades 12.211) ou de cadáveres {A guerra judaica 6.431).

C. ONT.
1. A forma simples ocorre no NT somente duas vezes. Paulo em Rm 12.20 cita Pv

25.21-22. O contexto mostra claramente que a ideia é a de vencer a hostilidade com 
o amor. Em 2Tm 3.6 temos um sentido transferido. Falsos mestres seduzem mulheres 
que estão carregadas de pecados e dominadas por desejos.

2. O composto ocorre no NT somente em 2Tm 4.3 num sentido transferido. Nos úl-
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timos dias as pessoas acumularão mestres segundo suas preferências. O termo enfatiza 
ironicamente a superficialidade do desejo deles por conhecimento.

D. Os pais apostólicos. O composto ocorre uma vez em Barn. 4.6, que adverte os 
leitores para não acrescentarem novo pecado, adotando uma visão falsa do pacto.

[F. La n g , VII, 1.094-96]

sõphrõn  [de mente sadia], sõphronéõ  [ter mente sadia], sõphronízõ  [trazer alguém
à sensatez], sõphronism ós [moderado, autodisciplinado], sõphrosynê  [moderação,
autocontrole]

sõphrõn , sõphronéõ, sõphrosynê.

A. O grupo no grego.
1. Etimologia, ocorrência e significado, sõphrõn significa primeiro “de mente sadia”. 

A etimologia é de pouca ajuda na tradução. O termo tem nuanças tais como “racional” 
(intelectualmente sadio), “racional” (sem ilusão), “racional” (intencional) “moderado”, 
“prudente”, “modesto”, “controlado” e “disciplinado”.

2. sõphrosynê. A referência nessa palavra é a uma atitude básica que conduz a cer
tos modos de conduta. Um vinculo com aidõs pode ser visto. A conduta apropriada 
fundamentada em aidõs é marcada por comedimento ou modéstia em distinção a 
hybris. Com dikaiosynê, sõphrosynê é uma das principais virtudes cívicas. Ela tem im
portância central para uma maneira aristocrática de vida. Platão adota várias defini
ções, porém o termo é mais amplo que todas elas. Politicamente, ela é o acordo das três 
classes quanto a quem deveria governar e assim ela representa o comedimento. Onde 
ela está combinada com poder e razão, temos os melhores ingredientes para uma boa 
constituição. Para Aristóteles, ela é o meio-termo entre a licenciosidade e a estupidez. 
No estoicismo, ela é uma das virtudes cardeais que, por via do judaísmo helenístico, 
influencia a igreja primitiva. Em listas populares de virtudes ela é uma virtude de go
vernantes, de pessoas profissionais e de mulheres; ela pode se tornar o equivalente de 
castidade.

B. A LXX e o judaísmo helenístico.
1. O grupo ocorre na LXX somente em obras gregas ou naquelas que mostram in

fluência helenística. Em Sb 9.11 ela é uma das virtudes cardeais que são rastreadas até 
a sabedoria Em 4Macabeus a instrução na lei torna possíveis as virtudes cardeais (cf.
2.16, 18; 3.17, 19).

2. O Testamento dos Doze dá evidência de influência estoica numa exigência por 
sõphroneín que implica tendências ascéticas e dualistas (abstinência, castidade, etc.)

3. Josefo usa o grupo no sentido comum.
4. Para Filo sõphrosynê é uma das virtudes clássicas. Ela é o meio-termo entre a fri

volidade e a cobiça e combate a lascívia. Com outras virtudes ela tem sua origem no 
paraíso. A serpente de bronze é sõphrosynê. Aqueles que a consideram contemplam a 
Deus; ela assim torna possível a visão de Deus. Com outras virtudes, ela não é exata
mente uma virtude humana, mas é estritamente um dom divino.
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C. O NT e os pais apostólicos.
1. No NT o grupo ocorre somente 14 vezes (oito nas Pastorais). Ela é, geralmente, 

de pouca importância substancial. Em Mc 5.15, por exemplo, um sinal da cura do en- 
demoninhado é que ele está em perfeito juízo, e em At 26.25 Paulo responde a acusa
ção de obsessão argumentando que ele fala verdade sóbria, ou palavras verdadeiras e 
racionais.

2. Paulo usa um jogo de palavras em Rm 12.3, quando diz a seus leitores que pen
sem de si mesmo com julgamento sóbrio segundo a medida da fé (sõphroneín, não 
hyperphroneín). Ele expande o pensamento em 12.16. A sõphrosynè cristã é tapeino- 
phrosynê (Fp 2.3). Paulo evita o termo nas listas de virtudes (cf. lTs 2.10), mas em 2Co
5.14 ele contrasta a conduta dos espirituais com sõphronéõ; sóbria dedicação a outras 
pessoas corresponde a êxtase diante de Deus.

3. lPe 4.7 adverte a comunidade a não dar lugar ao delírio escatológico em face do 
iminente fim das coisas. Fazer isso é cair vítima do mundo. A moderação requerida é 
sustentada pela fé e resulta em oração e amor (v. 8). Mais do que uma atitude filosófica 
está, deste modo, em questão.

4. As Pastorais usam o grupo para descrever a vida cristã no mundo (cf. Tt 2.12). 
Ele ocorre na lista de virtudes em Tt 2.2. A fé se manifesta numa atitude apropria
da para com o mundo e seus bens (lTm 4.3ss.), ou seja, uma atitude de moderação 
e contentamento (lTm  6.6ss.; cf. 2.15). Castidade e autodisciplina são o ponto em Tt 
2.5. sõphrosynè é um importante requisito para os oficiais (lTm  3.2; Tt 1.8). Respeita
bilidade não é a preocupação, mas evitar equívocos extáticos e tendências dualistas, e a 
adoção de uma relação apropriada com o mundo à luz da demora da parusia. Os pais 
apostólicos seguem um padrão similar.

D. A igreja cristã. A equiparação comum de sõphrosynè com castidade ocorre em 
Justino Apologia 14.2; Taciano Discurso aos gregos 32.2. Justino também usa o grupo 
para mostrar o caráter racional da fé em Apologia 13.2ss. Oração por governantes é ora
ção para que eles tenham correta compreensão do cristianismo em 17.3. Somente um 
sõphrõn logismós pode guardar os cristãos de erro ou de apostasia.

sõphronízõ.
1. Essa palavra significa “trazer alguém à razão ou ao dever”, mas ela pode também 

significar “exortar”, “estimular”.
2. Tt 2.4 pede que as mulheres mais velhas estimulem as mais jovens a uma conduta 

digna.
3. O passivo em Justino Apologia 1.2 significa “ser corrigido” com respeito a uma 

falta e em 2.2 significa “atingir uma vida moralmente apropriada”.

sõphronism ós.
1. Essa palavra tardia significa, literalmente, “que faz entendido ou sábio”, em segui

da “admoestação”, também “discrição”, “moderação”, “disciplina”.
2. Em 2Tm 1.7 Deus tem dado um espírito de poder, amor, e sõphronismós, que no

contexto denota uma vida ajustada. O termo tem um sabor helenístico, mas é aqui en
tendido em termos do Espírito. [U. L u c k , VII, 1.097-1.104]
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T t
tágma —>tásso

tapeinós [humilde], tapeinóõ [humilhar], tapeínosis [humildade], tapeinóphron 
[humilde], tapeinophrosynê [humildade]

A. O mundo grego e helenístico.
1. Derivação e significado. A investigação não revelou resultados claros. O sentido 

básico parece ser “baixo”.
2. tapeinós.
a. Essa palavra tem sentidos tais como “humilde”, “inferior”, “insignificante”, “fraco” 

e “pobre”. Ela pode ser usada para uma cidade, um país, um Estado ou um estadista, 
para uma estrela, um rio, bens, influência, etc. A condição pode ser intrínseca ou em 
razão de atos de outros.

b. Quando usado para o estado espiritual ou moral, o termo significa “humilde” ou 
“servil”, geralmente com o sentido depreciativo de subserviência ou submissão. Embora 
Sócrates ensine que qualquer um pode alcançar uma disposição alta e livre, Aristóteles 
defende que qualquer coisa que impeça o desenvolvimento da virtude torna o espírito 
tapeinós. Epiteto esposa uma cidadania mundial a despeito de diferenças de posição 
social, mas tapeinós ainda é um termo negativo para ele, denotando mesquinhez e bai
xeza de disposição.

c. tapeinós pode expressar uma situação difícil ou uma condição humilde, p. ex., a 
do peticionário. A pessoa que é tapeinós facilmente se torna um lisonjeador. Quando 
a humilhação é a da maldade ou da imoderação, ela pode ter um significado positivo, 
mas não é um bem positivo em si. Os gregos resistem à prostração perante governantes 
e a humilhação das crianças por causa de sua aversão à humilhação.

d. Contudo, tapeinós pode, às vezes, significar “modesto” ou “obediente” e, neste 
sentido, ser algo bom, p. ex., em pessoas sujeitas ao governo, soldados ou filhos.

e. Oceano exige que Prometeu seja tapeinós em relação aos deuses. A ideia não é a 
de que ele deveria ser humilde, mas que deveria se ajustar a eles.

3. tapeinóõ.
a. Esse verbo significa “diminuir”, “humilhar”, “atenuar”.
b. Ele também assume os sentidos de “oprimir”, “explorar”, “quebrar o espírito”. A 

ideia de autodepreciação é repugnante. Aqueles que se depreciam só mostram quão 
fracos e pobres são. Um sentido positivo ocorre com relação ao humilhar-se perante 
os deuses -  uma possível explicação para o hábito de cobrir a cabeça em sacrifícios e 
orações.

4. tapeínosis. Essa palavra significa “redução”, p. ex., de um inchaço, da pessoa pelo 
destino (cf. também “depressão” da mente).

5. tapeinóphron, tapeinophrosynê.
a. O primeiro termo significa “covarde”.
b. Epiteto usa o segundo termo (Dissertações 3.24.56) no sentido de uma “disposição 

mesquinha” ou “pusilanimidade”.
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6. Significado dos derivados. Os derivados confirmam o significado e uso negativo 
de tapeinós, embora também ganhem o sentido de integração obediente em uma dada 
ordem ou mesmo de sujeição a deidade.

B. ALXX.
1. Originais hebraicos. Na LXX, tapeinós e derivados são mais comuns do que no 

grego secular, tapeinós ocorre 67 vezes e tapeinóõ 165 vezes para várias raízes hebrai
cas. A proeminência do verbo mostra que a referência principal é mais a uma ação do 
que a um estado, e os principais originais hebraicos confirmam isso. Assim, o grupo 
‘ãnâ tem o sentido básico de “inclinar-se”, “curvar-se” e, então, “humilhar-se” (ou “ser 
humilhado” por doença, pobreza, necessidade, etc.). A partir disso, obtemos sentidos 
como humildade, modéstia, subserviência, submisssão e aflição.

2. tapeinóõ
a. Essa palavra significa “curvar”, “diminuir”, “humilhar”.
b. Outro sentido é “subjugar”, “oprimir”, “acossar”, “enfraquecer”, “destruir”, “forçar” 

(também sexualmente).
c. tapeinóõ emautón ou o médio passivo significa “humilhar-se”, “prostrar-se”. Ao je

juar, o povo se humilha diante de Deus, mas o AT nunca exalta tal humilhação própria, 
enfatizando antes a atitude humilde do coração (cf. Pv25.7; J12.12-13; Is 58.5ss.).

d. Deus abate os poderosos e exalta os humildes (ISm 2.7; Ez 21.31). Isso se aplica a 
Israel e a seus inimigos, e também a indivíduos. Is 2.11 declara o princípio. Os profetas 
o dirigem contra Jerusalém e Sião (Is 3.8). SI 75.7 diz claramente que Deus a um abate 
e a outro exalta. Contudo, embora a doença humilhe e a morte reduza ao pó, Deus não 
rejeita aqueles que se humilham perante ele (SI 44.25; 51.17). Deus pode humilhar pes
soas a fim de colocá-las num relacionamento correto com ele próprio (SI 116.6). Con
sequentemente, a humilhação pode significar salvação (SI 119.71). A grande necessida
de é ver o propósito de Deus e encontrar uma relação de obediência ao mandamento. 
Deus abate, mas quando o humilhado se arrepende, a aflição cessa (lRs 8.35-36).

3. tapeinós.
a. Esse termo significa primeiramente “baixo”, “plano”.
b. Em seguida, significa “curvado”, “pequeno”, “desprezível”, “insignificante” num 

sentido negativo. Deus escolhe o insignificante para seus planos (Jz 6.15; ISm 18.23). 
Os tapeinoí são aqueles que guardam os estatutos de Deus (SI 119.67). Deus deixa em 
Israel um povo modesto e humilde que busca o seu nome (Sf 3.12).

c. Outro significado é “afligido”, “oprimido”, p. ex„ por potências estrangeiras ou pe
los ricos. Neste sentido, pobreza e humildade estão relacionadas.

d. No entanto, Deus exalta aqueles que estão oprimidos externa ou internamente (SI 
18.27; 34.18). É da natureza eterna de Deus olhar para os humilhados (SI 138.6). Ele 
não despreza suas orações (SI 102.17). O Messias estabelecerá o direito para os mansos 
e pronunciará sentença para os oprimidos (Is 11.4). O Senhor fez de Sião um refúgio 
para os oprimidos (Is 14.32; cf. 25.4). Is 49.13 fala de modo semelhante. O pacto de paz 
de Deus continua para sempre com os humildes (54.10-11). Ele tem consideração pelos 
humildes e abatidos de espírito (66.2).

4. tapeínõsis. Essa palavra significa “condição humilde”, “humilhação”, “aflição”. A 
condição humilde e difícil pode ser a de Israel (Dt 26.7) ou de indivíduos (Gn 16.11). 
SI 9.14 se refere à tapeínõsis trazida por inimigos. Em SI 90.3, ela é o destino de morte
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cuja causa é o pecado (SI 25.18). Em meio à tapeínõsis a palavra de Deus guia à vida 
(SI 119.153). Deve-se tratar com paciência aqueles que assim passam por opressão (Pv
16.19). O Servo passa por ela em Is 53.8. Esta é uma razão para sua exaltação (cf. v. 7, 
10ss.).

5. O entendimento grego e o bíblico. A visão grega da humanidade exalta a liberdade 
e, consequentemente, despreza a sujeição. Por isso, ela classifica tapeinós de maneira 
negativa. A Bíblia situa a humanidade sob o controle de Deus e, assim, exalta o serviço 
obediente. Por esta razão ela dá ao grupo tapeinós um sentido positivo.

C. Judaísmo.
1. Qumran e apocalíptica.
a. Os sectários de Qumran se autodenominam os pobres, enfatizando sua depen

dência de Deus e também sua eleição. Sua regra exige humildade uns com os outros, 
bem como diante de Deus. Eles também devem ser humildes perante os poderosos, 
mas com hostilidade dissimulada.

b. Algumas passagens dos Testamentos dos Doze Patriarcas falam sobre a humilha
ção que acompanha a conversão, tapeínõsis é a conversão do coração acompanhada de 
jejum. Como sujeição a Deus, ela também deve ser mostrada aos sacerdotes e aos ou
tros.

c. A apocalíptica mostra um espírito semelhante. Aqueles que se humilham recebem 
maior honra. O coração dos ricos os condena como pecadores que esmagam aos pés os 
humildes. Haverá finalmente uma humilhação escatológica da terra por pragas.

2. Escritos rabínicos. Os rabinos atribuem grande valor à humildade. Se a observân
cia da lei conduz a ela, a humildade também é necessária para se obter e manter co
nhecimento da lei. Se alguém se torna orgulhoso por isso, Deus o humilha, mas se ele 
se arrepende, Deus o exalta novamente. Humildade significa modéstia em relação aos 
outros. A paciência acompanha a sujeição de coração. Os rabinos acusam os cristãos de 
serem orgulhosos, mas estes invertem a acusação, alegando que a prática rabínica não 
concorda com a teoria.

3. Judaísmo helenístico.
a. A Carta de Aristeias aconselha os viajantes a serem humildes com base no duplo 

motivo de que Deus aceita os humildes e as outras pessoas tendem a ser bondosas para 
com eles.

b. Filo usa o grupo no sentido grego, mas também adota percepções bíblicas. O re
baixamento é uma transição essencial à presença de Deus. A convicção da insignificân
cia humana traz reconhecimento da majestade divina.

c. Josefo usa o grupo negativamente nos sentidos gregos de “baixeza”, “mesquinhez”, 
“covardia” e também no sentido de “rebaixamento” ou “humilhação”.

D. ONT.
1. Ocorrência do grupo no NT. No NT, tapeinós ocorre oito vezes, tapeinóõ 14, 

tapeínõsis quatro, tapeinophrosynê sete e tapeinóphrõn uma. Ao todo há 34 ocorrên
cias, das quais 13 estão nas obras paulinas, mas nenhuma no material joanino, nem em 
Marcos, Hebreus, Judas, 2Pedro ou nas Pastorais.
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2. tapeinóõ.
a. Lc 3.5 amplia a citação de Is 40.3ss.; vemos em 1.48, 52 que a declaração é tomada 

de modo figurado.
b. Jesus afirma que aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se hu

milham serão exaltados (Mt 23.12; Lc 14.11; 18.14). A forma do dito é Judaica, o AT 
fornece o conteúdo, e os rabinos oferecem paralelos. O futuro passivo oculta o nome de 
Deus. A colocação do dito (p. ex., em Lc 14.11) mostra que se trata da humildade dian
te de Deus. Em Lc 18.14, a humildade do publicano o põe num relacionamento correto 
com Deus. Mt 18.4 acrescenta a nuança especial de que rebaixamento diante de Deus 
significa tornar-se uma criança perante ele. Jesus não exige humilhação visível (cf. Mt 
6.16ss.; Mc 2.18-19), mas uma total confiança em Deus, uma confiança que tudo espera 
dele e nada de si mesmo.

c. Em 2Co 10.1, Paulo enfrenta a acusação de que ele possui uma disposição servil, 
por recusar sustento por parte da igreja. Em resposta, ele argumenta que sua auto-hu- 
milhação é para a exaltação da igreja (11.7). Quando retornar, ele receia nova humilha
ção, a menos que haja conversão (12.19ss.), não apenas por causa do desprezo, mas por 
causa da ameaça à sua reputação. Em Fp 4.12-13, entretanto, ele sabe como lidar com a 
humilhação bem como com a abundância, por meio do fortalecimento em Cristo. Sob 
esse aspecto, ele segue o Senhor que se humilhou e foi sobremaneira exaltado (2.7, 9). 
A referência aqui é, primeiramente, a um livre esvaziar-se da semelhança divina e, en
tão, a uma livre obediência, mesmo à morte na cruz. Ao mesmo tempo histórico e esca- 
tológico, esse ato é o fator dominante na vida cristã.

d. Citando Pv 3.34 LXX, Tg 4.10 chama à submissão a Deus e acrescenta a promessa 
de exaltação por ele. No contexto, a submissão exigida é a da penitência. lPe 5.5-6, in
fluenciado pelo mesmo versículo do AT, chama à sujeição, que significa depositar toda 
a confiança na graça de Deus, que cuida dos que se humilham perante ele.

3. tapeinós.
a. Parecido com Lc 3.5 é 1.52, que se refere à obra escatológica de Deus.
b. lPe 5.5 e Tg 4.6 citam Pv 3.34 LXX. Ambos usam ho theós para mostrar que a 

referência não é a Cristo. Tg 1.9-10 diz que os humildes podem se gloriar em sua exal
tação e os ricos em seu abatimento, numa reversão dos valores mundanos (cf. Mt 5.3; 
11.5; Lc 4.18; Tg 2.5).

c. Aplicado a Paulo em 2Co 10.1, tapeinós tem o sentido grego depreciativo, mas 
Paulo assinala, segundo o AT, que Deus conforta os humildes (7.6). Em Rm 12.16, Pau
lo exorta à associação com os humildes (ou, possivelmente, à aceitação de serviços hu
mildes).

d. Em Mt 11.20, Jesus diz que ele próprio é manso e humilde, não por necessidade, 
mas em livre dedicação a Deus (de coração) e no serviço aos outros (cf. Lc 22.27; Mt
20.28), conforme ele próprio se doa a pecadores e desprezados.

4. tapeínõsis.
a. Em At 8.32ss. Filipe aplica Is 53.7-8 a Cristo e seu povo, conforme eles passam 

através da humilhação até a exaltação (cf. Lc 9.22ss.; 12.49-50).
b. Em Lc 1.48, a referência é à “falta de filhos” se Isabel estiver em vista, ou à “humil

dade” se Maria estiver em vista. No segundo caso, a escolha da humilde Maria para dar 
à luz o Filho de Deus exemplifica a ação escatológica de Deus na história.
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c. Em Fp 3.21, Paulo chama o corpo presente de corpo de humilhação. O ponto em 
questão é sua sujeição à morte, que será reparada quando o corpo for remodelado à se
melhança do glorioso corpo ressurreto de Cristo.

d. Em Tg 1.10, a humilhação dos ricos é a sujeição à morte, que reduz sua riqueza a 
nada. A inversão escatológica de todas as coisas já está em andamento na igreja.

5. tapeinophrosynê.
a. Em Fp 2.4, Paulo requer a humildade que toma a forma de altruísmo, ou seja, pre

ocupação com o bem-estar dos outros. A própria entrega de Cristo provê o modelo, 
porquanto Deus, em Cristo, nos leva a sério e age em nosso favor. Unicamente por um 
semelhante refreamento da autoafirmação poderão os membros da igreja manter sua 
unidade. Paulo oferece um exemplo pessoal em At 20.19.

b. Em Cl 2.18, 23 o termo é um conceito na heresia colossense e quer dizer “jejum” 
ou “mortificação”, ou então implica a “inferioridade” que leva ao culto de anjos. De 
qualquer modo, ele envolve prática cultuai antes que uma disposição. Em contraste, a 
referência em Cl 3.12 é à nova conduta dos cristãos para com os outros. O mesmo se 
aplica a Ef 4.2, com ênfase na unidade.

c. lPe 5.5 prescreve a humildade como uma prontidão para o serviço mútuo na po
sição ordenada por Deus. A humildade está no coração da nova vida cristã na qual os 
membros vivem todos uns para os outros e para Deus.

6. tapeinóphrõn. lPe 3.8 conclui as orientações detalhadas com o pedido de que to
dos sejam humildes. Para uma verdadeira comunhão cristã, é essencial que haja uma 
humilde prontidão para o serviço aos outros (cf. 5.5).

E. Os pais apostólicos.
1. tapeinós. Esse termo denota os pobres ou oprimidos em lClem. 59.4. A humil

dade de Ester salva o povo em 55.6. Barn. 3.3 cita Is 58.6-7.
2. tapeinóõ. O humilhar e o exaltar que Deus opera é o tema em lClem. 59.3ss. 

Barn. 4.4 cita Dn 7.24 e 4.5 cita Dn 7.7-8.
3. tapeínõsis. lClem. 53.2 relaciona esse termo a Moisés no monte.
4. tapeinophronéõ. Esse termo denota auto-humilhação, renúncia do pecado, su

jeição à Escritura e, em Hermas Similitudes 7.6, submissão humilde e perseverante a 
jejum e aflição.

5. tapeinophrosynê. Esse termo expressa a disposição na humilhação. Uma disposi
ção humilde deve caracterizar os que possuem ofício (lClem. 44.3) e é uma pressuposi
ção para a oração efetiva (Hermas Visões 3.10.6).

6. tapeinophrónêsis. Em Hermas, esta nova palavra vem a ser usada para a sujeição 
aos mandamentos de Deus (cf. Similitudes 8.7.6).

7. tapeinóphrõn. lClemente usa essa palavra como um substantivo para a humilda
de dos pais. Outras referências se encontram em Barn. 19.3; Inácio Efésios 10.2; Hermas 
Mandatos 11.8.

8. A mudança de sentido. Com o relaxamento da tensão escatológica, a humildade 
se torna uma disposição que produz penitência antes que uma expectativa escatológica 
e um modo de vida sob o controle de Cristo. Hermas até mesmo equipara humildade a 
penitência e jejum. A influência cristã-judaica e o receio de declínio moral na socieda
de e na igreja ajudam a explicar essa mudança decisiva. [W. G r u n d m a n n , VIII, 1-26]
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tássõ [ordenar, determinar], tágma [ordem, posição], anatássõ [organizar], 
apotássõ [apartar-se de], diatássõ [ordenar, dirigir], diatagê [instrução, orienta
ção], epitagê [ordem], prostássõ [ordenar, mandar], hypotássõ [sujeitar], hypotagé 
[sujeição], anypótaktos [insubordinado], átaktos [indisciplinado], (atáktõs [desor
denadamente]), ataktéõ [agir desordenadamente]

tássõ.
1. Essa palavra significa “designar”, “ordenar”, com nuanças tais como “organizar”, 

“determinar”, “pôr no lugar”, “estabelecer” e, na voz média, “fixar por si mesmo”.
2. Os sentidos na LXX são “estabelecer”, “proibir”, “ordenar”, “estabelecer”, “levantar” 

e, na voz média, “mandar”, “pôr em ordem”, “designar”, “voltar o olhar”, “aplicar o cora
ção" e “fazer”.

3. No NT, encontramos “resolver” em At 15.2, “marcar” em 28.23 e “designar” em 
Mt 28.16. Deus ordena ou designa (voz passiva) em At 22.10. Os cristãos estão orde
nados para a vida eterna em At 13.48; o ponto é mais a concessão de posição do que a 
preordenação. Em Rm 13.1, as autoridades seculares são instituídas por Deus e, por
tanto, têm uma autorização que os crentes devem respeitar. O termo exousíai neste 
versículo é comum para os que exercem ofício, mas também pode ter o sentido mais 
geral de autoridades ou poderes. Isso inclui o Estado romano bem como as autoridades 
municipais, com ênfase na administração de justiça. Os poderes governantes podem 
promover cultos pagãos e podem também abusar de sua autoridade, mas têm comissão 
divina para a tarefa que realizam, e por isso devem ser respeitados, como também as 
obrigações para com eles.

4. Nos pais apostólicos, o verbo ocorre quatro vezes. As estrelas são postas em or
dem por Deus em lClem. 20.2, as ocasiões de prática cultuai são estabelecidas em 
lClem. 40.1-2, anjos são colocados no caminho de luz em Barn. 18.1, e Mart. Pol. 10.2 
reproduz Rm 13.1.

tágma.
1. Essa palavra usualmente significa “aquilo que é determinado” ou “ordenado”, e en

contra uso variado para uma dada quantia, um grupo, uma posição ou classe.
2. Na LXX, ela ocorre no sentido de uma “unidade” (Nm 2.2ss.; 10.14ss.), representa 

infantaria em ISm 4.10, e acampamento é pressuposto em 2Sm 23.13.
3. No NT, a única ocorrência está em ICo 15.23, onde o significado mais provável é 

“ordem”, “posição”, “classe”. Primeiro Cristo ressuscita, depois seu povo em sua vinda, 
quando recebem uma nova corporalidade. Nada é dito sobre os demais.

4. Em lClem. 37.3; 41.1 encontramos a mesma expressão de ICo 15.23. tágma 
significa “grupo” em Hermas Similitudes 8.5. lss., e Inácio Romanos 5.1 tem 
stratiõtikón tágma para um destacamento de soldados.

anatássõ. Esse verbo raro significa “ordenar completamente”, “organizar”. Lc l.lss. 
se refere ao relato ordenado dos fatos contados por testemunhas oculares. Registrar por 
escrito necessariamente confere ordem àquilo que a princípio é tradição oral.

apotássõ.
1. Esse termo significa “delegar”, “atribuir”, “reservar”, “separar”, “partir”, “deixar”, 

“renunciar”.
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2. Na LXX, significa “designar” “destacar”, “separar”.
3. O NT usa a voz média “separar-se de” em At 18.18, 21; 2Co 2.13, “despedir” em 

Mc 6.46. Aqueles que insistem em se despedir da família antes de se tornar discípulos 
não estão aptos para o reino (Lc 9.61-62). Jesus exige renúncia radical das posses por 
parte dos candidatos a discípulos (Lc 14.33).

4. Nos pais apostólicos, a palavra denota total separação da perversidade (Hermas 
Mandatos 6.2.9; 2Clem. 6.4) ou renúncia da vida (Inácio Filadélfios 11.1). Nos apologis
tas, os cristãos abandonam a sabedoria pagã (Taciano Discurso aos gregos 1.3), os ídolos 
(Justino Apologia 49.5) e todas as coisas mundanas (Diálogo 119.6).

diatássõ.
1. Essa palavra significa “ordenar”, “dispor”, “decidir”, “estabelecer”, “dar orientações”.
2. A palavra é rara na LXX, onde tem sentidos tais como “ordenar”, “organizar”, “di

vidir”, “determinar”, “medir” e “mandar”.
3. No NT, Jesus “manda” em Lc 8.55, Paulo combina em At 20.13, Cláudio decreta 

em At 18.2, o oficial dá instruções em At 23.31, o mestre ordena em Lc 17.9, Deus dá 
diretrizes em At 7.44, Jesus instrui em Mt 11.1, o Senhor ordenou em ICo 9.14 e o 
apóstolo dá várias orientações em ICo 7.17; 11.34; 16.1. O sentido é “prescrever” em Tt
1.5 e “ordenar” em G13.19, onde o papel dos anjos sugere que a lei não vem diretamen
te de Deus, embora, naturalmente, Deus a tenha planejado.

4. Nos pais apostólicos, Inácio usa o termo relacionado à sua própria ordenação 
(Efésios 3.1; Tralianos 3.3), lClem. 43.1 diz que Moisés registra o que lhe foi ordenado, 
e lClem. 20.6 sustenta que o mar faz o que Deus lhe designou. Em Diog. 7.2, o céu, a 
terra e o mar são ordenados por Deus.

diatagê.
1. Essa palavra significa “instrução”.
2. O único caso na LXX está em 2Ed 4.11.
3. No NT, Estêvão diz que os judeus receberam a lei como orientações de anjos e, 

portanto, como instruções de Deus, em At 7.53. Em Rm 13.2, resistir à autoridade é 
estar em conflito com a ordenança ou designação de Deus. A referência é à resistência 
persistente ou à resistência em princípio. Nem todo decreto do governo é necessaria
mente uma ordem de Deus.

4. Nos pais apostólicos, a única ocorrência está em lClem. 20.3, onde os corpos ce
lestiais seguem seus cursos através da “direção” divina.

epitagê.
1. Essa palavra significa “ordenança”, “disposição”, “ordem” ou “estatuto”.
2. Na LXX, ela denota as ordenanças de Deus em Sb 18.15 e de um governante em

14.17.
3. No NT, o termo ocorre somente nos escritos paulinos, a maioria das vezes na ex

pressão kat’ epitagèn, que significa “por mandamento” ou “por ordem”. Em ICo 7.25, 
o mandamento do Senhor decide; em contraste, o parecer de Paulo não é por manda
mento. Em 2Co 8.8, “não por mandamento” enfatiza a natureza voluntária da oferta 
que Paulo está recomendando. Em Rm 16.26, a proclamação do mistério é por manda
mento de Deus, e por ordem dele é que Paulo é encarregado da pregação da palavra (cf. 
lTm 1.1). A autoridade da palavra pastoral é o ponto em Tt 2.15.
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prostássõ.
1. A palavra significa “ordenar”, “mandar”, “comunicar uma orientação ou norma 

ética” (estoicismo).
2. Na LXX, Deus ordena em Lv 10.1, Moisés em Êx 36.6, governantes em 2Cr 31.13.
3. No NT, Pedro ordena o batismo em At 10.48, Moisés determina os estatutos em 

Mc 1.44, o anjo dá instruções em Mt 1.24, Deus ordenou a pregação de Pedro em At
10.33, e Deus tem estabelecido em At 17.26. No último versículo, a referência pode ser 
a estações, mas o mais provável é que seja a divisões dos anos ou a épocas. Em todo o 
caso, a determinação divina comprova o cuidado providencial e a supervisão histórica 
de Deus.

4. Nos pais apostólicos, a ideia é, novamente, a de ordem legítima, p. ex., por von
tade de Deus em Inácio Policarpo 8.1, e por um anjo em Hermas Similitudes 7.1, por 
Deus em lClem. 20.11 e pela igreja em lClem. 54.2.

hypotássõ.

A. O mundo grego.
1. A forma ativa desse verbo significa “pôr debaixo”, “afixar sob”, “subordinar” (na 

voz passiva, “estar sujeito”).
2. A forma média significa “sujeitar-se”, “ser subserviente”, “submeter-se voluntaria

mente”.

B. A LXX. O verbo não é comum na LXX e traduz 13 palavras hebraicas nos sen
tidos comuns de “pôr debaixo”, “subordinar”, “sujeitar”, na voz passiva “estar sujeito” e, 
voz na média, “sujeitar-se”, “submeter-se”, especialmente a Deus (SI 37.7).

C. ONT.
1. No NT, o termo tem uma ampla faixa de significado, concentrando na ideia de 

subordinação forçada ou voluntária. A forma ativa ocorre em Rm 8.20 para expressar 
a ideia de que a criação está sujeita à futilidade (cf. 5.12). As outras declarações na voz 
ativa são cristológicas. Citando SI 8.6, ICo 15.25 diz que Cristo sujeita a si todas as coi
sas (a morte inclusive). Naturalmente isso não inclui Deus, pois é Deus, finalmente, 
quem efetua' a sujeição. SI 8.6 também está por trás de Fp 3.21. Aqui Cristo efetua a 
sujeição; ele manifesta seu poder ilimitado ao transformar o corpo de humilhação na 
semelhança de seu corpo glorioso. Em Hb 2.7-8 (cf. novamente SI 8.6), Deus sujeita o 
mundo, não aos anjos, mas ao Filho, que é superior aos anjos. A sujeição já começou, 
mas aguarda consumação. Ef 1.22 relaciona o SI 8.6 à entronização que já aconteceu, e 
com uma referência eclesiológica. lPe 3.22 refere-se, semelhantemente, a uma sujeição 
que a ascensão e a sessão de Cristo completam. O uso comum do verbo do SI 8.6 mos
tra que este versículo tem um papel importante na confissão cristã primitiva.

2. a. A voz média denota submissão forçada em Lc 10.17, 20, mas em outros lugares 
a voluntária submissão está em questão. Deste modo, em Rm 8.7 a carne resiste sujei
tar-se às demandas de Deus. O judaísmo piedoso resiste submeter-se à obra salvadora 
de Deus em Rm 10.3. Em ICo 15.28 há um jogo de palavras na voz ativa. Paulo mostra 
aqui, em seu único uso do absoluto “o Filho”, que o Filho alcança poder absoluto ape
nas para devolvê-lo a Deus. Todo o poder corretamente pertence a Deus, mas até o últi
mo limite Deus concedeu ao “Filho” a precedência que lhe é devida.
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b. A voz média frequentemente ocorre em exortação (cf. submissão a Deus em Tg 
4.7 e a disciplina salutar em Hb 12.9).

c. Lc 2.51 sublinha a sujeição do menino Jesus a seus pais terrenos. Tal como a su
jeição da esposa ao marido (Cl 3.18; Ef 5.2 lss.; lPe 3.1; Tt 2.5), isso está de acordo com 
uma ordem divinamente determinada.

d. Também divinamente determinada é a submissão às autoridades em Rm 13.lss., 
que reconhece a legitimidade delas com base em sua comissão divina para recompen
sar os bons e punir os maus. Tt 3.1 e lPe 2.13-14 repetem este ensino que, possivelmen
te, se baseia na resposta de Jesus em Mc 12.17 e paralelos. Em questão, naturalmente, 
está a atitude para com o governo como tal, antes que, especificamente, o Estado roma
no. Os cristãos não se submetem ao Estado simplesmente porque ele provê condições 
para sua vida e missão. Todos lhe devem sujeição porque o governo existe por ordena
ção divina.

e. Os escravos devem se sujeitar a seus mestres, não porque a escravidão exista por 
ordenação divina, mas por ser ela uma realidade que os cristãos não estão em posição 
para pôr de lado. Entre si, eles podem e devem pô-la de lado, como membros da única 
família de Deus (cf. lPe 2.18; lTm 6.1-2; Fm 16).

f. lPe 5.5 requer a sujeição dos mais jovens aos mais velhos, mas também uma hu
mildade geral, que corresponde à sujeição mútua de Ef 5.21. Como testemunhas aos 
incrédulos, os cristãos devem aceitar a submissão a toda instituição humana por causa 
de Deus.

g. A regra geral na exortação do NT é que deve haver mútua prontidão para renun
ciar à própria vontade em favor dos outros. Ainda que os crentes devam sujeição se
cular, isso ganha um novo aspecto e possui uma nova base com a sujeição comum a 
Cristo. A exigência de mútua sujeição mostra que a hypotássomai cristã tem uma rela
ção essencial com a tapeinophrosynê cristã.

D. A igreja primitiva. Entre os pais apostólicos, Inácio reclama submissão ao bispo 
(e uns para com os outros) (Magnesianos 13.2, etc.). lClem. 57.2 recomenda submissão 
às autoridades divinamente ordenadas. Os céus se submetem a Deus em lClem. 20.1 
(cf. Diog. 7.2). Deus em amor nos sujeitou a criação (Hermas Mandatos 12.4.2). Os ser
vos devem se submeter a seus senhores em devota reverência e temor (Did. 4.10-11). 
Dos apologistas, Justino é o que mais faz uso do termo, p. ex., para Deus ao nos sujei
tar a terra ou para a sujeição de inimigos e demônios a Cristo (Apologia 40.7; Diálogo
30.3).

hypotagê.
1. Essa palavra significa “submissão” ou “subordinação”, e também “escravidão”.
2. Ela ocorre na LXX apenas como um lapso em Sb 18.15A.
3. No NT ela só ocorre nas obras paulinas -  para renúncia de iniciativa em lTm

2.11, para a submissão dos filhos em lTm 3.4, para a prontidão para fazer a coleta 
como uma confissão de fé em 2Co 9.13, para submissão em G12.5.

4. Nos pais apostólicos, o substantivo significa submissão unânime aos líderes em 
Inácio Efésios 2.2. Esta se baseia na submissão dos membros ao corpo em lClem. 37.5.

anypótaktos.
1. Esse termo posterior significa “insubordinado”, “livre”, “que não se sujeita”.
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2. No NT, quer dizer “não sujeitado” em Hb 2.8, mas “insubordinado” ou “insub
misso” em Tt 1.6; lTm 1.9.

átaktos (atáktõs), ataktéõ.
1. átaktos significa “desordenado”, “desregrado”, "indisciplinado”, “desenfreado”, “sem 

lei ou ordem”, ataktéõ significa “pôr-se fora da ordem”, “fugir das obrigações”, “agir sem 
disciplina ou irresponsavelmente”.

2. No NT, o adjetivo ocorre em lTs 5.14, o advérbio em 2Ts 3.6, 11, e o verbo em 
2Ts 3.7. Em 2Ts 3.7, a referência é não só à preguiça, mas à irresponsabilidade. Aqueles 
que não buscam ganhar seu sustento estão fora da ordem civil, que também inclui os 
crentes. Esses também estão fora das exigências do ensino cristão (v. 6). Uma vida se
cular indisciplinada está em contradição com a profissão cristã. lTs 5.4 vai no mesmo 
sentido.

3. Nos pais apostólicos, encontramos o adjetivo em Diog. 9.1, que se ocupa com de
sordem que Deus permitiu antes da obra salvadora de Cristo. lClem. 40.2 usa o ad
vérbio ao mostrar que não devemos realizar atos cultuais de maneira desordenada. Os 
apologistas usam apenas o adjetivo (Atenágoras Súplica 25.3). [G. Delling, VII, 27-48]

tekníon, téknon —> país

télos [fim, objetivo], teléõ [executar, completar], epiteléõ [executar, completar], 
synteléo [completar, cumprir], syntéleia [conclusão, cumprimento],pantelês [com
pleto, pleno], téleios [completo, perfeito], teleiótês [completude, perfeição], teleióõ 
[completar, aperfeiçoar], teleíõsis [perfeição, completação], teleiótês [aperfeiçoa- 
dor]

télos.

A. O mundo grego.
1. télos significa primeiramente “realização”, “cumprimento”, “execução”, “sucesso” e 

então “poder”, “poder oficial”, e “ofício”.
2. Outro significado é “conclusão”, “perfeição”, “passo final”, “estágio supremo”, “co

roa”, “alvo”, “maturidade”, “resultado”, “conclusão”, “fim”, “cessação”. Como advérbio, o 
significado é “finalmente”, “plenamente”, “totalmente”, “incessantemente”.

3. télos também pode significar “obrigação”.
4. Cultualmente, denota uma “oferta” aos deuses, uma “celebração” dos “mistérios”, 

ou a “realização” de sacrifícios.
5. Por fim, télos pode ser um “destacamento” ou “grupo”.

B. ALXX.
1. Usado para vários termos hebraicos, télos significa “execução” em lC r 29.19.
2. Em seguida, tem sentidos tais como “alvo” (Jó 23.3), “resultado” (2Mac 5.7), “con

clusão” (Ec 7.2), “fim” (Dn 9.27). eis télos pode ter sentidos tais como “para sempre”, 
“completamente”, “perfeitamente”, “até o limite”, diá télous denota “continuamente”, e 
encontramos méchri télous para “constantemente” ou “em plena medida”.

3. télos também pode significar “imposto”, “taxa” ou “tributo” (Nm 31.28).
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4. No cabeçalho de vários salmos, eis tó télos parece significar “para o culto” e a re
ferência é, assim, a um “ato” na adoração divina.

C. O fim na apocalíptica judaica, télos tem diversos sentidos na apocalíptica de 
acordo com diferentes expectativas. Um uso é para o “último tempo”, quer como os “úl
timos dias” ou como uma “última era” distinta da história em geral. Esse último tem
po trará o cumprimento das promessas do AT. Qumran possui a expressão “o fim dos 
dias”. Em 4Esdras, o “fim” é um tempo culminante, fixado por Deus, que envolve gran
de aflição, a vinda do Messias, o julgamento, a transformação e a salvação. O “fim” des
te mundo está em antítese em relação ao começo do vindouro.

D. ONT.
1. Para entender télos e teléõ no NT, deve-se lembrar de seu caráter dinâmico; esses 

termos denotam “cumprimento” (cf. Lc 22.37).
2. a. O amor é o “objetivo” da instrução em lTm 1.5, a salvação é o “objetivo” da fé 

em Cristo em lPe 1.9, um “alvo” ou “objetivo” parece ser o ponto em ICo 10.11.
b. Em Mt 26.58, o sentido é “fim” ou “resultado” (cf. Tg 5.11; Hb 6.8). O “resultado” 

ou “destino” escatológico está em questão em Rm 6.21-22 (cf. também Fp 3.19; 2Co 
11.15; lPe4.17).

c. O significado “fim” ou “conclusão” é menos provável que “cumprimento” em Lc 
22.37. Em Ap 21.6; 22.13 télos, com archê, denota eternidade e majestade. O fim ou a 
conclusão escatológica é o ponto em ICo 15 e Mc 13. Expressões preposicionais têm 
caráter adverbial e trazem sentidos tais como “até o fim”, “completamente”, “finalmente”, 
“inteiramente” e “continuamente”.

d. O sentido de “cessação” ocorre em Hb 7.3; 2Co 3.13; Lc 1.33; Mc 3.26; Rm 7.4. 
O contexto mais próximo apoia este sentido para Rm 10.4, onde o ponto é que a cruz 
abole a possibilidade de se alcançar justiça pela lei.

3. “Imposto” ou “tributo” é o significado de télos em Mt 17.25; Rm 13.7.
4. Os sentidos “destacamento” e “ato iniciatório” não ocorrem no NT.

E. Os pais apostólicos. Nessas obras o uso não é muito específico. Encontramos 
sentidos tais como “fim” (Inácio Efésios 14.1), “resultado” (Rm 6.21-22), “objetivo” (Ro
manos 1.1), “último tempo” (Hermas Visões 3.8.9). Usos adverbiais são para “finalmen
te”, “sempre”, “sem fim”, “totalmente” e “completamente”.

teléõ.

A. Fora da Bíblia.
1. a. Esse verbo quer dizer “levar a cabo”, “executar”.
b. Como distinto de prometer, significa “cumprir”.
c. “Executar instruções” é outro sentido.
2. A palavra também significa “levar a um fim”.
3. Outro sentido é “cumprir obrigações”.
4. Cultualmente, a palavra significa “executar atos religiosos”, “sacrificar”, “investir” 

(como sacerdote), “consagrar” (iniciados). Filo usa teléõ tanto para a adoção de adora
ção de falsos deuses como para a consagração sacerdotal e iniciação nos mistérios mais 
elevados do conhecimento (cf. iniciação nos mistérios do governo).
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B. A LXX. Na LXX, teléo tem diversos sentidos, como “acabar”, “realizar”, “comple
tar”, “concluir” e, religiosamente, “dedicar-se” (mas apenas ao serviço de um deus pa
gão).

C. ONT.
1. a. Em 2Co 12.9, o poder de Cristo “é verdadeiramente eficaz” na fraqueza. G1 

5.16 proíbe “executar” uma vontade que se opõe ao Espírito. Em Lc 12.50, a referência 
é à “realização” do batismo de julgamento. “Consumado” é o ponto em Jo 19.30. “Com
pletar com sucesso” é o sentido em 2Tm 4.7. A ira de Deus é “executada” nos flagelos 
de Ap 15.1, seu plano é “cumprido” em 10.7, e “concluir” ou “completar” é o ponto em
15.8.

b. Declarações divinas acerca do futuro são “cumpridas” em Ap 17.17 (cf. aquelas 
sobre a morte de Cristo em Lc 22.37).

c. Os pais de Jesus “cumprem” os ritos da purificação em Lc 2.39 (cf. os incircunci- 
sos em Rm 2.27). O amor “cumpre” a lei régia em Tg 2.8ss. (cf. Lv 19.18).

2. Os discípulos não “acabarão” a lista de cidades de Israel antes da parusia em Mt 
10.23. Jesus “conclui” uma série de ensinos em Mt 7.28; 11.1; 13.53; 19.1; 26.1. Um tem
po divinamente determinado “termina” em Ap 20.3, 5,7.

3. O sentido “pagar impostos” ocorre em Mt 17.24; Rm 13.6.

D. Os pais apostólicos. Exceto por Barn. 7.3 (tipo “cumprido”), a palavra ocorre 
nessas obras apenas em Hermas, para “efetuar”, “realizar”, “completar”.

epiteléõ.
1. Essa forma mais forte de teléõ tem os sentidos similares de “realizar”, “cumprir”, 

“executar”, "pagar” e “celebrar”.
2. Na LXX, encontramos “executar”, “acabar”, “cumprir”, “terminar” e “celebrar” 

(uma festa ou um casamento).
3. a. No NT, o sentido “levar a cabo”, “estabelecer” ocorre em Hb 8.5, “pôr em práti

ca” em 2Co 7.1, “levar a cabo” ou “completar” em 2Co 8.11 e “acabar” em Fp 1.6.
b. O significado de “acabar” (em contraste a começar) pode ser encontrado em 

G13.3. '
c. Hb 9.6 se refere a funções sacerdotais.
4. “Realizar” sacrifícios é o significado em Diog. 3.5, “executar” ordens (lClem.

37.2-3) ou atos cultuais (40.2-3) também ocorre, e “cumprir” uma declaração do AT 
(Dt 32.15) é o sentido pretendido em lClem. 3.1.

synteléõ.
1. Uso não bíblico. Essa palavra significa “cumprir obrigações”, “contribuir”, “fazer 

junto”, “cooperar”, “levar a cabo”, “executar” “trabalhar”, “acontecer”, “terminar”, “finali
zar” e “realizar” (sacrifícios, etc.).

2. A LXX. Na LXX, encontramos os sentidos de “realizar”, “levar a cabo”, “comple
tar”, “executar”, “terminar”, “finalizar”, “pôr um fim a”, “cessar” e “celebrar”.

3. ONT.
a. Um dos principais significados é “executar”, com nuanças tais como “desempe

nhar” (Lc 4.13), “cumprir” (Hb 8.8) e “cumprir” (Rm 9.28).
b. O sentido “terminar” ou “findar” ocorre em Lc 4.2 e At 21.27.
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4. Os pais apostólicos. Hermas usa o verbo para “levar a cabo” ou “terminar”, e Bar- 
nabé o usa em citações ou com referência a uma citação (15.4; cf. Gn 2.2).

syntéleia.
1. Fora da Bíblia, essa palavra significa “realização comum” (também “impostos”), 

“cooperação”, “execução”, “completação”, “conclusão”.
2. Na LXX, ela tem diversos sentidos como “execução”, “totalidade”, “saciedade”, 

“cumprimento”, “conclusão”, “cessação”, e “destruição”.
3. Em Daniel LXX, ela é um termo técnico para o “fim” escatológico (cf. 11.35; 12.4), 

não obstante, pode também significar “fim” num sentido mais geral (9.26). Ela é um 
termo técnico apocalíptico no Testamento dos Doze Patriarcas, por vezes com a ideia 
de completação.

4. Qumran tem uma referência ao “fim” dos tempos.
5. O NT usa o termo somente em declarações escatológicas. Em Hb 9.26, a obra sal

vadora de Cristo é o evento do tempo do fim A justaposição enfatiza seu caráter defi
nitivo e perfeição. Em Mateus, a expressão “fim da era” (13.39; 24.3; 28.20) refere-se a 
eventos escatológicos que ainda irão acontecer, inclusive o julgamento (13.39-40, 49).

6. Dos pais apostólicos, só Hermas usa syntéleia (o “fim”). O apologista Taciano o 
usa no contexto da ressurreição e do juízo (Discurso aos gregos 6.1; 17.1).

pantelês.
1. Essa palavra se refere a plena completação e, por isso, tem sentidos tais como 

“pleno”, “completo”, “intacto” ou, como advérbio, “completamente” “inteiramente”, “per
manentemente”.

2. Na LXX, ela ocorre apenas em Macabeus para “completo” e, como advérbio, “to- 
talmente”, “inteiramente”, “completamente” ou, negativamente, “de modo algum”.

3. O NT só usa o termo na expressão adverbial eis tópantelês. Isso significa ou 
“completamente” ou “em absoluto” em Lc 13.11; a ênfase no estar ela cativa favorece 
a última. A totalidade da obra salvadora de Cristo em Hb 7.25 significa que ele é ca
paz de salvar “para sempre” como também “completamente”; o termo possui ambas as 
nuanças.

4. Os apologistas usam eis tó pantelês para “absolutamente” (Taciano Discurso aos 
gregos 6.1) e pantelês para “geralmente” (Justino Epítome 10.8).

téleios.

A. Fora da Bíblia. Esse adjetivo significa “completo”, “sem mácula”, “pleno”, “perfei
to”, “realizado”, “eficaz”, “maduro”, “supremo” e, talvez, “dedicado”.

B. O conceito filosófico de perfeição.
1. Na filosofia, téleios tem o sentido de plena humanidade com uma orientação para 

o que é conveniente e eticamente bom. Em Platão, isto requer a obtenção do discerni
mento pela lembrança e a consequente realização do verdadeiro ser. Considerando que 
a perfeição do cosmos é sua inteireza, o téleion, na esfera ética, é a bondade intrínseca 
ou o bem absoluto.

2. Em Aristóteles, a perfeição está presente com uma correta escolha ética, ou seja, 
com a escolha, para seu próprio interesse, do bem num sentido absoluto.
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3. Para os estoicos, só é téleios a pessoa que possui todas as virtudes, e a ação na 
qual todas as virtudes cooperam.

4. Filo admite várias influências. A visão acadêmica é o bem perfeito, mas a sabe
doria divinamente concedida é o caminho perfeito para Deus. No sentido estrito, o 
próprio Deus é o bem perfeito e o doador de bens perfeitos. A lei significa que a pie
dade vem através da virtude perfeita, cujo uso é felicidade, e cuja fertilidade depende 
de Deus. O auge da mais perfeita felicidade é o próprio Deus. Possuir uma natureza in
teiramente perfeita é ser livre de paixão e de desejo. A pessoa perfeita só considera bom 
aquilo que é eticamente belo, estando entre Deus e a humanidade, embora não total
mente livre de erros como Deus está. Considerar a lei é o caminho para a perfeição. Os 
antepassados são perfeitos, e para o perfeito Abraão (depois da troca de nome) Deus dá 
a promessa de Gn 22.16-17. Moisés é o sábio perfeito e o mais perfeito dos profetas; sua 
alma perfeita vai diretamente para Deus, à parte de qualquer evento visível.

C. A LXX e os rolos do mar Morto.
1. Na LXX, téleios tem significados tais como “sem mácula”, “não dividido” (cf. o 

coração obediente em lRs 8.61; 11.4), “total” (cf. Jr 13.19).
2. Os termos equivalentes nos rolos do mar Morto têm os sentidos de “sem defeito”, 

“sem mácula”, “inteiro” e “não dividido”.

D. ONT.
1. O uso em Mateus possui o sentido da LXX de “inteiro” ou “não dividido”. Assim, 

o jovem rico ainda não está “não dividido” em sua obediência a Deus (19.20). Deus 
é não dividido em sua conduta para conosco, e assim devemos ser em nossa conduta 
para com ele e os outros (5.48). Nosso amor total deve incluir até mesmo os inimigos.

2. O sentido de “inteiro” ou “completo” também ocorre em Tg 1.4. São completos 
aqueles que fazem a obra completa e cuja firmeza se desenvolve de maneira completa. 
Isso significa atentar para “toda” a lei da liberdade (1.25) e praticá-la. Esta lei traz liber
dade com sua observância. Ela encontra cumprimento no amor, mas também no do
mínio próprio, pois a pessoa completa controla todo o corpo, inclusive a língua (3.2ss.) 
Aquilo que é “completo” e sem defeito vem de Deus (1.17). O amor “pleno” e “ilimita
do” não dá lugar ao medo (ljo  4.18). Esse amor vem de Deus (v. 16), no envio de seu 
Filho que remove o temor do julgamento (v. 10). A ordem para ser “completamente” 
sóbrio em lPe 1.13 está eticamente relacionada e escatologicamente fundamentada.

3. No corpo paulino, “completo” parece o sentido em ICo 13.10. Os dons não con
cedem o pleno conhecimento que está por vir. Cl 4.12 se refere à posição sólida da
queles que são “completos” na vontade total de Deus. Contudo, a ideia de maturidade 
também está presente, como em 1.28, onde o objetivo de Paulo é apresentar os crentes 
“maduros” sob a direção e no poder da cruz e ressurreição de Cristo. Assim, téleios 
pode ser o oposto de nèpios, etc. (ICo 14.20; cf. Fp 3.15 e talvez ICo 2.6, onde os que 
são realmente maduros entendem a mensagem da cruz como a sabedoria de Deus). Em 
Rm 12.2, o conhecimento da inteira ou perfeita vontade de Deus vem por intermédio 
da renovação da mente pelo Espírito.

4. Hb 5.14 faz distinção entre doutrinas iniciais para os nêpioi e o alimento sólido 
para os maduros (téleioi), que conhecem a vontade de Deus e podem distinguir entre 
o bem e o mal. Em 9.11, o santuário celestial é “mais perfeito” que o templo provisório.
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5. O NT parece nunca usar téleios para um avanço gradual à perfeição cristã, nem 
para um ideal duplo de perfeição ética. O termo claramente significa “completo” ou 
“inteiro” em Mateus, Paulo e nas Cartas Gerais, e também possui o sentido de “madu
ro” em algumas passagens em Paulo.

E. Os pais apostólicos. Aqui também o termo tem os sentidos de “total”, “com
pleto”, “pleno”, “supremo” e, então, “perfeito” (cf. jejum em Hermas Similitudes 5.3.6, a 
igreja como um templo perfeito em Barn. 4.11, Ester em lClem. 55.6, e Cristo, o “ho
mem perfeito” em Inácio Esmirnenses 4.2).

teleiótês.
1. Esse termo incomum denota um estado de “perfeição” e também significa “com- 

pletação”.
2. Na LXX, significa “inteireza”, “integridade”, “perfeição”.
3. a. No NT, Cl 3.14 chama o amor de o vínculo da “perfeição”; ele une as outras 

virtudes num todo, ou dá unidade e harmonia à igreja.
b. Em Hb 6.1, teleiótês é a “fase mais elevada” do ensino cristão.
4. Nos pais apostólicos, o amor tem a qualidade de perfeição em lClem. 50.1, e faz- 

-se referência à perfeição do amor de Moisés pelo povo em lClem. 53.5.

teleióõ.
1. Uso não bíblico. Essa palavra significa “fazer téleios” ou, na voz passiva, “tornar- 

-se téleios” em sentidos tais como “completar”, “realizar”, “pôr em prática” e, na voz 
passiva, “ser completado”, “amadurecer”.

2. A LXX. Na LXX, encontramos os sentidos de “aperfeiçoar” (Ez 27.11), “preen
cher (as mãos)” (Êx 29.9, 29, 33, para “consagrar”), “completar” (2Cr 8.16) e “concluir” 
(4Mac 7.15).

3. ONT.
a. O sentido de “cumprir” ocorre em At 20.24; Jo 4.34 (onde o objetivo de Jesus é 

realizar a obra de seu Pai); 17.4, etc.
b. Em ljoão, teleióõ denota a perfeição ou inteireza do amor de Deus, ou dos cris

tãos no amor (4.18). O amor de Deus está totalmente presente naqueles que guardam a 
sua palavra (2.5). Esse amor manifesta sua perfeição removendo o temor do julgamen
to (4.17). Em Jo 17.23, Jesus ora para que seus discípulos possam ser inteiramente um 
como ele é neles e Deus nele. A Escritura chega à perfeição ou cumprimento na cruz 
(Jo 19.28). A fé encontra cumprimento nas obras (Tg 2.22), como pode ser visto na 
oferta de Isaque como confirmação do veredicto de Gn 15.6.

c. Em Hebreus, teleióõ tina significa habilitar alguém para estar diante de Deus (cf. 
a LXX), como em Hb 7.19; 10.1,14. Os termos cultuais aqui esclarecem a nova ordem 
de salvação. Os sacerdotes do AT eram inadequados por conta de sua pecaminosidade 
e não meramente por suas deficiências cultuais. Jesus está apto para vir perante Deus 
(5.8-9), não por meio de purificação, mas provando sua obediência. Sua aptidão é eter
na (7.28), o que lhe permite, por sua obra sumo sacerdotal de uma vez por todas, habi
litar aqueles a quem ele representa a virem perante Deus (10.14) no santuário celestial, 
como aqueles cujos pecados estão expiados.

d. Em Hb 11-12, o uso é ligeiramente diferente. Os pais da fé não foram aperfeiço-
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ados (11.40), no sentido de que ainda não alcançaram a cidade celestial. Porém, por 
intermédio da obra redentora de Cristo, eles agora têm parte na consumação (12.23). 
Paulo fala algo no mesmo sentido em Fp 3.12, quando admite que ainda não é perfeito, 
mas continua perseverando. A ideia de cumprimento está presente em Lc 13.32, e cf. o 
cumprimento dos dias da Páscoa em 2.43.

e. Muitas vezes teléõ e teleióõ têm quase o mesmo sentido (“acabar”, “completar”), 
mas teleióõ tem uma sugestão mais forte de totalidade, e teléõ de alvo ou fim.

4. Os pais apostólicos. Nessas obras, teleióõ tem sentidos tais como “executar” 
(lClem. 33.6), “cumprir” (Hermas Visões 4.1.3), “efetuar” (Inácio Esmirnenses 7.2), 
“completar” (Did. 10.5) e, na voz passiva, “tornar perfeito” (Did. 16.2).

teleíõsis.
1. Fora da Bíblia. Essa palavra significa “realização”, “completação”, “conclusão” e 

“amadurecimento”.
2. A LXX. Encontramos aqui os sentidos de “execução”, “completação”, “conclusão” e 

“maturidade”.
3. ONT.
a. Maria é abençoada em Lc 1.45, porque crê que haverá uma realização da palavra 

de Deus.
b. O sacerdócio do AT em Hb 7.11 não confere habilitação para estar diante de 

Deus. Com base no uso da LXX (cf. teleióõ), a ideia subjacente é a da consagração ou 
instituição do sacerdócio, no sentido de qualificação cultuai. Essa ideia recebe agora 
uma aplicação espiritual.

4. Os pais apostólicos. O termo não ocorre nessas obras nem nos apologistas.

teleiõtês.
1. Esse termo raro denota alguém que executa teleioún. Deus é teleiõtês tanto nos 

eventos naturais quanto no ministério do Espírito. A palavra também se aplica aos que 
ministram o batismo, uma vez que eles tornam o candidato téleios.

2. O contexto fornece o significado em Hb 12.2. Jesus dá à fé sua base perfeita por
meio de sua obra sumo sacerdotal e, assim, a completa. Ao mesmo tempo, ele exerce 
uma fé completa como demonstrado por sua paixão. [G. Delling, VIII, 49-87]

telõnês [coletor de impostos]

A. Arrendamento de impostos na antiguidade.
I. Principais modelos.
1. Atenas. As cidades gregas arrendavam os impostos em acordos privados entre o 

Estado e os arrendatários. Leis fixavam os deveres e direitos dos arrendatários, mas não 
especificavam os métodos, nem exigiam auditoria. O sistema providenciava dinheiro 
vivo para o governo e reduzia o funcionalismo. O problema era que os arrendatários 
precisavam impor mais impostos para obter lucro e que eram inclinados, se necessário, 
a lançar mão de práticas ilegais. Os arrendatários também se uniam para diminuir suas 
ofertas. Eles podiam ser indivíduos ou companhias. Seu contrato era anual, mas geral
mente era renovado. Os financiadores garantiam o pagamento e deviam compensar
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qualquer insuficiência. Somente depois de um pagamento inicial é que os arrendatários 
podiam arrecadar impostos, e havia penalidades por pagamento atrasado. Arrendar era 
um negócio lucrativo: em caso de guerra ou peste, o Estado poderia perdoar a dívida se 
a coleta minguasse. Os empregados tinham o direito de procurar bens contrabandea
dos e podiam apresentar queixa contra contrabandistas com a possibilidade de confis
car seus bens.

2. Egito ptolemaico. O Egito sob os Ptolomeus adotou o mesmo sistema e o regu
lava através de legislação real. A principal diferença de Atenas é que o Estado super
visionava o sistema detalhadamente. Seus oficiais podiam calcular o rendimento mais 
acuradamente e, provavelmente, fixavam um valor mínimo. Nenhum grande pagamen
to inicial devia ser entregue, como em Atenas, mas avalistas eram requeridos, os quais 
tinham alguma parte nos lucros. Os arrendatários coletavam os impostos por meio de 
seus agentes, cujos salários eram fixados por lei. Os arrendatários recebiam parte da 
soma arrecadada e também assumiam qualquer excedente, embora eles ou seus finan
ciadores devessem compensar qualquer déficit. Somente os oficiais reais podiam pe- 
nhorar bens no caso daqueles que deixavam de pagar impostos. O principal ponto do 
sistema no Egito era garantir um valor fixo para o Estado, e não aliviar o Estado de 
toda a carga ou providenciar dinheiro vivo no início do ano fiscal (como em Atenas).

3. Roma. Roma desenvolveu o arrendamento de impostos por quase as mesmas 
razões que Atenas. Com o crescimento de suas posses, entretanto, uma classe arren
datária passou a existir para lidar com as amplas transações financeiras. Sob Augusto, 
a reorganização se tornou necessária, e isso resultou numa restrição dos poderes das 
corporações arrendatárias. Por volta do século 2° d.C., oficiais imperiais começaram a 
assumir a arrecadação de impostos.

II. Palestina.
a. O arrendamento de impostos chegou à Palestina pelo menos desde a época de 

Ptolomeu II Filadelfo (308-246 a.C.). Posteriormente, impostos eram pagos à Síria e ao 
Egito e os principais cidadãos cuidavam de sua coleta, pagando um valor fixo e coletan
do conforme podiam.

b. Quando Pompeu conquistou Jerusalém em 63 a.C., impôs um tributo para o qual 
os responsáveis parecem ter sido os sumos sacerdotes. Depois de 57 a.C. houve cinco 
distritos de arrecadação, mas uma única corporação parecia ter contratado com as ci
dades, que pagavam os montantes fixos que tinham, então, de coletar. César reduziu 
os impostos em 47 a.C. e em 44 a.C. aboliu o sistema de arrendar impostos para uma 
corporação na Judeia.

c. Augusto isentou Herodes de pagar tributo a Roma, permitindo, assim, que Hero- 
des controlasse suas próprias finanças. Não há detalhes sobre a arrecadação de impos
tos, mas Herodes parece não ter usado o arrendamento de impostos. No entanto, He
rodes Antipas renova o sistema de arrendamento. Nos tempos do NT, impostos diretos 
não eram arrendados sob o procurador romano na Judeia, porém impostos indiretos 
(taxas, etc.), eram na maior parte arrendados, muitas vezes numa base menor e indivi
dual.

d. Impostos eram coletados em Gaza, Ascalon, Jope e Cesareia e, no interior, em Je
rusalém, Jerico e Cafarnaum. Os oficiais romanos coletavam os atrasados; os arrendatá
rios lhes denunciavam os contrabandistas e os faltosos.
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III. A posição dos arrendatários de impostos
1. Em geral.
a. Uma vez que ninguém paga impostos voluntariamente, o povo tinha aversão aos 

arrendatários e os temia. Comerciantes encontravam dificulades nos postos de pedágio 
e de taxas. Em longas jornadas, os bens eram frequentemente taxados várias vezes, con
forme atravessavam vários distritos.

b. Como os arrendatários tinham de obter lucro, obviamente eles cobravam mais 
do que era legalmente imposto. Eles também precisavam se proteger contra fraudes. 
Surgiam constantes disputas, principalmente quando as regras não eram amplamen
te conhecidas, até Nero ordenar que elas deveríam ser afixadas em cada alfândega. Os 
viajantes deviam declarar o que carregavam, mas era permitido que portassem artigos 
pessoais livres de taxa. Os coletores tinham o direito de procurar e podiam confiscar 
bens sujeitos a impostos e não declarados. Em caso de confisco injusto, uma dupla res
tituição devia ser paga mediante objeção adequada, a não ser que um argumento de 
equívoco prevalecesse. No entanto, muitas vezes os viajantes simples não conheciam as 
regras nem os canais próprios e, assim, se tornavam presas de arrendatários avarentos e 
seus agentes. Isso explica a baixa consideração em que os últimos eram tidos.

2. Judaísmo.
a. Os rabinos, que consideravam os coletores de impostos como pessoas que tenta

vam ganhar dinheiro desonestamente, tratavam-nos como especialmente impuros.
b. De fato, classificavam-nos como ladrões ou roubadores.
c. Enquanto os impostos diretos eram vistos como um sinal de sujeição, os rabinos 

consideravam os impostos indiretos, principalmente as taxas, uma forma de injusti
ça e velhacaria. Consequentemente, consideravam protestos falsos contra coletores de 
impostos como legítimos, negavam aos coletores de impostos o direito de comparecer 
como testemunha e os classificavam, bem como suas famílias, como jogadores ou usu- 
rários que, se quisessem “se converter”, deveríam devolver o que tomaram ilegalmente, 
quando as pessoas defraudadas fossem conhecidas, e doar o restante de seus ganhos 
desonestos para o bem comum.

d. Alguns arrendatários de impostos, no entanto, parecem ter conduzido seus negó
cios de maneira honesta e, por isso, ganhado o respeito de seus concidadãos.

B. Jesus e os coletores de taxas, telõnés ocorre apenas nos Sinóticos em Mt 11.18- 
19 e paralelos; 5.46-47; Mc 2.14ss. e paralelos; 10.3; 18.17; 21.31-32; Lc 3.12-13; 7.29; 
15.1; 18.9ss.; 19.2. O substantivo telõnion só ocorre em Mt 2.14 e paralelos. O NT con
corda com os rabinos por considerar que os coletores de impostos se afastavam de 
Deus e do povo. “Publicanos e pecadores” eram o oposto dos filhos do reino (cf. Mt 
5.46-47). Os coletores eram israelitas notoriamente ímpios que até podiam ser agrupa
dos com os gentios (cf. Mt 18.15ss.). Se o interesse do NT está em sua conversão, como 
em Lc 18.9ss. e 19.1ss„ trazer mesmo o maior pecador de volta a Deus é um exemplo 
de seu poder milagroso. Contudo, a ênfase está no fato de que Jesus os busca (cf. Mt 
9.36; 10.6; 15.24; Lc 19.10). Nem João Batista nem Jesus lhes negam acesso à comuni
dade escatológica. Há especial alegria no céu pela conversão de pecadores como eles 
(Mt 18.13-14; Lc 15.7, 10). Jesus não exclui nenhum grupo específico (Mt 13.24-25). 
Ele começa reconhecendo todo o Israel (Lc 19.9). O chamado do evangelho é, prin
cipalmente, para os coletores de impostos e pecadores, e para comunhão à mesa com
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eles. Na verdade, Jesus atrai críticas ao se associar a aqueles a quem os fariseus e o povo 
injuriavam (Mt 11.19). Sua aceitação de um telõnês como discípulo deve ter causado 
especial ofensa (Mc 2.14), seguida, como foi, por uma festa na qual muitos coletores 
de impostos e pecadores estavam presentes. Ele também se hospeda com um principal 
arrendatário de impostos em Jerico (Lc 19.1ss.). Se Zaqueu promete restituição, Jesus 
lhe assegura a salvação antes de ele assumir esse compromisso. Semelhantemente, ele 
garante que a oração do publicano por perdão é ouvida por Deus (Lc 18.14). Ele usa a 
conversão de coletores de impostos e pecadores como modelo e como advertência (Lc 
15.1ss.; Mt 20.13ss.). Enquanto a oração do fariseu vem a ser uma exaltação de si mes
mo, a do publicano, que Deus ouve e responde, é uma humilde súplica por misericór
dia. A aceitação pública de coletores de impostos e pecadores pertence, em sua maior 
parte, ao ministério na Galileia, mas também há exemplos notáveis no período poste
rior (Mc 14.3ss.; Lc 19.1ss.). [O. Michel, VIII, 88-105]

témnõ [cortar], apotomía [severidade], apótomos [severo], apotómõs [severamen
te], katatomê [corte, mutilação], orthotoméõ [cortar um caminho reto, ensinar cor
retamente]

témno. Essa palavra, que significa “cortar”, não ocorre no NT.

apotomía, apótomos, apotómõs.
1. apótomos significa “agudamente cortado” e, em seguida, possui o sentido deriva

do mais comum de “íngreme”, “inacessível”, e o sentido transferido de “afiado”, “agudo”, 
“exato”, “cuidadoso”, “estrito”, e até “severo” ou “cruel”.

2. apotomía só ocorre a partir do período helenístico. Significa “que corta fora”, em 
seguida “dificuldade”, na maioria das vezes “exatidão” ou “severidade” (num bom senti
do quanto à lei), e também “dureza” ao executar uma decisão.

B. A LXX e o judaísmo.
1. Somente apótomos e apotómõs ocorrem na LXX, e estes somente em Sabedoria. 

Eles estão relacionados com a severidade de Deus no julgamento dos ímpios. Deus 
é como um Pai para os justos, mas tem a severidade de um soberano para com os
pecadores.

2. O substantivo apotomía ocorre em Σ com referência à “crueldade” de Nínive (Na
3.1) e da Babilônia (Jr 51.35).

3. Josefo usa apótomos para “íngreme” e também para descrever a “crueldade” de 
Herodes. Filo usa apotomía para “ferocidade esmagadora”. O verbo apotémnõ também 
é comum em Josefo.

C. ONT.
1. O advérbio apotómõs ocorre em 2Co 13.10. Paulo quer resolver a questão rapi

damente para não ter que exercer sua autoridade severamente, ou seja, com a força de 
julgamento (como distinto da repreensão severa de Tt 1.13, que visa à correção).

2. No NT, somente Rm 11.22 usa o substantivo apotomía. Como em Sabedoria, os 
que ignoram a bondade de Deus estão debaixo da ameaça de sua inexorável severidade, 
ou seja, no julgamento.
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D. Os pais apostólicos. Pol. 6.1 aconselha os presbíteros a que não usassem sua au
toridade judicial sem clemência, como se fossem tiranos ou em antecipação à severida
de judicial de Deus.

katatomè.

A. Grego não bíblico. Essa palavra significa “incisão” ou “plano secional” e ocor
re, na maioria das vezes, na esfera cientifica ou técnica. O verbo katatémnõ, entretanto, 
também é usado para cortar carne, principalmente a carne sacrificial, e pode ser usado 
ironicamente para “cortar em tiras”, ou seja, “matar” (cf. também “cortar em pedaços” 
com palavras na acusação contra Sócrates).

B. A LXX. O substantivo não ocorre na LXX, mas katatémnõ passa a ser usado 
para a retalhação proibida da pele, p. ex., em luto (Is 15.2); cf. também o uso para inci
sões cultuais em A em Jr 48.37 (Σ katatomè).

C. O NT. O único caso de katatomè no NT está em Fp 3.2. Opondo-se àqueles que 
impõem circuncisão aos crentes, Paulo não os está acusando de causarem “divisão”, 
mas está fazendo um trocadilho com o termo peritomè (circuncisão). A circuncisão da 
qual se vangloriavam é, na verdade, “dissecação” -  uma “mutilação” que a própria lei 
proíbe. Esse trocadilho irônico, familiar na diatribe, talvez seja proposto pelo uso irôni
co comum do verbo katatémnõ no mundo grego.

orthotoméõ.
1. Essa palavra ocorre na Bíblia grega somente em Pv 3.6; 11.5; 2Tm 2.15. Por trás 

dela está a expressão témnõ hodón, “traçar um caminho”, “abrir um caminho”, “cons
truir uma estrada”.

2. A expressão orthotoméõ hodón tem o mesmo sentido em Pv 3.6 e 11.5 (plural). 
ortho- põe ênfase num caminho reto.

3. orthotoméõ não ocorre nos escritos judaicos posteriores, mas outros termos 
transmitem a ideia do caminho reto, agora mais intimamente igualado aos mandamen
tos.

4. A ideia figurada do caminho é muito pálida no único caso de orthotoméõ no NT, 
em 2Tm 2.15. Diferentemente dos que se entregam a palavrórios teológicos inúteis, Ti
móteo deve fazer o que é justo em relação à palavra da verdade. Outros significados 
possíveis, p. ex., “cortar”, “manusear” ou “entregar”, não se ajustam ao contexto nem 
concordam com a expressão paralela em G1 2.14. Parece que verdadeiro significado é 
que Timóteo deve manifestar a palavra da verdade em sua conduta, ou seja, segui-la. 
Ao fazer isso, ele não precisa se envergonhar, porque, diferentemente dos falsos mes
tres, ele apresentará a palavra de maneira legítima, confirmando-a em sua vida.

-> dichotoméõ, peritémnõ [H. Kõ s t e r , VIII, 106-12]

téras [agouro, prodígio]

A. Uso não bíblico.
1. Geral. A palavra téras é antiga e denota agouros, p. ex., na forma de fenômenos 

naturais ou manifestações incomuns.
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2. Teológico.
a. Desde os tempos antigos, téras tem uma referência teológica. Para Homero, Zeus 

é o autor de térata, como o trovão, o arco-íris ou os meteoritos.
b. No entanto, a ligação com Zeus parece uma harmonização secundária de fenôme

nos apavorantes com os deuses do Olimpo.
c. Em Homero, o téras é apenas para seres humanos quando, em sua busca pela es

sência das coisas, experimentam a dependência dos deuses e também a proximidade 
deles. O mántis é necessário para interpretar o téras, mas o próprio téras pode ser con
cedido em resposta à oração.

3. Tendência e desenvolvimento.
a. O pensamento grego toma uma experiência original do sinistro, apropria-se dela 

como um meio de explicar a situação humana e a integra ao culto.
b. Num estágio posterior, Xenofonte menciona os sonhos como um meio de se en

contrar a vontade divina, mas evita o termo téras. Quando outros autores o usam, ge
ralmente o fazem como um termo tradicional sem qualquer vestígio das conotações 
antigas. Em geral, ele assume um conteúdo negativo e, por essa razão, não é mais o 
termo certo para apresentar a realidade de um prodígio divino.

4. sèmeía kaí térata. Para essa expressão, ver sêmeíon.

B. O AT e o judaísmo grego.
1. ALXX.
a. téras ocorre 46 vezes na LXX. Em 34 das 38 ocorrências onde há um original he

braico, este é môpèt.
b. Quanto ao significado do termo hebraico, ele está coordenado com o paralelo 751 

em 18 das 36 passagens, e os dois juntos estão relacionados com fenômenos ou eventos 
extraordinários, junto à impressão que causam e ao conhecimento que mediam. O au
tor dessas manifestações extraordinárias é Deus, e é seu poder histórico que elas mos
tram conforme ele toma decisões para o presente que também determinam o futuro. 
Pode se ver na comparação entre 2Rs 20.1ss. e 2Cr 32.24, 31 que os dois termos he
braicos não são sinônimos, mas possuem ênfases distintas; o primeiro enfatiza o sinal 
e o último, o milagre. O aspecto revelador sobressai em Ez 12.1ss., quando o próprio 
profeta se torna um sinal para Israel (cf. SI 71.7). Em J1 2.30-31, o Deus que fez o céu e a 
terra põe neles sinais para prenunciar os últimos tempos. Como mostra o SI 105.5, é da 
natureza dos sinais do AT que neles Deus alcança o objetivo de estabelecer sua justiça.

c. O uso de téras da LXX é controlado pelo hebraico. O termo denota alguma coisa 
incomum pela qual Deus, que é o Criador e o Senhor dos eventos, acrescenta um novo 
elemento à sua palavra de automanifestação. A ênfase está na ação de Deus, não no 
aspecto maravilhoso, e não há qualquer abstração conceituai. Os tradutores observam 
a diferença com relação a sêmeíon (cf. Êx 4.17, 21). O ponto de téras é que ele revela o 
soberano ser de Deus em toda a sua singularidade. O termo não exerce qualquer papel 
essencial em obras de origem grega. Em duas das quatro ocorrências em Sabedoria, ele 
ocorre na combinação sèmeía kaí térata (8.8; 10.16). Em Sb 17.14; 19.8, igualmente, os 
atos maravilhosos que revelam Deus estão em questão, téras não ocorre em Macabeus, 
embora Deus seja teratopoiós em 2Mac 15.21; 3Mac 6.32. O judaísmo grego talvez não 
goste de téras (exceto quando combinado com sêmeíon) por causa de suas associações 
pagãs.
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2. Judaísmo grego não bíblico.
a. Filo. Raramente Filo usa téras, embora terástios seja mais comum, e ele também 

usa diversos derivados. A ligação com o que é incomum e apavorante pode ser vista em 
seu uso. Contudo, o grupo não tem um tom negativo, porque Deus é o autor dos térata 
feitos por Moisés. Um sêmeíon não é necessariamente um milagre, mas um téras é um 
sêmeíon, quando Deus está por trás dele. O sentido positivo repousa nos térata asso
ciados ao êxodo. O téras é um meio de revelação. Através dele, Filo mostra que o juda
ísmo desfruta de supremo conhecimento de Deus e da mais alta forma de moralidade.

b. Josefo. Josefo adota o uso tradicional de téras para o sobrenatural. Os térata au
xiliam no conhecimento de Deus, principalmente em sua soberania sobre os aconteci
mentos. Eles são, por vezes, sinais proféticos indicando o futuro que Deus controla. É 
preciso discernimento para a sua correta avaliação e interpretação. O conhecimento da 
Escritura é o que melhor serve para isso, pois os térata de Deus estão relacionados com 
a direção da história iniciada pelo êxodo.

c. Os pseudepígrafos. O termo téras não tem papel significativo nesses escritos.
d. sèmeía kaí térata. Nessa expressão, térata é o termo mais importante, uma vez 

que expressa a convicção de que o modo e objetivo de Deus governam tudo o que 
acontece. Para Josefo, aqueles que ignoram os sinais da destruição da cidade e do tem
plo rejeitam a fé em Deus ao agirem dessa forma.

C. Judaísmo pós-bíblico.
1. Qumran. Só raramente os rolos do mar Morto se referem a atos prodigiosos 

como distintos de sinais.
2. Os rabinos. Os rabinos praticamente nunca usam o termo hebraico equivalente.

D. ONT.
1. A  ausência de téras isolado. O NT nunca usa téras sozinho. Isso é proposital, 

como pode ser visto em At 2.19, onde o autor adiciona um kaí sèmeía interpretativo, 
tanto ao hebraico quanto ao grego de J1 2.30 (cf. 2.22, 43; 6.8; 7.36). Isso não é porque 
téras se tornou um termo muito apagado. É porque téras não se encaixa tão bem com 
os objetivos da proclamação. Para as obras poderosas de Jesus, dynamis é melhor para 
ressaltar uma inequívoca interpretação cristológica. téras pode sugerir que Deus faz as 
obras, restringindo, assim, a autonomia de Jesus. Quanto às obras dos apóstolos, o pon
to é que nelas o Espírito continua a obra de Jesus e, por esta razão, dynamis está melhor 
adaptado para expressar o fato de que os apóstolos executam as obras como represen
tantes de Jesus.

2. sèmeía kaí térata -  térata kaí sèmeía. Atos usa ambas as expressões (4.30; 5.12; 
14.3; 15.12; 2.19, 22, 43; 6.8; 7.36). Talvez em sèmeía kaí térata a ênfase esteja em Deus 
que dá uma marca nova e específica ao presente, ao passo que em térata kaí sèmeía o 
presente se encontra debaixo do sinal de seu avanço e há, assim, um convite para uma 
volta a ele, com dynamis como a palavra de chamada. Paulo também usa dynamis liga
do a sèmeía kaí térata em Rm 15.19,2Co 12.12, e mesmo em 2Ts 2.9, onde tem a vinda 
do anticristo em vista.

E. A igreja primitiva. Os pais apostólicos usam sèmeía kaí térata, mas nunca téras 
sozinho. Esse também é o caso nos Atos apócrifos. A única ocorrência de téras nos
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apologistas está em Atenágoras Súplica 20.2, onde téras é um termo tomado da poesia 
épica antiga. [K. H. R e n g s t o r f , VIII, 113-26]

sêmeíon

téssares [quatro], tétartos [quarto], tetartaíos [quarto (dia)], tesserákonta [40], 
tesserakontaeás [40 (anos)]

téssares, tétartos, tetartaíos.

A. Quatro na antiguidade.
1. Problemas linguísticos. Diferentes formas do termo para “quatro” ocorrem nos 

dialetos gregos (Ático téttares, Jônico tésseres, Dórico tétores). O NT talvez dê evidên
cia de uma mistura geral de formas, tesser- sendo preferido por razões eufônicas ou 
rítmicas.

2. A esfera grega.
a. Com base nos quatro cantos, etc., o número quatro se tornou um termo para a 

totalidade. Só ocasionalmente é um número sagrado, mas frequentemente serve como 
um número redondo (cf. as quatro virtudes cardeais, quatro emoções básicas ou quatro 
tipos de soberania).

b. Frequentemente, o número tem significado especial, como em referências ao 
quarto assalto, os perigos do quarto dia, a febre de quatro dias, a necessidade de casa
mento após quatro anos de maturidade sexual, o nascimento de Hércules no quarto dia 
do mês (cf. também competições a cada quatro anos).

c. Os mitos comumente incluem a ideia das quatro eras do mundo, e lemos também 
sobre as quatro descobertas de Hermes, os pilares de quatro cantos de Hermes, os qua
tro olhos de Proserpina, etc.

d. Na tradição platônica e pitagórica, quatro é um símbolo, mas Aristóteles enfatiza 
o aspecto numérico. Os quatro elementos exercem um papel importante no mitraísmo. 
Para os pitagóricos, quatro é a base do sistema decimal, uma vez que os quatro primei
ros números somam dez. Em outros lugares, a ênfase encontra-se nas quatro fases da 
lua ou nas quatro estações.

B. Quatro no AT e no judaísmo.
1. O AT.
a. Quatro é uma figura que denota totalidade no AT (cf. os quatro quadrantes do 

céu, os quatro rios do paraíso, também Dn 11.4; Ez 7.2; Zc 1.8ss.). Quatro é importante 
na teofania de Ez 1 (os quatro seres viventes, quatro rostos e quatro rodas). Há quatro 
fenômenos na teofania de Elias em lRs 19.11-12. Quatro também é importante na apo
calíptica (cf. Dn 7.2-3,6,17; também 2.3 lss.).

b. Como um número redondo, o quatro figura em Zc 7.1; Jz 14.15; 2Rs 7.3, e cf. em 
relação à arca e o tabernáculo Êx 25.12,26,34; 26.2,8,32.

c. A série três-quatro, que também ocorre no mundo grego, tem o sentido de um 
pequeno número. Ela é esquemática em provérbios (Am 1.3, 6, 9; Pv 30.15, 18, 21, 
24, 29).
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2. Judaísmo.
a. Em obras rabínicas, quatro é muitas vezes um número redondo, p. ex., quatro ca

tegorias de penitência ou de sábios, ou quatro coisas para as quais há recompensas e 
punições. O quarto dia é o dia dos demônios e, no quarto dia, a alma finalmente deixa 
o túmulo. Qumran tem quatro águas de purificação e divide a comunidade em quatro 
partes. Enoque Et. 22 divide o mundo inferior em quatro.

b. Filo se refere aos quatro elementos. Ele atribui a Moisés a santidade do número 
quatro. Assim, no quarto dia Deus fez o céu e as estrelas. Filo também se refere às qua
tro emoções principais e, para ele, o segredo mais importante do número é o tetragra-
ma, o nome divino.

C. ONT.
1. Uso geral. O uso é técnico em Mc 2.3 e At 10.11; 11.5. As quatro âncoras de At 

27.29 são para maior segurança. Quatro denota um curto espaço de tempo em Jo 4.35; 
At 10.30. A quarta vigília é na madrugada em Mc 6.48. A série de quatro em 2Pe 3.10 
e Ap 5.13 sugere integralidade. As quatro partes do campo em Mc 4.1ss. contêm três 
que são semelhantes e uma quarta que é diferente. Os quatro dias no túmulo em Jo
l l .  17 expressam a irreversibilidade da morte. A divisão das vestes de Jesus em quatro 
(Jo 19.23) corresponde ao número de soldados na vigília. A restituição quadruplicada 
em Lc 19.8 mostra generosidade.

2. Apocalíptica. Apocalipse usa a tradição de Ezequiel em 4.6, 8; 5.6, 8, etc. Os qua
tro rostos se tornam quatro animais (4.7), olhos substituem as rodas e o seres agora 
cercam o trono. Ap 6.1ss. adota o tema dos quatro cavalos, combinando-o com o dos 
quatro primeiros selos (cf. os quatro anjos destruidores de 9.14-15). A cidade celestial é 
quadrangular (21.16). Em Mc 13.27, os eleitos são reunidos dos quatro ventos.

D. A igreja primitiva. Os temas nos pais apostólicos incluem a reunião dos quatro 
quadrantes da terra (Did. 10.5) e os quatro períodos (Hermas Similitudes 9.4.3). Irineu 
associa os quatro evangelhos às quatro regiões da terra e a necessidade de quatro pila
res (Contra heresias 3.11.8). Ele também descreve os evangelhos como quatro animais. 
Mais tarde, Agostinho liga os nomes dos quatro evangelistas aos animais (Da harmonia 
dos Evangelhos 1.6).

tesserákonta, tesserakontaetès.

A. 40 na antiguidade.
a. No mundo grego, 40 é um número redondo. 40 anos constituem um longo tempo, 

40 dias um tempo mais curto.
b. 40 é também o tempo da maturidade. Uma pessoa precisava ter pelo menos 40 

anos para ser designada para determinados cargos.
c. 40 também denota períodos específicos, p. ex., o primeiro movimento de uma 

criança no ventre, a crise numa doença e o período normal de gravidez (7 vezes 40 
dias). Pitágoras jejuou por 40 dias, lemos também a respeito de um período de chuva 
de 40 dias, e do período de 40 dias em que as Plêiades não são visíveis.

B. O AT e o judaísmo.
1. a. No AT, 40 anos constituem o período de uma geração, ou seja, quando toda 

uma geração está ativa (cf. a geração do deserto Ex 16.35, Dt 1.3, etc.). Davi reinou por
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40 anos em 2Sm 5.4-5 (cf. também Salomão em lRs 11.42) e o período do êxodo ao 
templo consiste de 480 anos.

b. O número 40 também denota maturidade, p. ex„ o ano do casamento ou da as
censão (Gn 25.20; 2Sm 2.10). A extensão da vida humana consiste em 120 anos (Gn
6.3).

c. 40 também serve como um típico número redondo (cf. o dilúvio em Gn 7.4, Moi
sés no Sinai em Êx 24.18, os insultos de Golias em ISm 17.16, o tempo para o arrepen
dimento em Jn 3.4, a jornada de Elias em lRs 19.8, os dias de impureza em Lv 12.4, o 
número máximo de açoites Dt 25.3).

2. a. No judaísmo posterior, 40 é um número muito importante, inferior apenas ao 
sete. 40 dias constituem um período típico na medicina popular e na agricultura, bem 
como em relação a acontecimentos bíblicos (o dilúvio, etc.). Faz-se referência a 40 dias 
de jejum e 40 anos são significativos como períodos no ofício. Sinais aparecem 40 anos 
antes da destruição do templo. Um discípulo rabínico alcança a independência de jul
gamento ao completar 40 anos.

b. 40 também serve como um número redondo, p. ex., no aprendizado ou no açoita- 
mento.

c. Em contextos messiânicos, o reinado messiânico interino dura 40 anos. Em 
Qumran, 40 anos decorrem entre o Mestre da Justiça e a vinda do reino divino. A apo
calíptica vincula 40 dias de julgamento ao reinado messiânico de 40 anos. Os anos no 
deserto se tornam um tipo messiânico.

C. O NT. 40 serve como um número redondo em At 4.22; 23.13,21. Quando Paulo 
recebe 40 açoites menos um (2Co 11.24), esta é a primeira ocorrência da omissão do 
último golpe. Hb 3.10,17e At 13.18 relembram o juízo e a condução de Deus no perío
do do deserto. At 13.21 parece atribuir 40 anos a Saul. At 7.42 dá um caráter negativo a 
Am 5.25. At 7.23 faz referência aos três períodos de 40 anos na vida de Moisés. Mc 1.13 
e paralelos ligam o jejum de 40 dias de Jesus a seu batismo e, assim, encontram nele 
obediência à sua comissão messiânica. As referências aos animais e aos anjos definem o 
deserto como um lugar de paradisíaca paz escatológica. Também encontramos tipolo
gia mosaica em Mt 4.2 (cf. Lc 4.2-3). Os 40 dias de aparições aos discípulos constituem 
o período em que as revelações do Senhor ressurreto esclarecem e confirmam o evan
gelho (At 1.3).

D. A igreja primitiva. Os pais apostólicos só se referem a Moisés no Sinai (lClem.
53.2). Tertuliano menciona o ensino do Senhor ressurreto (Apologia 21.23). Um jejum 
de 40 dias se desenvolve antes da Páscoa seguindo o modelo do de Jesus.

[H. Ba l z , VIII, 127-39]

têréõ [guardar, proteger], têrêsis [vigilância, custódia], paratêréõ [observar de per
to, vigiar], paratêrêsis [observação, observância], diatêréõ [guardar, armazenar], 
syntêréõ [ter em mente, proteger]

têréõ.

A. Fora do NT.
1. O significado básico dessa palavra é “manter em vista”, “notar”, “proteger”; ela as-
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sume nuanças tais como “governar”, “observar”, “repelir”, “guardar”, “manter” e, num 
sentido transferido, “olhar para” “aplicar-se a”, “defender-se”.

2. A palavra ocorre 39 vezes na LXX em sentidos tais como “mirar em”, “manter vi
gilância”, “prestar atenção”, “estar atento a ou espreitar”, “guardar”, “observar”.

3. Filo raramente usa o termo. Ele pode significar “proteger” em Test. Zeb. 4.3, e Jo- 
sefo o usa para “manter”.

4. Paralelos rabínicos denotam obediência à lei.

B. ONT.
1. Significado literal. Usado 60 vezes no NT, tèréõ pode ter aqui sentidos literais tais 

como “guardar” (At 12.6; Mt 27.36), “conservar” (Jo 2.10; lPe 1.4), “reter” (negativa
mente em Jd 6) e “proteger” (ICo 7.37).

2. Sentido transferido.
a. O sentido é “proteger” ou “preservar” em Jo 17.11-12. Assim, também, Cristo pro

tege sua igreja contra a tentação em Ap 3.10. O desejo de Paulo é que o espírito, a alma 
e o corpo dos crentes sejam guardados (com uma referência escatológica) em lTs 5.23. 
Os chamados serão guardados para o reino de Cristo em Jd 1. Cristo concede proteção 
contra o diabo e o pecado em ljo 5.18. Manter-se longe do mundo é o ponto em lTm
5.22 e Tg 1.27. Em Jd 21, o genitivo (“de Deus”) expressa a iniciativa de Deus e o verbo, 
a nossa resposta.

b. Com um objeto impessoal, a ideia é a de manter as realidades cristãs essenciais, p. 
ex., a fé em 2Tm 4.7, a unidade do Espírito em Ef 4.3, as próprias vestes (ou seja, salva
ção) em Ap 16.15.

c. Uma ideia comum é a de observar ou guardar os mandamentos, etc.; cf. Mt 19.17; 
At 15.5; Jo 9.16 (o sábado); Mt 23.3 (o ensino dos escribas); Tg 2.10 (a lei real); Mt 
28.20 (o ensino de Jesus); Jo 14.15 (os mandamentos de Jesus). As expressões usadas 
em relação aos cristãos sugerem a existência de uma tradição catequética. Isso remonta 
ao ensino do próprio Jesus, de modo que guardar seus mandamentos é o mesmo que 
guardar a sua palavra (Jo 14.23-24). Os discípulos transmitem essa palavra de revela
ção com uma convocação a fé e obediência (Jo 15.20), e guardá-la significa vida eterna 
(8.51-52). Idéias semelhantes ocorrem em 1 Jo 2.3, 4; Ap 12.17. A vida cristã, como um 
cumprimento da vontade de Deus, é tanto um pré-requisito de respostas a oração como 
também um resultado da obra do Espírito (1 Jo 3.22, 24). O amor por Deus se expressa 
no amor pelos outros e na guarda do mandamentos (ljo  5.2-3).

têrêsis.
1. No grego, essa palavra significa “atenção”, “vigilância”, “vigília”, “observação”, “pre

servação”, “cuidado” e “custódia”.
2. Na LXX, ela ocorre apenas nos apócrifos para “guarda” ou “proteção”.
3. No NT, a palavra significa “custódia” (ou “prisão”) em At 4.3; 5.18 e “guarda” ou 

“cumprimento” dos mandamentos de Deus em ICo 7.19 (cf. G15.6; Rm 14.17).

paratêréõ.
1. No grego, essa palavra tem sentidos tais como “observar”, “manter sob observa

ção”, “emboscar”, “ficar à espreita”, “dar atenção”, “notar”, “estar de vigia”, “preservar”, 
“zelar por” e “guardar”.
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2. Na LXX, o verbo significa “espreitar” em SI 37.12 e “ter em mente” em SI 130.3.
3. Em outras obras judaicas em grego encontram-se os sentidos de “encontrar por 

observação”, “esperar vigilantemente por” e “observar” (regras cultuais).
4. No NT, parateréõ significa “observar” (Jesus) em Mc 3.2 e “guardar” (os portões) 

em At 9.24. A observância cultuai é o ponto em G1 4.10. Uma recaída na observância 
de dias acarreta uma perda de liberdade. Paulo pode estar argumentando aqui contra 
a guarda obrigatória do sábado e de festas do AT, mas também pode estar rejeitando 
a ideia de dias ou estações de boa ou má sorte, pois o composto (na voz média) sugere 
ansiosa observância no interesse próprio.

paratêrêsis.
1. No grego, essa palavra significa “vigilância”, “espreita”, “espionagem”, “atenção”, 

“escrutínio”, “observação científica”, “autoexame”, “autodisciplina”, “guarda”, “cumpri
mento” (de leis, etc.), “observância” (de usos) e “manutenção” (de obediência).

2. A LXX não usa o termo.
3. No NT, ele ocorre apenas em Lc 17.20, onde pode ter uma referência tanto tem

poral como local (observar épocas ou lugares). Estas estão ligadas na apocalíptica. A 
declaração de que o reino está “entre vós” ou “no vosso meio” sugere, não que a avalia
ção de sinais esteja em contraste com alguma incursão futura do reino, mas que o reino 
já veio em Jesus. Algumas pessoas, no entanto, não o percebem. A observação de sinais 
não pode mostrar se o reino já chegou; como ele já está em operação, o governo de 
Deus pode ser compreendido apenas por fé. As expectativas messiânicas dos oponentes 
de Jesus, que exigem sinais, eram completamente inadequadas em vista daquilo que Je
sus efetua com sua vinda entre o povo.

4. Em Diog. 4.5, encontramos uma polêmica contra a “observância” ritual do juda
ísmo.

diatêréõ. No NT, essa palavra ocorre em Lc 2.51 para “guardar” ou “armazenar” na 
memória. O sentido em At 15.29 é “guardar-se”, ou seja, “abster-se”. Diog. 8.10 diz que 
Deus mantém seu plano salvador imutável até a volta de Cristo.

syntêréõ. Essa palavra significa “guardar” na memória, em Lc 2.19, “proteger” em 
Mc 6.20, “ser preservado” em Mt 9.17. Ela significa “pensar em (e cuidar de)” em Her- 
mas Mandatos 8.10. [H. R ie s e n f e l d , VIII, 140-51]

títhêmi [colocar, pôr], athetéõ [pôr de lado, anular], athétêsis [anulação], epitíthêmi 
[impor], epíthesis [imposição], metatíthêmi [pôr em outro lugar], metáthesis [mu
dança de lugar], paratíthêmi [apresentar], parathékê [depósito], [parakatathêké 
[depósito]), protíthêmi [colocar diante de], próthesis [aspiração], prostíthêmi
[acrescentar a]

títhêmi.

A. Grego secular.
1. O sentido local.
a. O sentido local primário dessa palavra é “colocar”, “pôr”. Nós assim a encontra-
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mos para assentar alicerces, depositar coisas, pôr na mão ou diante dos olhos, introdu
zir o voto e enterrar.

b. Sentidos especiais incluem pagar impostos e depositar dinheiro.
c. Na esfera militar, encontramos uma série de usos, p. ex., para acampar, juntar-se 

a, ou baixar escudos em rendição.
d. Nos jogos, o termo denota a exibição ou apresentação de prêmios.
e. De maneira sagrada, ele é usado para a oferta de dádivas aos deuses.
f. “Pôr” na mente ou no coração (cf. “ter em mente”) é próximo ao sentido transferi

do.
2. Sentido transferido.
a. No sentido transferido, encontramos erguer uma casa, conceber um filho (pôr 

sob o cinto) ou realizar uma festa de casamento.
b. Estabelecer leis, etc., é outro uso.
c. Os deuses estabelecem ordenanças e decretos.
d. Pressuposições e posicionamentos intelectuais oferecem outro campo de uso.
e. Com um duplo acusativo, encontramos a ideia de fazer algo a alguém, ou seja, 

designar, casar, adotar. No mesmo sentido está o uso para fazer zombaria de ou para 
avaliar como.

B. A I.XX.
1. Ocorrência. A LXX usa títhêmi umas 560 vezes, 260 para o heb. Sym, que, seme

lhantemente, combina os elementos locais e transferidos.
2. Significado. O AT tem quase o mesmo significado que o grego secular, p. ex., de

positar, erigir, colocar, investir, impor, trazer (presentes), bem como armar ciladas, ar
riscar a vida, levar a sério, designar, emitir (ordens), representar como ou fazer.

3. Num quarto das referências do AT, Deus é o sujeito em sua obra de criação, salva
ção e julgamento. Ele estabelece os astros no firmamento (Gn 1.17) e estabelece limites 
para o mar (Jó 38.10). Ele faz de Abraão o pai de muitas nações (Gn 17.5-6). Ele esta
belece o seu nome em lugares específicos (lRs 9.3), põe os inimigos do rei-sacerdote 
debaixo de seus pés (SI 110.1), concede vida e misericórdia (Jó 10.12), põe de lado lá
grimas e pecados (SI 56.8), reduz a nada os fazedores de ídolos (Mq 1.7) e levanta um 
muro para Jerusalém (Is 26.1). Tendo estabelecido Israel em seu lugar (lC r 17.9), ele o 
porá em sua própria terra novamente (Ez 37.14).

C. ONT.
1. Geral.
a. As 101 ocorrências estão espalhadas por todo o NT. Frequentemente encontra

mos o sentido local básico, pôr uma candeia num velador (Mc 4.21), apresentar os do
entes para serem curados (6.56), servir vinho (Jo 2.10) e impor as mãos (Mc 8.25).

b. Outros sentidos incluem sepultar (Mc 6.29).
c. Financeiramente, o termo significa investir dinheiro (Lc 19.21-22) ou pôr de parte 

(ICo 16.2).
d. De modo figurado, o termo quer dizer “apresentar” (Mc 4.30) ou “oferecer” (ICo 

9.18).
2. Peculiar a Lucas são expressões tais como “dobrar os joelhos” (Lc 22.41), “guardar 

no coração” ou “assentar no coração” (Lc 1.66; At 5.4), “resolver” (At 19.21) e “depositar 
aos pés” (ou seja, “pôr sob o controle”) (At 4.35).
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3. A expressão “dar a vida” (10.11) é peculiar a João. Ela recorda uma expressão gre
ga para “arriscar a vida”, mas com uma referência a Is 53.10, que faz do risco um verda
deiro sacrifício (cf. Mc 10.45).

4. a. Quanto à ação de Deus, o NT cita frequentemente o SI 110.1. Em ICo 15.25, o 
contexto mostra que a entronização de Cristo e a subjugação dos poderes hostis ocor
rem no tempo. Em Hebreus, a posição exaltada do Filho (1.3) repousa na futura sujei
ção de seus adversários (10.13). At 2.33-34 e Mc 18.19 ligam o versículo à ascensão (cf. 
também Cl 3.1). Em Mc 12.35ss. a função do Senhor exaltado é denotada pelos títulos 
Filho de Davi e Kyrios. Cristo não é um mero libertador político, mas o único Senhor 
todo-abrangente.

b. Raramente Paulo usa títhémi ou seus compostos. Em Rm 4.17 ele cita Gn 17.5, 
onde a fé é em Deus, que levanta a posteridade prometida além dos limites da repro
dução natural. Assim, a eleição de Abraão é colocada contra o pano de fundo da nova 
criação. A mesma ligação aparece em lTs 5.9. Em Fp 1.16 e lTs 3.3, o verbo denota o 
ponto em que a decisão divina e a existência humana convergem. A ordenação divina 
decide a existência dos membros no corpo de Cristo (ICo 12.18, 28). Rm 9.33 chama 
Cristo de pedra de tropeço designada, na qual os caminhos de Israel e da igreja se cru
zam. Em 2Co 5.19, a nova criação repousa no ato reconciliador de Deus na obra de 
Cristo e no comissionamento dos apóstolos. A ordenação divina dá autoridade à men
sagem. Semelhantemente, em ICo 3.10-11, Paulo lança o fundamento, mas assim o 
faz Deus, de forma que o apóstolo autorizado pode ser chamado cooperador de Deus 
(v. 9).

c. Em lTm 1.12, Cristo colocou Paulo no ministério. Em lTm 2.7, Paulo é designa
do pregador. O pecado da desobediência é ordenado em lPe 2.8, e Sodoma e Gomorra 
são postas como advertência em 2Pe 2.6. Em Hb 1.2, o Filho é designado herdeiro de 
todas as coisas e, em At 13.47, o Servo é designado como luz para as nações. O Espírito 
Santo estabelece líderes em At 20.28. O Pai estabeleceu a hora escatológica em At 1.7.

D. Os pais apostólicos. Hermas usa o termo com relação ao ajustamento e assen
tamento de pedras na torre ( Visões 3.2.7, etc.). Expressões especiais são: dobrar os joe
lhos (Visões 1.1.3), prestar atenção (Mandatos 12.4.5) e tornar poderoso (Barn. 6.3). A 
ordenação divina é encontrada em citações do AT (lClem. 15.6, etc.). Deus colocou em 
nós o dom da doutrina (Barn. 9.9). Ele determinou o sofrimento para os crentes (Diog.
6.10) e a punição para os apóstatas (lClem. 11.1).

athetéõ, athétêsis.
1. No grego secular, athetéõ significa “ter como nada”, “desprezar”, “considerar invá

lido”, na voz passiva “ser cortado fora”, “romper relações com”.
2. A LXX dá ao termo o sentido de repúdio obstinado, p. ex„ “desconsiderar”, “vio

lar” (um juramento), “ignorar”, “rebelar-se”, “anular”, “revogar” e, intransitivamente, 
“agir desleal ou perversamente”, “ser apóstata”.

3. a. O primeiro sentido do NT é “anular”, como em G1 3.15, onde apenas o testador 
pode anular seu testamento, enquanto estiver vivo ou, em G12.21, onde Paulo não anu
la a graça de Deus como os judaizantes o fazem, roubando-o de seu poder prático.

b. A violação da lei ou do mandamento de Deus está em questão em Hb 10.28;
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Lc 7.30; Mc 7.9. Viúvas jovens quebram seu primeiro compromisso quando se casam 
novamente (lTm 5.12) e Deus reduz a nada a sabedoria dos sábios (ICo 1.19).

c. O verbo também significa recusar e rejeitar uma pessoa (cf. lTs 4.8; Jo 12.48; Jd 
8). athétèsis é “abolição” ou “anulação” da lei em Hb 7.18 e do pecado em 9.26.

4. Os pais apostólicos usam o verbo para o ato de rejeitar ou desprezar Deus, Cristo 
ou as testemunhas de Cristo.

Para o grupo anatíthèmi —> anatíthêmi; para diatíthèmi e diathêké —» diatíthêmi.

epitíthêmi, epühesis.
1. No grego secular, o verbo significa “depositar”, “instigar”, “aplicar”, “acrescentar”, 

“dar”, “tomar”. O substantivo é usado para o erguimento de uma estátua, a colocação de 
uma coberta ou para um assalto.

2. a. O verbo é comum na LXX, em vários sentidos, p. ex., colocar reboco, impor 
serviço ou tributo, trazer fogo, sujar de sangue, expor os pães da proposição, balançar a 
oferta movida, tramar uma conspiração, intentar algo. A expressão “impor as mãos” é 
muito comum, p. ex., para consagração ao ministério (Nm 8.10), dedicação de ofertas 
(Êx 29.10), concessão de bênçãos ou dons espirituais (Nm 27.18; Gn 48.17-18), maldi
ção (Lv 24.14) e uma vez para cura (2Rs 5.11).

b. O substantivo ocorre apenas cinco vezes para “conspiração” em 2Cr 25.27, “ata
que” em 2Mac 4.41; 5.5; 14.15 e “cortejo” em Ez 23.11.

3. a. No NT, o verbo é usado para pôr a ovelha sobre os ombros em Lc 15.5, colocar 
a coroa de espinhos em Mt 27.29, pôr a inscrição sobre a cruz em Mt 27.37, desferir 
golpes em Lc 10.30, impor um jugo em At 15.28 e dar um nome em Mc 3.16-17. Em Ap
22.18, Deus “infligirá” flagelos àqueles que “fizerem acréscimo” às palavras do livro (um 
jogo de palavras).

b. Em 20 das 40 ocorrências, a “imposição de mãos” está em questão (também 
epíthesis, quatro vezes). Por um lado, Jesus impõe as mãos para curar (Mc 5.23, etc.); 
por outro, ele as impõe para abençoar (Mt 19.13). A imposição de mãos também está 
ligada à concessão do Espírito (At 8.17ss.), à ordenação para uma tarefa (6.6) e à con
cessão de dons através da ordenação (lTm 4.14).

4. Não há nada de novo nos pais apostólicos.

metatíthêmi, metáthesis.
1. No grego secular, o verbo significa “trazer a, ou pôr em, outro lugar”, “alterar” e, 

na voz média, “mudar para”. O substantivo significa “mudança de lugar”, “alteração” ou 
“mudança de mente”.

2. A LXX usa o verbo para remover limites, transportar povos, ou trasladar da terra, 
assim como para convencer ou persuadir. O substantivo denota “transição” para costu
me grego em 2Mac 11.24.

3. a. No NT, o verbo significa “transportar para” em At 7.16, “trasladar” em Hb 11.5 
(Enoque), “transformar” em Jd 4, “ser mudado” em Hb 7.12, “apostatar” em G11.6.

b. O substantivo é usado para a “trasladação” de Enoque em Hb 11.5, a “alteração” 
da lei em 7.12 e a “metamorfose” da criação abalada em 12.27.

4. Os pais apostólicos usam apenas o verbo (cf. o sentido local em Barn. 13.5, a tras
ladação de Enoque em lClem. 9.3 e a mudança de opinião em Mart. Pol. 11.1).
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paratíth êm i, para th êkê (parakatathêkê)
1. Grego secular.
a. Esse verbo significa “pôr ao lado ou perante”, “apresentar”.
b. Um significado técnico é “depositar”, “confiar”, no sentido legal de deixar um ob

jeto ao cuidado de outrem, com rigorosas penalidades em caso de extravio. Um sentido 
transferido se desenvolve a partir do uso técnico.

2. ALXX.
a. Aqui o termo é usado mais no sentido local de “servir” (comida), “mostrar”, “de

positar”, “prover”.
b. O sentido comercial de “confiar para custódia” ocorre, p. ex., em Lv 5.23 (cf. Êx 

22.7ss. para regras). No SI 31.5, o autor se coloca debaixo da proteção de Deus.
3. Judaísmo posterior. Os rabinos proveem regras para bens em depósito. Josefo en

fatiza a necessidade de honestidade. Filo fala sobre confiar conhecimento e considera a 
personalidade, e tudo o que esta tem, como confiados a nós por Deus.

4. ONT.
a. O verbo ocorre 19 vezes, geralmente no sentido literal de “pôr” comida diante 

de alguém (Mc 6.41) ou “expor” ensino (At 17.3). Jesus confia seu espírito ao Pai (Lc 
23.46), os perseguidos devem confiar a vida ao fiel Criador (lPe 4.19) e Paulo enco
menda os presbíteros à duradoura fidelidade de Deus (At 14.23; 20.32).

b. A voz média é um termo comercial em Lc 12.48. No mesmo sentido, a fé é uma 
confiança em lTm 1.18 (cf. 2Tm 2.2). Ela deve ser conservada intacta até a parusia 
(lTm 6.20). Isso deve ser feito com a ajuda do Espírito e como um ato de fé e amor 
(2Tm 1.3-4). Em 2Tm 1.12 o significado é, mais provavelmente, “o que me foi confiado”, 
do que “o que eu confiei”. O próprio Cristo protege esse direito até o último dia. Não o 
ensino em si, mas aquele que é seu conteúdo garante sua continuidade. Assim, pode-se 
rejeitar falsos ensinos sem absolutizar a tradição.

5. Os pais apostólicos. Nessas obras, não há nada distintivo a respeito do verbo. O 
substantivo significa depósito confiado em Hermas Mandatos 3.2; os mentirosos não o 
devolvem.

protíthêmi, próthesis.
1. Grego secular.
a. Essa palavra significa “apresentar” (p. ex., comida, ofertas).
b. Significa, em seguida, “exibir ou dar a conhecer, publicamente”.
c. Outro sentido é “impor (na voz média “incumbir-se de”) uma tarefa”.
d. Um sentido final é “preferir”, “pôr diante de”.
2. A LXX. Aqui encontramos sentidos tais como “juntar”, “expor” (o pão da proposi

ção), “pôr diante dos olhos” (de Deus) e “incumbir-se de” (ou “propor-se a”).
3. ONT.
a. Uma referência aos pães da proposição ocorre em Mc 2.26 e cf. também Hb 9.2, 

que mais parece se referir ao pão colocado do que ao ato de colocar.
b. Em Rm 3.25, a referência pode ser ao conselho de Deus, ou seja, sua ordenação de 

Cristo como meio de expiação, mas o contexto parece exigir execução antes que reso
lução e, por isso, é melhor pensar em termos da pública demonstração de Cristo como 
um meio de expiação.
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c. O verbo denota resolução humana em Rm 1.13, e o substantivo em At 11.23. A 
“aspiração” de Paulo é o que Timóteo segue em 2Tm 3.10.

d. Paulo dá a próthesis um novo sentido ao usá-la para a decisão primordial pela 
qual Deus inicia sua obra redentora por meio de Cristo. Em Rm 8.28, aqueles que 
amam a Deus descansam na decisão básica, na qual a vontade de Deus, de levar à glória 
final,7 coincide com sua vontade de assegurar a comunidade. O conteúdo de próthesis 
é a duradoura fidelidade de Deus. O objetivo da presciência e da preordenação (v. 29- 
30) é a comunidade de Filho primogênito. Deus é o sujeito do chamado e da justifica
ção no tempo, de forma que, com a base real do evento em Cristo, Paulo já pode falar, 
numa antecipação profética, da glorificação escatológica. Em Rm 9.11, o propósito de 
Deus na eleição encontra-se por toda a narrativa de Esaú e Jacó. Ele não é rígido, mas 
livremente confirma o Sim a Israel em decisões humanas e através de agentes humanos. 
Em Ef 1.19ss. o objetivo final de Deus está de acordo com o bom prazer estabelecido 
desde o início em Cristo. Na decisão de Deus, que tem prioridade tanto temporal quan
to substancialmente, está a superioridade da comunidade em relação às seitas gnósti- 
cas. 2Tm 1.9 remonta a salvação e o chamado ao eterno propósito e graça de Deus em 
Cristo.

4. Os pais apostólicos. Esses autores usam o verbo para incumbência em Hermas 
Mandatos 12.3.5 e para ordenação em Diog. 9.2. próthesis significa “ação de servir” em 
IClem. 45.7.

prostíthêm i.
1. No grego secular, significa “juntar a”, “acrescentar a”, “fechar”, na voz média “ligar- 

-se a”, “vencer”, “aderir” (cf. também “conquistar”).
2. Na LXX, encontramos hebraização em muitas das referências (cf. Gn 4.2; 25.1). 

Em outros lugares, o uso é parecido com o do grego secular.
3. a. Há alguns hebraísmos no NT (cf. Lc 19.11). “Acrescentar a” é o significado em 

Mc 4.24; Hb 12.19; Lc 3.20; Mc 6.27; Mt 6.33 (a menos que “dar” seja o sentido aqui).
b. A ideia de “acrescentar” sugere que a lei é simplesmente um interlúdio em G1 

3.19.
c. O acréscimo de pessoas (à igreja) é o ponto em At 2.41, 47; elas são acrescentadas 

ao Senhor, em 5.14 e 11.24.
4. Nos pais apostólicos, encontramos sentidos tais como “continuar” (Barn. 2.5),

“acrescentar” (19.11), “aumentar” em pecados (Hermas Visões 6.1.4) ou em justiça 
(Did. 11.2). [C. M aurer, VIII, 152-68]

timê [honra], timáõ [honrar]

A. Literatura grega e helenística.
I. Significados. Em geral, timé significa “valor”, “avaliação”, “honra”, em seguida “pre

ço”. Significados específicos são “estima”, “determinação de valor”, “honra”, “dignidade”, 
“honorário”, “honras”. Semelhantemente, timáõ significa “avaliar”, “honrar” e, na voz 
passiva, “ser considerado digno de honra”. Religiosamente, honrar os deuses é adora
ção. Os gregos também acreditam que certas pessoas são honradas pelos deuses, p. ex., 
com saúde, poder, etc. timaí pode ser usada para ofertas, festividades, etc., que honram
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os deuses ou para doações a eles. Financeiramente, os termos são usados para fixação 
de valor, avaliação e taxação.

II. O conceito de honra. A princípio, time tem uma forte orientação material para 
posses, força, ou influência social. Mais tarde, a conduta moral desempenha um papel 
maior. O fato de que time também pode significar “preço” apoia a ligação material, mas 
time, como honra, cada vez mais se torna um valor interior como distinto da estimati
va externa. Para Aristóteles, não há honra sem virtude; a honra externa só deveria ser 
mostrada com base na virtude. Honra nenhuma é suficiente para a virtude perfeita, e a 
pessoa de valor interior está finalmente acima da honra externa. No estoicismo, a honra 
interna é o que conta. O sábio, desfrutando de liberdade interior, pode viver sem honra 
externa e, assim, pode estar descansado em relação a ela.

B. Judaísmo helenístico.
I. ALXX.
1. O hebraico não possui um equivalente exato para o grupo, mas requer que se 

honre os pais (Êx 20.12) e os mandamentos morais (Gn 38.23). A LXX usa time para 
12 termos hebraicos. O sentido principal é honra, p. ex„ a honra que deve ser atribuída 
a Deus, a honra que Deus nos dá, a honra que vem ao se fazer o bem, a honra que deve 
ser mostrada ao outros. Em seguida, encontramos o significado “preço”, com nuanças 
tais como “pagamento”, “compensação”, “avaliação”. Outros sentidos são “preciosidades” 
e “imposto”. Por último, o termo denota dignidade real ou conduta honrada.

2. timáõ traduz seis termos hebraicos com sentidos tais como “honrar” (Deus, reis, 
pais, os mais velhos, os pobres, escravos leais, doutores ou o templo), “avaliar” e “hon
rar com dinheiro”, ou seja, “recompensar”.

II. Filo. Em Filo encontramos a ação de honrar Deus, os pais, os mais velhos, o sá
bado, etc. Filo também usa o termo para “dignidade”, “valor”, “avaliação”, “imposto”. 
Muito típicas são as combinações que relacionam valores internos com externos.

III. Josefo. Em Josefo, o substantivo (frequentemente no plural), na maioria das ve
zes, tem sentidos tais como “honra”, “reverência”, “veneração” (de Deus), “dignidade” 
(do sumo sacerdote), “distinção”, “recompensa”, “reconhecimento”, embora também 
encontremos “preço”. Expressões especiais são “ter em honra”, “vir a honrar” e “ser al
tamente honrado”. O verbo significa “honrar”, “reverenciar”, “recompensar” e, na voz 
passiva, “encontrar-se em posição de honra”.

C. ONT.
I. time.
1. Honra.
a. Rm 12.10 exorta os cristãos a preferirem em honra uns aos outros, lTm 6.1 fala 

aos servos para honrarem seus senhores, a fim de que o nome de Deus não seja difama
do, lPe 3.7 chama os homens a honrarem a esposa movidos por consideração amorosa, 
lTs 4.4 mostra que a esposa tem direito a honra como criação de Deus e Rm 13.7 pede 
que os crentes não apenas paguem os impostos ao Estado, mas também deem o temor e 
o respeito que lhe são devidos.

b. “Reconhecimento” é o sentido em Jo 4.44. A combinação comum com dóxa ocor
re em declarações cristológicas em 2Pe 1.17 (a transfiguração) e Hb 2.7, 9; 3.3. Em 
Hb 2.7ss. a paixão de Cristo é a pressuposição de sua coroação com glória e honra (SI
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8.5ss.), ou seja, sua instituição à dignidade sumo sacerdotal. Moisés tem sua própria 
honra, mas esta é muito inferior à do Filho (3.3). Nestas referências, timê é uma parte 
de dóxa. A dignidade desse ofício é o ponto em Hb 5.4. Os cristãos também têm time, 
de acordo com lPe 2.7. Eles participam da honra de Cristo, como pedras vivas, edifica- 
dos como casa espiritual. Em lPe 1.7, aqueles que provam sua fé na aflição receberão 
louvor, glória e honra quando Cristo voltar. Em ICo 12.23-24, os crentes que não pos
suem dons surpreendentes têm a mesma honra que os demais. Em 2Tm 2.20-21, alguns 
vasos têm usos nobres, outros menos nobres; os crentes devem se purificar do erro para 
serem de uso nobre. Esta metáfora traz uma sugestão de preço ou valor e também de 
honra. Em Rm 9.21, o vaso que é feito para honra é aquele que recebe honra do uso que 
lhe foi destinado. Em Rm 2.7, 10, glória, honra e imortalidade são as recompensas, no 
julgamento, por fazer o bem em cumprimento da vontade de Deus.

2. Honorário. Talvez seja esse o significado em lTm 5.17, a menos que o sentido 
seja “honra”.

3. Cl 2.23. Nessa passagem difícil, Paulo adota os lemas de seus oponentes. É possí
vel que para eles timè seja um termo que denota eleição e deificação. Nesse caso, Paulo 
rejeita esse tipo de time. Outras possibilidades para time nesta passagem são “honra” ou 
“valor”.

4. Uso litúrgico. O uso doxológico ocorre em lTm 1.17 e 6.16. Apocalipse oferece 
doxologias mais desenvolvidas em 4.9, 11; 5.12-13 (a Deus e ao Cordeiro); 7.12. O lou
vor da igreja corresponde a esses cânticos celestiais.

5. Valor, preço. Com dóxa, timê denota bens terrenos em Ap 21.26. Os crentes en
tregam a “renda” das vendas em At 4.34; 5.2-3. O “valor” dos livros queimados em Éfe- 
so é dado em At 19.19. At 7.16 faz referência ao túmulo que Abraão comprou por uma 
“soma” de dinheiro. Em ICo 6.20; 7.23, os cristãos foram comprados pelo “preço” do 
sangue de Cristo.

II. timáõ.
1. “Honrar”. Jesus insiste no mandamento de honrar os pais, e critica a evasão do 

apoio financeiro em caso de necessidade (Mc 7.10ss.). Honrar as viúvas em lTm 5.3, 
provavelmente, inclui provisão financeira bem como respeito. Os filhos devem honrar 
seus pais no Senhor (Ef 6.2) e os crentes devem honrar todas as pessoas, principalmen
te os governantes (lPe 2.17). Paulo recebe muitas honrarias ou, concretamente, presen
tes, após curar o pai de Públio e outros em Malta (At 28.10). Jesus reivindica a mesma 
honra rendida a Deus em Jo 5.23, pois Deus o comissionou como Juiz escatológico. Ele 
próprio honra o Pai (8.49), e aqueles que o servem serão honrados pelo Pai (12.26), ou 
seja, receberão uma participação na própria glória dele.

2. “Avaliar”. Mt 27.8-9 vê na aquisição do campo do oleiro um cumprimento de 
Zc 11.12-13. A citação contém tanto timáõ (“estimar o valor”) quanto timê (“a soma 
paga”).

D. Os pais apostólicos. Os cristãos são chamados a honrar seus mestres (Did. 4.1) 
e os oficiais (lClem. 21.6; Inácio Esmirnenses 9.1). O ofício congregacional é conside
rado honroso (lClem. 44.6; cf. Did. 15.2). timê também denota a posição divinamente 
ordenada do governante (lClem. 61.1). A combinação com dóxa ocorre em lClem. 64 
e 65.2. [J. Sc h n e id e r , VIII, 169-80]
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tolmáõ [ousar, atrever-se], apotolmáõ [ser ousado], tolmetês [presunçoso], tolmêrós 
[ousado]

A. O mundo grego.
1. De uma raiz que significa “levantar”, “carregar”, tolmáõ significa primeiramente 

“suportar”, “padecer”, em seguida, “ousar”, “enfrentar”, depois “ser corajoso”, “ter co
ragem” e, por fim, “fazer ousado”, “atrever-se”. Em retórica, encontramos a expressão 
“aventurar-se a dizer”.

2. O composto reforça o sentido.

B. A LXX. O termo ocorre apenas sete vezes na LXX e só duas com originais he
braicos. Ele tem os dois sentidos de “ousar” e “atrever-se” (3Mac 3.21; 2Mac 4.2).

C. Filo e Josefo.
1. Filo usa, ocasionalmente, o termo para arriscar hipóteses ou afirmações.
2. Josefo faz uso considerável de tolmáõ e de termos relacionados para “ter cora

gem”, “ousar” e “aventurar-se”. Motivos positivos por trás das venturas são coragem e 
paixão guerreira; motivos negativos são presunção e libertinagem.

D. ONT.
1. Os evangelhos, Atos e Judas.
a. tolmáõ significa “ousar” quando José cria coragem e vai a Pilatos pedir o corpo de 

Jesus (Mc 15.43). Ele arrisca uma aproximação direta.
b. De forma negativa, ninguém se atreve a fazer mais perguntas a Jesus em Mc 

12.34; todos reconhecem sua supremacia. Diante do Senhor ressurreto, os discípulos, 
igualmente, não se atrevem a perguntar quem ele é (Jo 21.12). Moisés não ousou olhar 
de perto para a sarça (At 7.32). Miguel não ousa proferir juízo contra o diabo em Jd 9. 
Em At 5.13, os outros crentes não ousam se unir aos apóstolos, e só estes é que acabam 
presos (v. 18).

2. Paulo.
a. Paulo faz uso abundante de tolmáõ, primeiro no sentido fraco de “ousar”, como 

em Rm 5.7.
b. “Ousar”, com o forte sentido de arriscar uma confissão ou encarar oponentes, 

ocorre em Fp 1.14 e 2Co 10.2. “Ousar”, com a nuança “atrever-se”, pode ser encontrado 
em 2Co 11.21, onde a cortesia de Paulo para com seus oponentes traz consigo uma irô
nica sugestão da arrogância deles. Uma ironia semelhante ocorre em 10.12. Paulo não 
ousa comparar-se com aqueles que louvam a si mesmos.

c. Um último uso em Paulo é para “ser insolente”. Os crentes não devem insolente
mente ir perante a lei uns contra os outros, (ICo 6.1), e Paulo não falará insolentemen
te sobre coisas que Cristo não fez através dele (Rm 15.18). Em Paulo, assim como em 
todo o NT, tolmáõ nunca denota risco de vida ou de fé. O que torna uma palavra ou 
ação um risco é o perigo ou o decoro. O que previne o risco é o reconhecimento da su
premacia de Cristo ou a reverência a Deus.

apotolmáõ. Essa palavra ocorre apenas em Rm 10.20, para reforçar a fórmula.
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tolmetês. Essa palavra diz respeito somente aos falsos mestres, a quem 2Pe 2.10 des
creve como arrogantes e obstinados (cf. Jd 9).

tolmêróteros. Ao dizer que escreveu em parte mais ousadamente em Rm 15.15, 
Paulo está simplesmente usando uma fórmula apologética. Por trás dela está a convic
ção de que ele tem algo especial a dizer. [G. F it z e r , VIII, 181-86]

topos [lugar]

A. Literatura grega.
1. Uso simples. No uso comum, essa palavra significa a. “território”, “terra”, “área”, 

“localidade”, b. “distrito”, “cidade”, “morada” e c. “lugar” num sentido bem geral, como 
em expressões tais como “em todo lugar”, “no lugar em questão”, “em lugar algum” (em 
parte alguma), “naquele mesmo lugar” e “fora de lugar”.

2. Significados especiais.
a. Em textos cultuais, topos, às vezes, significa “santuário” (o lugar santo). Mais tar

de, um lugar santo pode ser um túmulo, p. ex., de um mártir.
b. Outro uso é para “o lugar de alguém”, p. ex., a cadeira do senador, um lugar na 

escola, o lugar de alguém no mundo. A expressão “em lugar de” desenvolve-se a partir 
deste sentido. Assim também o faz o sentido transferido de “oportunidade” ou “oca
sião” (cf. “espaço para fuga”, “ocasião para lágrimas”).

c. Em retórica, visto que tudo tem um lugar, um topos é o que se repete na mesma 
situação (tema). Tecnicamente, Aristóteles tem, primeiramente, um “elemento básico” 
em vista. Mas a palavra pode, em seguida, denotar vários campos da dialética estoica.

d. Outro significado é o “lugar” num escrito.
3. Uso filosófico, científico e cosmológico. Aristóteles parte da ideia de movimento de 

um lugar para outro. Não há lugar vazio; a ideia de lugar sempre é própria de certas 
coisas. Quando comum a várias coisas, ela ainda é um espaço definido, e não ilimitado. 
Geograficamente, topos significa “posição”, “território” ou “zona”. Especulações cosmo- 
lógicas discutem o lugar em que o cosmos se move. O cosmos tem quatro tópoi, a sa
ber, céu, éter, ar e terra. Semelhantemente, há três esferas, a superior, da humanidade, a 
média, dos animais e a inferior, das plantas. A alma também tem três tópoi, bem como 
três funções.

B. Uso no AT.
1. Geral. O original hebraico de tópos é mãqôm, que é quase sempre traduzido 

por tópos, embora tópos também ocorra frequentemente para outros termos ou onde 
não há qualquer original. O grego e o hebraico se correspondem bastante, mas não 
totalmente.

2. Peculiaridades linguísticas.
a. Base. A ideia de um “lugar” ou “instalação” é intrínseca ao hebraico, não a de es

paço ou localidade.
b. Lugar onde. Isto explica o uso comum para “onde”, p. ex., “o lugar onde sua tenda 

estava”, em Gn 13.14.
c. O lugar. O hebraico frequentemente acrescenta o demonstrativo para denotar o 

lugar indicado, muitas vezes, talvez, no sentido de “aqui” (cf. Dt 1.31).
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d. Uma relação próxima é expressa no uso com um pronome possessivo (cf. Gn
30.25).

3. Significados comparáveis.
O hebraico pode denotar a. “terra” ou “localidade”, mas sempre no singular (cf. Êx

3.8).
b. Outro significado é “cidade” ou “morada” (cf. Gn 18.24).
c. O termo também pode ser usado para vários lugares (cf. a área de acampamento 

em Dt 1.33, o lugar estreito em Nm 22.26).
4. A Terra Prometida. O termo hebraico não chega a um uso técnico para a terra 

prometida, mas pode denotar o lugar que Deus designou para seu povo (Êx 23.20). 
Aqueles que estão num país estrangeiro estão longe tanto de seu povo como de seu pró
prio lugar (2Sm 15.19).

5. Lugares sagrados.
a. Num sentido cultuai, o termo pode denotar santuários cananeus; alguns destes 

passam a ser associados à fé em Deus e à promessa da terra (cf. Gn 12.6ss.; 28.11 ss.) e, 
assim, são relevantes teológica bem como historicamente.

b. Sião e o templo. Embora Jerusalém também deva ter sido um local sagrado origi
nal, o AT lhe dá significância apenas como a cidade de Davi, para a qual ele traz a arca 
e onde ele planeja o templo. Ela assim se torna o local sagrado que Deus escolheu, con
forme Dt 12.5,11, etc. Visto que Deus estabeleceu ali o seu nome e o seu tabernáculo, o 
povo deve destruir todos os outros lugares sagrados.

c. Este lugar. Em advertências proféticas, “este lugar” frequentemente significa Jeru
salém, mas, às vezes, parece ser o templo que está em vista (cf. Jr 14.13ss.). Embora o 
julgamento recaia sobre povo, a terra e a cidade, especial importância se atribui à des
truição do templo.

d. Uso pós-exílico. O uso cultuai é agora governado pela ideia da santidade do lugar 
e de seus arredores. Somente a LXX, no entanto, desenvolve o termo como um termo 
técnico para o lugar sagrado. l-4Macabeus nunca chamam a terra de tópos, e Jerusa
lém só raramente, mas usam frequentemente “lugar santo” para os arredores sagrados.

6. Lugares na criação. Outro sentido, desenvolvido nos escritos de sabedoria, é o do 
lugar adequado (cf. Gn 24.31; Nm 32.1). O lugar pode ser espaçoso ou estreito, ou pode 
até deixar de existir (ISm 26.13; 2Rs 6.1; Is 5.8). O lugar dos perversos os nega quando 
eles perecem (Jó 8.18). Gogue vem de seu lugar (Ez 38.15), e Deus tem seu lugar no céu 
(cf. Os 5.15) ou no templo (lC r 16.27). Os humanos têm seu lugar, mas vem o tempo 
em que este não mais os reconhecerá (SI 103.16). Aspectos geográficos também têm seu 
lugar (SI 104.8). Este pode dar confiança (Jó 38.12,19), mas também sugerir inutilidade 
(Ec 3.20). Só Deus conhece o lugar da sabedoria (Jó 28.12, 20). Às vezes, a impiedade 
pode estar no lugar da justiça (Ec 3.16). Mas tópos é também a oportunidade ou possi
bilidade de ser que Deus tem concedido. Há lugar para arrependimento e também para 
misericórdia (Sb 12.10; Sir 16.14). Deus providenciou um lugar -  de arrependimento e 
salvação -  que é a base de uma vida em fé.

C. Uso judaico posterior.
1. Os rabinos. Um uso particularmente rabínico é como um termo para Deus.
2. Filo. Filo usa tópos a. como o lugar que um  corpo ocupa, b. como o lógos divi

no que Deus acumulou com forças imateriais e c. como o próprio Deus, visto que ele
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abrange todas as coisas, ou seja, num sentido cósmico. Deus é um lugar de refúgio para 
todas as coisas e provê um lugar para todas as criaturas. O movimento terrestre é uma 
mudança de lugar. Todas as criaturas têm seus lugares, mas os seres humanos estão em 
casa em todas as esferas. A alma deixou seu lugar celeste e os ímpios não têm lugar para 
ir. Os justos, no entanto, preparam a alma como um lugar para Deus habitar. Por con
seguinte, Filo espiritualiza o entendimento do AT com alguma ajuda a partir do uso da 
cosmologia grega.

D. UsonoNT.
1. tópos como um termo geral para lugar.
a. Pode-se ver influência semítica em João no uso de tópos com hópou (“lugar 

onde”) (cf. 6.23; 10.40; 11.6). Em Lc 10.32, tópos liga a história topograficamente (cf.
19.5). Expressões adverbiais são “em todo lugar” em ICo 1.2, “aqui e ali” em Mc 13.8 e 
‘“para outro lugar” em At 12.17.

b. Para denotar um lugar, tópos é paralelo a pólis em At 16.3, etc. No plural, é suge
rido um distrito (cf. Lc 4.37). Um adjetivo pode descrever o lugar; cf. érêmos tópos (Mc 
1.35) para “deserto” ou “lugar ermo”.

c. Raramente o nome acompanha tópos, mas tópos e Gólgota sempre vão juntos 
(Mc 15.22; Jo 19.17). Mc 15.2 e Mt 27.33 acrescentam que o nome significa o lugar da 
caveira, João dá a tradução grega primeiro e Lc 23.33 tem “o lugar chamado a Caveira”. 
A definição exata do lugar assume importância em vista da necessidade de se estabele
cer a realidade histórica da crucificação.

2. Sentidos especiais.
a. Templo. O uso de tópos para o templo é raro no NT. Nós o encontramos em Mt

24.15 e Jo 4.20 e, bem provavelmente, em Jo 11.48, embora tópos pudesse ser a cidade 
aqui. Em Atos pode-se mencionar 6.13 e 21.28, onde Estêvão e Paulo são acusados de 
atacar o lugar santo à maneira dos profetas do AT.

b. O lugar certo. Lucas usa tópos neste sentido em 14.9 e Paulo em ICo 14.16. Em 
At 1.25, o significado é o “lugar” vago antes que o “ofício”, e Judas vai para o “lugar” a 
que realmente pertencia. O sentido transferido de “oportunidade” é sugerido em Rm 
15.28 e At 25.16. Em Hb 12.17, o fracasso de Esaú ao buscar oportunidade de arrepen
dimento mostra que uma pessoa não pode controlar o arrependimento à vontade; a 
oportunidade de se arrepender só vem quando Deus a provê. Semelhantemente, em Hb 
8.7 um ato divino estabelece o novo pacto. Rm 12.19 exige que se dê oportunidade para 
a ira divina agir, contudo, Ef 4.27 adverte contra dar lugar ao diabo. Em Ap 6.14, tópos 
tem um alcance cósmico; todos os montes e ilhas serão movidos do lugar. Em Ap 2.5, 
a remoção do candeeiro da igreja de seu lugar significa julgamento. Em Ap 12.6, Deus 
prepara um lugar para a mulher, que representa a igreja. Ela pode fugir para este lugar 
no tempo da perseguição (v. 14). O julgamento significa que não resta nenhum lugar 
(cf. 12.8; 20.11) exceto o lugar de tormento (cf. Lc 16.28).

c. Lugar da Escritura. O uso para uma referência do AT só ocorre em Lc 4.17.

E. Os pais apostólicos. O uso nessas obras é quase o mesmo do NT, mas com al
gum movimento em direção ao sentido de “posição” ou “ofício” (cf. lClem. 40.51;
44.5. Inácio Esmirnenses 6.1; Inácio Policarpo 1.2; Pol. 11.1), embora somente em casos 
isolados. [H. Kó s t e r . VIII, 187-208]
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trápeza [mesa, refeição]

A. Uso.
1. Uso geral. Essa palavra significa “mesa” e, então, num sentido transferido, “refei

ção”, “alimento”.
2. Mesa de jantar. As mesas surgiram a partir de bases de tecido, couro, vime ou 

metal, nas quais o alimento era colocado. As formas de mesas variam de acordo com 
a postura adotada para se comer, p. ex., agachado, sentado ou reclinado. Na Palesti
na, a postura usual parece ter sido a agachada ou a sentada, porém os rabinos tornam 
obrigatória a postura reclinada para a Páscoa. Uma pessoa se reclina sobre o braço es
querdo e come comida fatiada com pão e com os dedos. No NT só é mencionado a 
postura reclinada, mas provavelmente no sentido fraco de “assentar-se para uma refei
ção” em muitas ocasiões. Não se pode sempre tomar por certo que uma mesa esteja 
presente, embora o termo para “reclinar” possa inclui-la, mesmo quando trápeza não é 
mencionada.

3. Mesa dos cambistas. Os cambistas regularmente usam mesas para suas moedas e, 
assim, passam a ser chamados trapezítai (“mesários”).

4. Mesa para a exposição dos pães. Essa é a única menção da mesa cultuai do AT 
no NT (Hb 9.2). Lemos sobre essa mesa em ISm 21.7; lRs 6.20; IMac 1.22. ICo 10.20 
refere-se a uma mesa cultuai na esfera pagã.

B. Declarações teológicas sobre mesa.
1. O pão diário. Em Lc 16.21 e Mc 7.28, a mesa representa o suprimento do alimen

to diário; os pobres buscam nutrir-se de suas sobras. Em Rm 11.9, a mesa é uma figura 
de nutrição. O que deveria contribuir para a vida torna-se uma armadilha; a lei, prova
velmente, está subentendida (cf. 11.7; 9.31).

2. Mesa da comunhão. Em Lc 22.21, a expressão mostra que o traidor pertence ao 
círculo íntimo, ou seja, aqueles que têm comunhão de mesa. Lc 22.28ss. liga sentar-se 
à mesa com sentar-se em tronos, ou seja, participação no reino (cf. Mt 19.28). Por trás 
dessa figura estão as idéias da mesa real e do banquete escatológico. Em At 6.2, a sagra
da refeição comum da comunidade está em questão. Os apóstolos deveríam ministrar a 
palavra em vez de cuidar das refeições. Refeição é também o sentido em At 16.33-34; o 
carcereiro convertido põe comida diante de Paulo e Silas.

3. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. A  mesa do Senhor é a mesa ou a refei
ção que o Senhor provê e que reivindica aqueles que dela recebem. A mesa dos demô
nios é a refeição sacrificial que, semelhantemente, une os participantes (cf. ICo 10.18), 
não aos deuses, mas aos demônios que estão por trás deles. A expressão trápeza kyríou 
encontra base no AT em Ml 1.7,12, embora Paulo não esteja sugerindo que a mesa seja 
um altar ou que a Ceia tenha um caráter sacrificial. O aspecto comum não é o sacrifí
cio, mas a participação e o compromisso. O kyrios e os demônios oferecem coisas dife
rentes e chamam para diferentes domínios; uma pessoa não pode alternar entre as duas 
refeições (ICo 10.21-22).

4. Adoração congregacional. Na igreja primitiva, a adoração é realizada em casas ao 
redor de mesas do uso diário. Uma mesa especial passa a ser usada somente quando a 
refeição sacramental é separada. No século 3o d.C. esta mesa, como o lugar de consa-
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gração, é chamada de altar, mas é ainda uma mesa comum. Posteriormente, a mesa da 
eucaristia é honrada como um lugar sagrado, deixada continuamente num local, e cha
mada de mesa ou altar, com definições adequadas mais precisas.

[L. Goppelt, VIII, 209-15]

treís [três], tris [três], trítos [terceiro]

A. Três no mundo grego e no romano-helenístico. Tríades divinas são comuns 
em cultos antigos e uma tríplice afirmação ou uma tríplice execução supostamente, 
tornam válido ou definitivo. Assim, encontramos tríplices juramentos, invocações, ora
ções, etc. Alguns processos de cura duram três dias. Aristóteles pensa que o número 
três é significativo na natureza. Ele compreende começo, meio e fim. Há três dimensões 
e o tempo tem três aspectos. Filo pensa que a alma tem três divisões. O correto é o 
meio-termo entre dois extremos.

B. Três no AT e na LXX. O três raramente tem importância específica no AT. Os 
três filhos de Noé são os antepassados de toda a raça em Gn 6.10. Balaão abençoa Israel 
três vezes em Nm 24.10. A bênção sacerdotal é tríplice (Nm 6.24ss.) e encontramos um 
tríplice crescendo da promessa em Os 2.21-22 e da ação em lRs 18.34. Trios notáveis 
são os heróis de Davi, os três justos de Ez 14.14, os três amigos de Jó, os três amigos de 
Daniel, os três que visitaram Abraão, e cf. os três rebanhos de Gn 29.2. Três cultuais são 
as três festas (Êx 23.14) e as três horas de oração (Dn 6.11). Três é um número redondo 
na combinação dois-três (Jó 33.29). Três dias são importantes em Êx 15.22; 2Rs 2.17; Jz 
14.14; 2Cr 20.25; Et 4.16; Os 6.2; 2Mac 5.14. Somente na terceira geração, os edomitas 
e os egípcios podem entrar na comunidade do Senhor (Dt 23.9). Uma descrição com 
três partes das obras do Espírito ocorre em Is 11.2, e uma declaração tríplice enfatiza a 
validade em Is 6.11.

C. Três na literatura judaica. João Hircano exerce o tríplice ofício de profeta, sa
cerdote e rei. Três dádivas são concedidas a Israel por causa de três pessoas: água por 
causa de Miriã, a coluna de nuvem por causa de Arão e o maná por causa de Moisés. 
Encontramos três classes de pessoas, mas também três armadilhas de Belial e três peca
dos que Deus observa. Um ciclo de três anos é desenvolvido para a leitura da lei.

D. Três no NT.
1. a. O uso estrito ocorre em 2Co 11.25; 12.14; 13.1; G1 1.18; Mc 9.5; Ap 21.13. O 

terceiro céu de 2Co 12.2 está de acordo com idéias correntes. Em Lc 12.52-53, uma di
visão entre dois e três surge nos relacionamentos de uma família palestinense. O núme
ro 153 em Jo 21.11 parece um número triangular que expressa totalidade.

b. Números redondos são comuns em Atos (meses em 7.20; 19.8; 20.3; 28.11, dias 
em 9.9; 25.1; 28.7,12,17).

2. Os ditos sobre a ressurreição de Cristo no terceiro dia estão em óbvia relação com 
Os 6.2 (cf. Mc 8.31; 14.58; Mt 27.63-64; Jo 2.19-20; ICo 15.4), mas os eventos da Páscoa 
(o túmulo vazio e as primeiras aparições) dão precisão ao número.

3. As idéias de pouco ou de muito podem estar ligadas ao número três. Três anos
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são muito tempo e esgotam a paciência do proprietário em Lc 13.7, mas em Mt 18.20 
“dois ou três” nos diz que o Senhor estará presente mesmo com o menor número que se 
reúne em seu nome. Paulo limita o número dos oradores em ICo 14.29, e Deus estabe
lece um prazo para a obra de Jesus em Lc 13.32.

4. Em ditos baseados em Dt 19.15, “dois ou três” está em antítese a um. Nos três pas
sos de Mt 18.15ss. aquele que começa o processo é uma das duas ou três testemunhas 
necessárias. Paulo faz referência às testemunhas da ação tríplice em 2Co 13.1. 1 Jo 5.7-8 
enfatiza a concordância de três testemunhos. Hb 10.28 baseia-se numa combinação de 
Dt 17.6 com Nm 15.30. Lc 10.36 distingue a conduta do terceiro viajante da dos outros 
dois.

5. A tríplice representação ou ocorrência denota perfeição e, por isso, importância 
em At 10.16, urgência em Mt 26.44, intensidade em 2Co 12.8, paciência e persistência 
em Lc 20.12, caráter definitivo em Lc 23.22, totalidade em Mc 14.30, exame minucioso 
em Jo 21.17 e certeza em 20.19ss.

6. “Estes três” em ICo 13.13 tem significado inclusivo. A mesma tríade de fé, amor e 
esperança ocorre em lTs 1.3 e Cl 1.4ss. Outra tríade fixa em Paulo é Deus, Senhor e Es
pírito (ICo 12.4ss.; Ef 4.4ss.; 2Co 13.13; cf. 2Jo 3; Jd 20-21). No contexto, os três são os 
autores ou agentes da salvação; isso mostra que as declarações surgem da própria ma
téria e não por especulação. Pode-se comparar Pai, Filho e Espírito Santo em Mt 28.19, 
Deus, os espíritos e Cristo em Ap 1.4-5, e Deus, Cristo e os anjos em Ap 3.5. O dragão, 
a besta e o falso profeta são uma tríade do mal em Ap 16.13.

7. O número três exerce um papel em parábolas e histórias (cf. os três presentes 
de Mt 2.11, os três tipos de pessoas em Lc 14.18ss„ as três formas de julgamento em 
Mt 5.22, as três tentações de Mt 4.1ss., a tríplice predição da paixão em Mc 8.31; 9.31; 
10.33-34. (Para um lista completa, ver TDNT, VIII, 223-25.)

E. Os pais apostólicos. Did. 12.2 limita a hospitalidade a dois ou três dias. O arauto 
declara três vezes que Policarpo tem se declarado cristão (Mart. Pol. 12.1). Imersão tri- 
na é a regra em Did. 7.3. (Para outras tríades cf. TDNT, VII, 225.) Pai, Filho e Espírito 
ocorre em Did. 7.1, Deus, Cristo e Espírito em lClem. 46.6, Pai, Cristo e Espírito Santo 
em Inácio Efésios 9.1, e Cristo, Pai e Espírito em Inácio Magnesianos 13.1-2.

[G. Delling, VIII, 216-25]

trecho [correr, apressar], drómos [carreira], pródromos [precursor]

tréchõ.

A. O mundo grego.
1. Sentido literal. Literalmente, essa palavra significa “correr”, “arremeter”, “correr 

através de”.
2. Sentido transferido. Um  sentido transferido comum é “apressar”.
3. O estádio. Os corredores nos jogos olímpicos eram altamente respeitados e o ter

mo tem uma nuança cultuai em relação a isso. Contudo, também há crítica a corre
dores. Platão argumenta em favor da realização intelectual e os cínicos destacam que
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muitos animais sobrepujam o homem em corridas, No entanto, os críticos gostam de se 
retratar como verdadeiros competidores que merecem uma coroa, embora as grinaldas 
sejam, de fato, mais apropriadas para bodes, que podem comê-las.

B. O AT e o judaísmo posterior.
1. A LXX. tréchõ ocorre em Jó 41.14 para “saltar”, em Gn 18.7 para “correr”, em 2Rs

4.22 para “cavalgar”. Além dos corredores profissionais, havia aqueles que corriam por 
razões cotidianas, p. ex., para trazer boas notícias ou salvar vidas (2Sm 18.19; Pv 7.23). 
Elias corre quando a mão de Deus está sobre ele (lRs 18.46). Profetas correm mesmo 
quando Deus não os tem enviado (Jr 23.21). Isto pode estar relacionado à propagação 
da mensagem ou podemos ter o sentido transferido de ler com facilidade. A palavra de 
Deus corre velozmente (SI 147.15), Deus parece correr contra Jó como um guerreiro 
(Jó 16.14) e pecadores correm contra Deus como numa batalha (15.26). Correr o ca
minho dos mandamentos de Deus é uma forma enfática de caminhada (SI 119.32). Em 
4Mac 14.5, os sete mártires correm o caminho da imortalidade ao, destemidamente, 
apressarem a morte.

2. Qumran. Qumran relaciona Hc 2.2 ao Mestre da Justiça, quer no sentido de 
apressar-se para espalhar a verdade ou no da pronta leitura da inscrição. Uma pronti
dão para correr com aqueles que buscam a justiça se manifesta. Ao se unir aos corredo
res, a pessoa é tirada da confusão.

3. Visão geral. Correr significa pronta obediência, e uma bênção a acompanha 
como também uma expectativa escatológica a promove. Exceto por 4Mac 14.5, os tex
tos não são dependentes do uso helenístico. Este versículo mostra quão fácil é combi
nar a ideia helenística com outras, mas Filo e Josefo não fazem isso.

C. ONT.
1. Paulo. A oração de 2Ts 3.1 está baseada em SI 147.15. G1 2.2 e Fp 2.16 se referem 

a correr em vão. Em G1 2.2, Paulo tem sua obra missionária em mente, em Fp 2.16, a 
referência é mais pessoal, mas ele ainda pensa numa corrida comissionada, à qual ou
tros se associam. Em ICo 9.24ss. e Fp 3.12ss. correr por um prêmio é o ponto. A ênfase 
está na preparação e no esforço, não em derrotar rivais. O corredor no estádio é assim 
um modelo somente com restrições. O uso em Rm 9.16 é inesperado. A afirmação en
fatiza a ação normativa de Deus. Querer e correr não estão diretamente ligados. A ideia 
parece a de que as coisas não dependem de se usar toda a força de vontade num esforço 
para se conquistar a salvação. Elas não dependem de tais realizações brilhantes, porém 
supérfluas, como aquelas dos corredores no estádio.

2. Outras obras. O amor perdoador constrange o pai a correr ao encontro do filho 
pródigo em Lc 15.20. O motivo pelo qual a pessoa correu com o vinagre em Mc 15.36 
não está claro. Correr sob possessão demoníaca ocorre em Mc 5.6 (cf. Ap 9.9). A cor
rida ao túmulo em Jo 20.4 (cf. Maria em 20.2) tem força simbólica, assim como a dife
rença de velocidade. Um sentido transferido pode ser encontrado somente em Hb 12.1.

D. Escritos pós-NT. Pol. 9.2 está baseado em Fp 2.16. 2Clem. 7.3 relaciona a lin
guagem dos jogos à conduta. O sentido é literal em Mart. Pol. 7.1. Inácio usa o compos
to syntréchõ (cf. Pol. 6.1, onde o contexto não apoia uma alusão aos jogos).
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drómos.
1. Esse termo significa “percurso”, com referência a cavalos, nuvens, jornadas, etc. 

Outros sentidos são “caminho” e “corredor”.
2. Na LXX, o uso em Ec 9.11; 2Sm 18.27; Jr 8.6 é quase o mesmo que em outros lu

gares. A expressão em Jr 23.10 (cf. v. 21) significa correr com autorização.
3. Filo se refere ao drómos da natureza, da língua, da deliberação e dos olhos da 

psychè.
4. No NT, faz-se referência a uma carreira de vida que se encerrou (At 13.25) ou 

que em breve se encerrará (20.24; 2Tm 4.7). O conteúdo desta vida está em questão, p. 
ex„ a obra de João Batista como um arauto ou o desempenho de Paulo ao cumprir sua 
comissão. Em 2Tm 4.7, guardar a fé dá uma inclinação especial em direção a alusões 
atléticas.

5. lClem. 6.2 combina fé e drómos mais intimamente ao falar da carreira da fé que 
as mulheres martirizadas correram com sucesso, ganhando, assim, a imperecível coroa 
da vitória. lClem. 20.2 e Diog. 7.2 se referem ao curso do cosmos. Em Inácio Policarpo
1.2, Policarpo deve mostrar-se um atleta, acrescentando ao seu percurso.

pródromos.
1. Essa palavra, que significa “correr à frente”, é usada para mensageiros e também 

no atletismo e na navegação (p. ex„ ventos ou navios).
2. Ela é usada para figos prematuros em Is 28.4. Os vespões são os precursores do 

exército de Deus em Sb 12.8.
3. Na única ocorrência do NT, em Hb 6.20, Cristo é nosso precursor. A ideia não é

bem a de um guerreiro impetuoso ou a de um navio avançado, mas a de quem já correu 
o mesmo percurso e cuja corrida bem-sucedida torna possível a dos crentes. O termo é 
parte do vocabulário de edificação, mas combina bem com contexto sacerdotal e sagra
do (cf. 5.5-10; 7.1ss.). [O. Ba u e r n f e in d , VIII, 226-35]

—> agõn

trygõn -> peristerá

trõgõ [roer, comer]

1. Uso.
a. Essa palavra significa “roer”, “morder”, “ruminar”, “comer”. Posteriormente, ela 

frequentemente substitui esthíõ.
b. O uso no grego bíblico está de acordo com isso. No NT, os Sinóticos preferem 

esthíõ, mas João geralmente usa trõgõ (cf. SI 41.10 e Jo 13.18).
2. Significado teológico em Jo 6. O uso em Jo 6.5lss. sugere que a mudança de épha- 

gon em 6.52-53 para trõgõ em 6.54, 56ss. é apenas uma alteração gramatical, mas a mu
dança lança luz sobre a intenção da seção. Conforme 6.51 em diante, alimentar-se não é 
apenas apropriar-se da oferta de Jesus pela fé, mas recebê-la de forma eucarística. A se
ção consiste numa proclamação que chama à fé, mas a oferta em palavra se torna oferta 
na eucaristia e o ouvir com fé se torna um comer com fé. A encarnação irrestrita da 
Palavra exige recepção eucarística. Assim, palavra e sacramento andam juntos.

[L. G o p pe l t , VIII, 236-37]



tyncháno 586 alcançar, acontecer

tyncháno [alcançar, acontecer], entynchánõ [confrontar-se com, abordar], 
hyperentynchánõ [interceder por], énteuxis [encontro, petição]

tyncháno.

A. O mundo grego.
1. Em Homero, a palavra tyncháno desenvolve-se a partir do aoristo étychon (futuro 

teúxomai).
2. Na maioria das vezes, a palavra significa “atingir” um alvo, em seguida “fazer a 

coisa certa”, “conseguir” e, intransitivamente, “acontecer”. Mesmo quando uma proeza é 
alcançada, há um elemento de boa sorte e também de destreza.

3. Depois de Homero, o elemento acidental ganha em força, como na expressão “e 
assim aconteceu”.

B. ALXX.
1. tyncháno não se ajusta com facilidade a nenhum original hebraico. Ele ocorre em 

Dt 19.5 para um golpe acidental. Em Jó 17.1 (negativo) a sepultura é o objeto, e em 7.2 
a sombra. Em Pv 30.23, uma mulher desprezada finalmente se torna esposa.

2. tyncháno é mais comum em 2 e 3Macabeus, mas tem pouca importância teológi
ca.

3. Em Is 65.11, o substantivo tychê denota uma divindade pagã. A única outra ocor
rência de tychè está em Gn 30.11. Os tradutores evitam o substantivo porque ele está 
mais diretamente em antítese à piedade do AT. Ele pode ser mantido em Gn 30.11 por
que expressa felicidade antes que boa sorte.

C. Judaísmo helenístico.
1. Filo usa o verbo nas expressões “como a situação está” ou “por exemplo”. Em Jose- 

fo, ele tem sentidos tais como “ganhar” ou “receber”.
2. Filo usa o substantivo muito livremente, embora argumente que, quando as pes

soas falam de tychê, deveríam realmente pensar no lógos divino. Josefo considera tychê 
indispensável em sua apologética aos romanos.

D. ONT.
1. Em 2Tm 2.10, Hb 11.35 e Lc 20.35, tyncháno, no sentido de “conseguir” ou “al

cançar”, ocorre em contextos que mostram que não podemos ganhar a salvação por nós 
mesmos. Hb 8.6, referindo-se ao ministério que Cristo obteve, segue no mesmo senti
do. Em At 19.11 e 28.2, o verbo denota eventos incomuns; a referência em 19.11 é à na
tureza das curas. Em lCo 15.37, onde Paulo escolhe um exemplo ao acaso, o significa
do de ei tychoi é “por exemplo”. Em lCo 14.10, a mesma expressão sugere um número 
desconhecido. O ponto de tychón em lC o 16.6 é “talvez”; Paulo ainda não sabe como 
seus planos se desenvolverão.

2. O NT faz apenas uso escasso do verbo e absolutamente não usa o substantivo. 
Isto é importante teologicamente; a mensagem do NT, assim como a da LXX, não deixa 
qualquer espaço para tychè.

E. Os pais apostólicos. Deus é o objeto de tyncháno em Inácio Efésios 10.1. O ter
mo significa chegar ao porto em Ermirnenses 11.3. As vinhas sofrem negligência em
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Hermas Mandatos 10.1.5. Intransitivamente, tyncháno significa eimí em Diog. 5.8, e 
ei tychoi significa “talvez” em 2.3.

entynchánõ.

A. Fora do NT.
1. Esse composto significa “confrontar-se com”, geralmente num mau sentido (p. ex., 

contra projéteis ou crocodilos), mas também num bom sentido (p. ex., iluminação so
bre um livro). Em relação a visitantes, ele pode ter a conotação de queixa ou interces- 
são.

2. Na LXX (sem originais hebraicos), encontramos o uso para “queixa” e “petição”.
3. Em obras judeu-helenísticas, encontramos o significado de “encontrar” e também 

sentidos tais como “abordar”, “voltar-se a” (Deus em oração), “levantar uma queixa” e 
“ter a ver com”.

B. O NT. “abordar com uma queixa” é o sentido em Rm 11.2 (cf. At 25.24), e “in
terceder por” é o ponto de hyperentynchánõ em Rm 8.26-27. Cristo é o sujeito em Rm 
8.34. Como em Hb 7.25, os crentes têm no Espírito ou em Cristo um intercessor celes
tial.

C. Os pais apostólicos. O composto tem pouca importância teológica nessas obras. 
Ele se refere a intercessão em lClem. 56.1. “Abordar” ocorre positivamente em Mart. 
Pol. 17.2 e negativamente em Hermas Mandatos 10.2.5. “Ler” é o significado em Diog. 
12.1.

énteuxis.
1. Esse substantivo tem sentidos variados tais como “encontro”, “negócios”, “conver

sa”, “conduta” e “petição”.
2. Significa “conversa” em 2Mac 4.8.
3. Em lTm 2.1, “intercessão” é, distintamente, o sentido óbvio, enquanto que em 

lTm 4.5 significa “ação de graças”, talvez no sentido de “dar graças” às refeições.
4. Hermas usa o termo para “oração”, quer como petição ou de forma mais ampla.

Em 2Clem. 19.1 ele tem a força de “discurso” e, em lClem. 63.2, de “interesse” (ou seja, 
a preocupação da carta com a paz e a unidade). [O. Ba u e r n f e in d , VIII, 238-45]

typos [marca, tipo], antítypos [cópia, antítipo], typikós [tipológico], hypotypõsis 
[modelo, protótipo]

A. Uso.
I. Não bíblico.
1. typos. Derivado de typtõ, “bater”, typos denota “a marca” de um golpe e, em se

guida, “forma”, com nuanças tais como “marca”, “molde” e “contorno” ou “figura”.
2. antítypos. Essa palavra tem o golpe efetivo em vista, admitindo sentidos tais 

como “revidar”, “devolver” e, então, “resistente”, “prejudicial”, “antitípico”, “correspon
dente” e “reprodução”.

3. typikós. Esse raro adjetivo significa “aberto para marcas” e “correspondente ao 
tipo”.
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4. hypotypõsis. Essa palavra significa “modelo” ou “esboço”.
II. Judaísmo.
1. LXX. Nas LXX, typos significa “modelo” em Êx 25.40, “ídolo” em Am 5.26, “tex

to” em 3Mac 3.30 e “exemplo” em 4Mac 6.19.
2. Filo. Filo frequentemente usa o termo de formas tradicionais.
III. O NT. No NT, encontramos typos para “sinal” em Jo 20.25, “ídolo” em At 7.43 e 

“texto” em 23.25. Paulo o usa para “exemplo”, mas também no novo sentido hermenêu
tico de “tipo” (AT) (cf. typikós em ICo 10.11 e antitypos em lPe 3.21). Em At 7.44 e Hb
8.5, encontramos a ideia do original celestial (cf. Êx 25.40) em contraste com a cópia 
terrena (antitypos, Hb 9.24).

B. Importância teológica no NT.
1. As marcas em Jo 20.25. Jo 20.25 faz referência aos sinais deixados pelos cravos (cf.

20.20), em conexão com as aparições da ressurreição. São marcas de identidade e ser
vem para firmar a fé. A dúvida exige o toque, o Senhor o oferece, mas os discípulos não 
o tocam de fato; eles creem.

2. O exemplo da obediência da fé.
a. Em Fp 3.17 e 2Ts 3.9, Paulo é exemplo, ou modelo, para a igreja. A igreja é um 

modelo em lTs 1.7. A ideia aqui não é a de um ideal, mas a de um modelo que deixa 
sua marca porque Deus o moldou, e que é efetivo por meio da fé. Palavra e ação dão 
testemunho da vida de fé que chama à fé e é alcançada por fé. Quanto mais a vida é 
moldada pela palavra, tanto mais ela se torna um typos. Ela não pode ser imitada, mas 
é vivida em liberdade pela fé. Os oficiais devem ser exemplos neste sentido (por meio 
de palavras e ações), em lTm 4.12 e lPe 5.3.

b. O termo hypotypõsis expressa a mesma ideia em lTm 1.16 (o tratamento que 
Cristo dispensa a Paulo) e 2Tm 1.13 (a própria pregação de Paulo).

3. Ensino como molde e norma em Rm 6.17. A  ideia de uma figura moldada também 
se aplica a Rm 6.17. Deus entregou os crentes a um novo poder, ao qual ele os fez obe
dientes de coração. O typos didachês não é aqui apenas um esboço do ensino, mas uma 
marca que molda toda a conduta deles, servindo, portanto, como norma e padrão.

4. typos como um termo hermenêutico.
a. Os acontecimentos no deserto são typoi em ICo 10.6 (cf. typikõs, no v. 11). O 

apóstolo tem em mente os acontecimentos e não apenas os textos do AT. Deus ocasio
nou esses eventos para que acontecessem e também para serem registrados, por causa 
de sua semelhança essencial com os atos divinos do fim dos tempos. A semelhança não 
é apenas externa, nem descarta diferença em vista da natureza escatológica da obra atu
al de Deus. Mas Paulo enfatiza aqui a semelhança básica, de modo a relacionar o batis
mo e a Ceia do Senhor, que os coríntios interpretam mal, aos atos redentores do Deus 
que pessoalmente se encontrou com Israel em salvação e juízo. Naturalmente, a palavra 
typoi pode significar “exemplos”, mas o contexto sugere que ela tem aqui a força de “an
tecipar apresentações” que anunciam eventos escatológicos. “Tipos”, então, é a melhor 
tradução.

b. Rm 5.14 exige a mesma tradução. Na devastação que provocou, Adão é para Pau
lo um typos, por intermédio de quem Deus anuncia o futuro Adão (Cristo) em sua 
obra de salvação. Cristo corresponde antiteticamente a Adão e também o imita. Aqui, 
o typos é a apresentação antecipada, mas com uma sugestão do molde vazio que cau-
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sa uma impressão contrária. A “sombra do que há de vir” em Cl 2.17 está em estreita 
analogia.

c. Outros termos que relacionam o AT ao NT são parabolé, em Hb 9.9, e 
allêgoroúmena, em G14.24. Porém, typos se mostra mais adequado e, portanto, a igreja 
o adota neste sentido hermenêutico. lPe 3.21 usa antítypos num sentido semelhante ao 
relacionar o batismo ao dilúvio; o batismo é a contrapartida.

d. Nos pais apostólicos, Barnabé e Hermas adotam typos de forma muito natural 
como um termo hermenêutico. Justino o define neste sentido e os pais latinos o tradu
zem por figura ou typus.

e. A ideia subjacente de correspondência ocorre no AT em, p. ex., Os 2.17; Jr 16.14- 
15; Am 9.11-12; Is ll.lss.; ll.óss.; 51.3, com referência ao novo êxodo, ao novo reino 
davídico e à nova criação. Aqui podem ser vistas idéias cíclicas, porém mais decisivas 
são a crença de que a eleição alcança o seu objetivo a despeito do juízo e a confiança de 
que a renovação transcende aquilo que veio antes. A continuidade da história da salva
ção e sua esperada consumação controlam esta abordagem. Na apocalíptica e nos rabi
nos, a ideia de recorrência (quer do paraíso ou da era de Moisés) é mais forte, embora a 
tipologia ainda esteja relacionada ao fim dos tempos. Jesus enfatiza estar transcenden
do aquilo que o precedeu (Mt 12.41-42; Mc 14.24). Por meio de uma oferta divina que 
supera a do AT, a relação com Deus é definitivamente curada. Paulo desenvolve a tipo
logia de maneira semelhante, relacionando os fenômenos do AT à situação da igreja ao 
explicitar a comparação ou a alusão obscura. Embora ligada a formas correntes de pen
samento, esta é a interpretação decisiva de Jesus, o evangelho e a igreja. Nos pais apos
tólicos, a tipologia não é importante nem sofre mudanças básicas. Assim, lClem. 12.7 
vê o sangue de Cristo no fio escarlate. Barnabé age de maneira semelhante em 7.3ss.; 
8.1ss. O que há de novo aqui é o foco na forma externa antes que no caráter essencial. 
Distorções resultam na medida em que a tipologia se torna, não uma abordagem espi
ritual e querigmática, como em Paulo, mas um artifício hermêneutico. Contudo, em 
sua essência neotestamentária, a tipologia é ainda teologicamente fundamental para se 
entender o evangelho.

5. typos como o original celestial (Êx 25.40).
a. Em Êx 25.40, o original celestial do tabernáculo é chamado typos. A ideia subja

cente é a de uma relação analógica entre o céu e a terra. 1 Cr 28.11-12 transfere a ideia 
para o plano horizontal; Davi dá a Salomão um modelo. Filo encontra uma diferença 
de valor entre os dois santuários, conforme as linhas do mundo das idéias e dos fenô
menos sensoriais.

b. At 7.44 cita Êx 25.40 para estabelecer dois pontos: (a) que o tabernáculo, diferen
te do templo, é divinamente ordenado e (b) que acima dele está o typos, como o lugar 
da oferta que Deus faz de si mesmo na era da salvação (cf. Mt 26.61).

c. Hb 8.5 também cita Êx 25.40 e o relaciona diretamente à obra redentora de Je
sus. Como o verdadeiro sumo sacerdote, ele adentra o Santo dos Santos celestial com 
seu próprio sangue. O santuário terreno, o antítypos, acompanha o primeiro pacto. O 
ministério análogo no santuário celestial é uma metáfora da história da salvação, que 
relaciona a intercessão ao decreto da salvação escatológica. Em comparações associa
das, a lei é uma sombra da expiação final e a desobediência de Israel é uma advertência 
ilustrativa. O comparativo (kreíttõn em 8.6 e meízõn em 9.11) expressa uma intensifica-



590 marca, tipotypos

ção absoluta. A obra de Cristo é nova, mas alcança as intenções daquilo que precede, de 
forma que a continuidade é preservada. A tipologia de Hebreus sobrepõe e transcende 
as antigas analogias cíclicas e verticais do mundo superior e do inferior, com sua ênfase 
na palavra de revelação na história da salvação. A convicção fundamental é que, a des
peito de todo revés, a obra de Deus alcança seu objetivo em novas, e ainda correspon
dentes, demonstrações de graça.

d. 1 Clemente vê os registros do AT como analogias a partir das quais pode-se ler a 
duradoura ordem cósmica. Barnabé (6.13) expressa os princípios de uma repetição de 
uma vez por todas. Para Inácio (Magnesianos 6.2), a igreja é o tipo da imortalidade. Os 
gnósticos encontram nos fenômenos terrenos símbolos dos verdadeiros acontecimen
tos. Portanto, para eles a igreja terrena é um antítipo da verdadeira igreja.

[L. G o p p e l t , VIII, 246-59]

typtõ [golpear]

A. Relações e uso.
I. Relações.
1. typtõ é uma das muitas palavras do NT para “golpear”. O sentido básico é “entor

pecer com um golpe”. Em seguida, significa, “imprimir”, “marcar”. Posteriormente, ela 
admite o sentido mais geral de “golpear”.

2. O mais importante equivalente do AT é nkh, mas na maioria das vezes é traduzido 
por patássõ na LXX (344 vezes) e apenas 26 vezes por typtõ.

3. Os rabinos possuem um equivalente para o reflexivo “golpear-se”.
II. Uso.
1. typtõ ocorre para golpear com a mão, o punho, ou o pé, ou com um bastão, vara, 

chicote ou arma. Pode significar “fulminar”, “atingir um inimigo”, ou “ferir a terra com 
destruição”.

2. Num sentido transferido, significa “transpassar” com pesar, remorso, dor de cons
ciência, terror, etc.

3. “Atingir a si mesmo” ocorre em treinamento para os jogos e em expressão de tris
teza.

4. Num sentido transferido, “golpear-se” significa “lamentar”, mas para isso o ático 
prefere kõp tomai.

B. Contextos do NT.
I. A  pregação de Jesus. Lc 6.29 usa typtõ numa versão simplificada de Mt 5.39. Em 

Lc 12.45, o servo abusa de sua posição ao espancar os criados e até mesmo as criadas. 
Em Mt 24.51 e paralelos, a punição corresponde à ofensa do v. 49, mas com ainda se
veridade aumentada. A ilustração do servo beberrão e espancador serve para advertir 
aqueles que têm responsabilidades especiais na igreja contra bancar o senhor no pe
ríodo anterior à parusia (cf. 2Co 4.5). Em Lc 18.9ss. o coletor de impostos adota uma 
prática convencional, mas a oração do v. 13 mostra que ela é uma expressão espontânea 
de convicção de pecado e do anelo por graça e que, como tal, ela é a única atitude que 
pode permanecer diante de Deus.

II. A  narrativa da paixão. Na narrativa da paixão, Jesus é espancado duas vezes
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(Lc 22.63-64; Mc 15.19) e os espectadores também batem em si mesmos (Lc 23.48). 
Ao zombarem de Jesus com os olhos vendados, em Lc 22.64, o tratamento bruto faz 
parte do jogo. Mesmo no palavreado, é clara a relação com Is 50.6 da LXX. Os eventos 
dirigem os escritores ao original do AT para seu fraseado e apresentação. Também o 
faz a aceitação paciente, por parte de Jesus, da zombaria e dos golpes. Batendo em sua 
cabeça coroada com espinhos, os soldados zombam de Jesus como rei (Mc 15.18-19). 
Em contraste, aqueles que batem nos peitos ao pé da cruz (Lc 23.48) parecem dizer um 
amém à confissão do centurião, não apenas lamentando por Jesus, mas mostrando um 
sinal de penitência, como em 18.13.

III. Atos. Em sua resistência ao evangelho, em Atos, os judeus muitas vezes lançam 
mão de golpes, como no espancamento de Sóstenes em 18.17 (cf. o ataque a Paulo em 
23.27ss.). Em 23.2, Ananias manda baterem na boca de Paulo, e este, em resposta, fala 
que Deus irá feri-lo. O castigo de Deus em juízo toma várias formas (Dt 28.22), mas 
geralmente é retratado como um direto golpe mortal (Gn 8.21; Nm 33.4, etc.). Talvez 
Paulo tenha vivido para ver Ananias ser atingido em 66 d.C.

IV. Paulo. O único caso, no NT, de um uso transferido de typtõ está em ICo 8.12,
onde os fortes desferem um golpe na consciência dos fracos ao levá-los a agir contra a 
consciência. O golpe não é a resultante dor de consciência, mas o dano causado à fé e, 
consequentemente, ao relacionamento com Deus [G. St â h l in , VIII, 260-69]

typhlós [cego], typhlóo [cegar]

A. Antiguidade grega e helenística.
I. Significado.
1. O adjetivo typhlós denota cegueira humana e animal. Em seguida, faz referência 

a objetos sem luz ou acesso (cf. becos sem saída) e também àquilo que está invisível ou 
oculto.

2. O verbo typhlóõ significa “cegar”, “roubar a visão”, na voz passiva “ficar cego”, “ser 
cegado” e, de forma menos estrita, “tornar (ou ser) ineficaz”.

II. Cegueira literal.
1. Na antiguidade, normalmente, a cegueira significava a perda total da visão. Os ce

gos, os surdos e os aleijados são muitas vezes mencionados juntos.
2. As causas da cegueira são hereditariedade, veneno de animais, ferimentos, aci

dentes, exposição a luz intensa, etc. As causas psicológicas são buscadas na tristeza ou 
nas lágrimas. Excessos e afrontamento aos deuses também podem causar cegueira.

3. O costume bárbaro de cegar os outros por ciúme, vingança, retribuição ou puni
ção é outra causa de cegueira. Orestes tenta fazer reparação por seu incesto cegando a 
si mesmo. Deusas muitas vezes infligem cegueira como punição.

4. Os cegos caminham inseguramente, estendem as mãos em busca de apoio, usam 
bastões para guiar os pés, e são ajudados por outras pessoas, especialmente parentes. 
Antígono é um exemplo de devoção aos cegos. Muitos cegos são pedintes, embora 
alguns dos mais talentosos deixem sua marca como músicos, videntes, filósofos e até 
mesmo juristas ou políticos.
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5. A cegueira não traz necessariamente aperfeiçoamento moral e pode até aumentar 
a maldade. Pensa-se que ela é capaz de aumentar a percepção mental, por essa razão 
há videntes e sábios cegos. A incapacidade de ver a beleza do mundo é considerada 
um doloroso golpe do destino. No entanto, há filósofos que pensam que não se deve 
lamentá-la e sim aceitá-la; o verdadeiro mal é não viver a vida do sábio que não possui 
carências.

6. Embora as cataratas pudessem ser removidas e a cegueira incipiente pudesse ser 
detida, não há qualquer cura natural para a cegueira na antiguidade. A visão só pode 
ser restaurada por intervenção divina. Diz-se que Vespasiano e Adriano, como agentes 
divinos, chegaram a curar pessoas cegas, porém, normalmente, os deuses restauram a 
visão diretamente quando há expressão de penitência, quando alguma condição divina 
é atendida ou quando uma petição é feita. Em geral, a volta da visão é imediata, mas os 
deuses também podem usar ou prescrever medicamentos ou a magia como instrumen
tos. Esculápio é de especial importância nesta área.

III. Comparações e o sentido transferido.
1. O passo hesitante dos cegos oferece um ponto comum de comparação. Também o 

fazem a dor e a irreversibilidade da cegueira. A ideia do cego guiando outro cego ocor
re frequentemente. Um provérbio paradoxal é que até mesmo os cegos podem ver algo 
que é evidente.

2. Metaforicamente, outros membros do corpo, ou atos e objetos podem ser chama
dos de cegos. Também lemos de cegueira mental ou moral. A cegueira espiritual pode 
ser justaposta à visão física.

a. Ser cego é uma terrível aflição para a mente e para a alma. A pessoa como um 
todo pode ser cega quando o campo de visão é restrito. Assim, todos nós somos cegos 
quanto ao futuro. A riqueza leva à cegueira intelectual e moral; ela é um oculista pobre. 
Os amantes também são cegos e o amor-próprio nos cega em relação aos nossos defei
tos. Na filosofia, ignorância é cegueira, p. ex., ignorância de quem somos, da razão de 
estarmos aqui e do que é bom ou mau. Os céticos, cuja sabedoria é não conhecer, não 
ver, nem ouvir nada, são cegos. Também pode haver cegueira para a arte, a ciência e a 
beleza. No gnosticismo, aqueles que não alcançaram o conhecimento redentor são ce
gos. A ignorância é sonho, sono e cegueira. Desgraças cairão sobre aqueles que andam 
tateando como os cegos. O redentor vem para trazer vista aos cegos, embora a plena 
liberdade só venha na morte, quando a alma é libertada do corpo.

b. Aquilo que cega também pode ser chamado de cego, p. ex., a riqueza, ou os deu
ses da riqueza (Plutão), do amor (Eros) e da guerra (Ares). Textos gnósticos também se 
referem ao deus cego ou a poderes malignos cegos, que são cegos em seu orgulho ou 
ignorância.

B. ALXX.
I. Uso.
1. O adjetivo ocorre cerca de 21 vezes na LXX, no entanto, na maioria das vezes, a 

palavra é usada como um substantivo. Encontramos usos literais e usos transferidos.
2. O verbo ocorre apenas três vezes na LXX.
II. Uso literal. 1. As causas de cegueira no AT são hereditariedade, ferimento, vaza- 

dura de olhos, etc. A cegueira, mencionada com a surdez e o aleijamento, é uma grave 
deficiência física.
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2. Leis protegem os cegos. Embora eles não possam ser sacerdotes (Lv 21.18ss.), eles 
gozam da ajuda de Deus e, assim, devem ser tratados com humanidade (Lv 19.14; Dt
27.18).

3. Deus, como Criador, está por trás da cegueira (Êx 4.11). Ele faz dela uma ameaça 
como punição para aqueles que rejeitam a sua palavra e violam os seus mandamentos 
(Dt 28.28-29). Ele também pode abrir os olhos aos cegos (SI 146.8).

III. Sentido transferido.
1. No dia do Senhor, as pessoas andarão como cegos, ou seja, em angústia e confu

são (Sf 1.17). Quando a justiça está longe, elas apalpam as paredes como cegos (Is 59.9- 
10).

2. Na libertação do exílio, Deus traz os cegos que têm olhos mas não veem, ou seja, 
não podem interpretar os eventos (Is 43.8). Ser cego é estar sem conhecimento (42.19;
56.10).

3. Curar a cegueira é parte da mensagem da salvação. A referência é em parte literal 
(Is 35.5), em parte figurada (29.18). O Servo tem a tarefa de abrir olhos cegos (42.7). O 
próprio Deus guiará os cegos pelo caminho (42.16). O mensageiro de Is 61.1ss. procla
ma visão para os cegos, na versão da LXX.

C. Judaísmo à parte de Filo.
I. Uso. Várias palavras hebraicas e aramaicas são usadas para aqueles que nasceram 

cegos ou para os que ficaram cegos de um ou de ambos os olhos.
II. Sentido literal.
1. O judaísmo segue de perto o AT com relação à cegueira. A cegueira é uma grave 

aflição, embora ela possa propiciar uma intensificada luz espiritual e maiores poderes 
de memória. As leis amenizam a sina dos cegos, protegendo-os de vários males, mas 
frequentemente eles são mendigos.

2. A lei isenta os cegos de vários deveres cultuais e de punições, p. ex„ participação 
em festividades e açoitamento. Eles não devem sair sem um bastão de apoio no sábado, 
e as outras pessoas devem ajudá-los a cumprir algumas obrigações, p. ex„ purificação. 
Os cegos não podem ser testemunhas ou juizes, nem podem divorciar-se da esposa ou 
acusá-la por causa de ciúme.

3. O judaísmo vê a cegueira como punição divina, principalmente por pecados com 
os olhos (cf. Sansão). No caso dos que nascem cegos, o pecado é de seus pais ou eles 
pecam no ventre ou ainda Deus prevê pecado futuro. Porém, o defeito também é tido 
como sábia providência para impedir o pleno desenvolvimento de impulsos malignos.

4. A cegueira também pode estar ligada a demônios, ou a lágrimas de anjos entris
tecidos (Isaque) ou à contemplação da glória de Deus (Abraão). A cegueira de Jacó é 
uma bênção quando Esaú se casa com mulheres estrangeiras. Curas não são esperadas, 
a menos que Deus intervenha. A era messiânica trará o fim da cegueira. Assim como 
Deus deu a lei a um povo sem defeito, assim também não haverá mais defeitos no últi
mo tempo. Na restauração escatológica, o Messias curará em primeiro lugar os cegos.

III. Sentido transferido.
1. Quando Is 35.5 é tomado espiritualmente, a principal esperança é a da remoção 

da cegueira com relação à lei. Contudo, a cegueira também pode denotar ignorância 
e aberração. Os pecadores são cegos. No Documento de Damasco, Israel está cego, no 
sentido de ser incapaz de encontrar Deus sem o Mestre de Justiça.
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2. A literatura judaica contém poucos provérbios que se referem aos cegos. Quando 
os cegos estão presentes, uma pessoa com um só olho é tida como vendo com clareza. 
Um médico à distância é considerado um olho cego.

D. Filo.
1. Na maioria das vezes, Filo usa typhlós num sentido transferido para cegueira mo

ral, filosófica ou espiritual. Comparações são comuns, p. ex., um juiz parcial errando 
como um cego sem bastão nem guia ou os perversos tateando ao meio-dia como cegos. 
A multidão vai atrás de riquezas cegas ou aísthêsis cegas. Não compreender o sentido 
alegórico do AT é cegueira. Pessoas comuns que escolhem o mal, o repulsivo ou o pere
cível são cegas.

2. Filo faz pouco uso do verbo. Os cegos de alma só conseguem perceber coisas sen- 
soriais e as consideram como a fonte de todo o ser.

E. ONT.
I. Uso.
1. typhlós ocorre no NT cerca de 36 vezes no sentido literal e 12 no transferido. So

mente Marcos usa o termo apenas no sentido literal. Os sentidos se misturam em Jo 9. 
Paulo só usa o termo na metáfora em Rm 2.19.

2. typhlóõ ocorre três vezes no NT num sentido transferido.
II. Sentido literal.
1. Na maioria das vezes, o NT usa typhlós como um substantivo para cegueira em 

ambos os olhos olhos.
2. O NT lança pouca luz sobre a condição social, legal ou religiosa dos cegos. O 

interesse se concentra na cura a nível físico. O clamor tradicional de Mc 10.47 coloca 
em destaque a visão do NT. Para muitos cegos, mendigar é o único meio de vida (Mc 
10.46; Jo 9.8). A associação com o surdo e o aleijado é tradicional. Lc 14.13 ordena que 
os cegos sejam tratados com bondade. Mt 12.22 liga a cegueira a demônios. Uma mal
dição causa cegueira temporária em At 13.11; o versículo pressupõe cura milagrosa.

3. As principais referências do NT aparecem em relatos de cura. Característicos des
tes relatos são o clamor por misericórdia, a separação do cego (Mc 8.23), o uso de sali
va e lavagem (Jo 9), a imposição de mãos (Mc 8.23), a rapidez ou a dificuldade da cura 
(Mc 8.25) e a confirmação do resultado (10.52). A ênfase recai sobre a fé e o poder de 
cura da palavra. A compaixão de Jesus chama a atenção em Mt 20.34. Em Mc 8.17ss. a 
dramática cura do homem cego responde à cegueira dos discípulos em relação à afir
mação de Jesus em 8.14. Com outras obras poderosas de Jesus, as curas de cegos signi
ficam o raiar da era da salvação escatológica em cumprimento da promessa profética 
(Mt 11.5; Lc 4.18). Em Lc 7.19-20, os discípulos de João veem os cegos curados e, as
sim, podem assegurar a João Batista que Jesus é o Salvador esperado. Em Jo 9, o fato de 
que o homem nasceu cego enfatiza a grandeza da cura mas também sugere que todos 
nós somos cegos por natureza para a luz da revelação. Os discípulos refletem uma visão 
comum quando perguntam se a cegueira é devida a algum pecado dos pais. Quando 
perguntam se o pecado é dele mesmo, possivelmente têm em mente algum pecado no 
ventre ou a previsão de Deus de pecado futuro. Jesus aponta para uma presciência di
vina orientada de outro modo. Embora a cura mostre que Cristo é, realmente, a luz do 
mundo (9.5) que veio para trazer visão (9.39), ainda assim ela desperta dúvida, conten-
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da e rejeição (v. 8-9, 16, 18, 34). Cristo faz o cego ver, mas ele também faz que os que 
veem fiquem cegos (v. 39).

III. Sentido transferido.
1. Os cegos de Jo 9.39ss. são aqueles que não podem entender os sinais de Jesus, não 

percebem sua origem divina (v. 29), nem são por ele guiados para fora da escuridão. 
Seu erro é pensar que veem quando, na verdade, são cegos. O próprio Deus envia essa 
cegueira, de acordo com Jo 12.40. Em ljo 2.11, as trevas constituem a força que produz 
cegueira, mas somente através do ódio ao irmão e do andar nas trevas. Esse tipo de ce
gueira é pecado.

2. No dito a respeito de “cegos que guiam cegos”, a referência é àqueles que julgam 
os outros sem enxergar o próprio pecado (Lc 6.37ss.), mas também está envolvida a 
cegueira para a vontade de Deus e para a palavra de Jesus (Mt 15.14). A cegueira dos 
escribas e dos fariseus é um refrão no grande ataque de Mt 23 (v. 16, 17, 19, 24, 26). 
Sua loucura cega pode ser vista em sua falsa exposição da lei, que se atém a detalhes e 
se esquece do essencial. Eles, pensando ser guias dos cegos, na verdade são guias cegos.

3. Em Rm 2.19, a acusação mais geral de Paulo contra os judeus é que seu fracasso 
em praticar o que ensinam invalida sua reivindicação de serem guias para os cegos. Em 
2Co 4.4, o deus desse éon cegou os olhos dos incrédulos de forma que eles não podem 
ver a luz do evangelho. A decisão concernente à cegueira vem com a pregação do evan
gelho.

4. Em 2Pe 1.9, os cegos e míopes não são os ignorantes mas os infrutuosos (cf. v. 
5-6). Ap 3.17 queixa-se de que a igreja de Laodiceia pensa ser espiritualmente rica, 
quando na verdade é cega. Somente Cristo (v. 18) pode curar essa cegueira do autoen- 
gano e da complacência.

F. Os pais apostólicos. Nessas obras, typhlós ocorre apenas em citações da LXX em 
Barn. 14.7,9 (Is 42.6-7; 61.1-2). [W. Sc h r a g e , VIII, 270-94]

υ y, u
hybris [arrogância], hybrízõ [tratar com arrogância], enybrízo [insultar], hybristes 
[uma pessoa arrogante]

A. Uso grego.
1. O sentido original desse grupo, que é de derivação obscura, é o de invadir a esfe

ra de outro, com uma implicação de arrogância. A ideia que o termo comunica é a de 
transgressão com força arrogante e a de inflicção de insulto, injúria, etc. Há advertên
cias contra a hybris, que é uma falta comum entre os libertos, mas que, por fim, traz 
destruição à pessoa e aos outros.

2. A tragédia lida com a hybris. Ela é o direito zombador dos poderosos. Os deu
ses a visitam com retribuição e, consequentemente, hybris exerce um grande papel no 
senso grego de pecado. Ela produz tiranos, mergulha em excessos e acarreta violação
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da reverência pelo sagrado. Em relações humanas, ela significa escárnio e desprezo ou 
também, mais ativamente, dano e violência.

3. Para os historiadores, hybris é um fator importante no curso dos eventos. Em He- 
ródoto, a base religiosa é clara; o plano persa de conquista está de acordo com uma 
atitude fundamental. Em Tucídides, a abundância leva à hybris e a punição vem em 
seguida. Xenofonte encontra na decadência de Esparta e Atenas um julgamento sobre a 
hybris humana.

4. Na retórica legal, hybris denota a violência dos ricos ou a violação de direitos pes
soais.

5. Sócrates não apresenta qualquer sentimento de arrogância. Para Platão, hybris é 
o lado negativo de érõs e uma força essencial. Em pessoas jovens, hybris leva a ataques 
contra os pais e contra a ordem pública. Ela atinge os mais fracos mais severamente e 
resulta em injustiça e destruição. Embora a educação traga vitória sobre ela, a vitória 
pode levar a nova hybris. hybris é um poder do destino que permeia todas as áreas da 
vida.

6. Em Aristóteles, hybris denota violação sexual, mas também escárnio, desejo ma
ligno, arrogância, ganância e ofensa contra os deuses. Uma disposição arrogante é uma 
desordem humana geral que a lei não pode punir. Ela levanta um problema político; 
somente a prudência pode alcançar a paz que os políticos buscam, no entanto, períodos 
de paz também originam transgressões.

7. Os sentidos usuais persistem no período posterior, no entanto, embora conserve 
sua força emocional, hybris frequentemente assume muitos significados mais fracos, e 
ela nunca se torna um conceito-chave no pensamento grego.

B. O AT.
1. Os principais originais hebraicos para hybris pertencem ao grupo g’h, denotando 

imponência e, em seguida, orgulho ou arrogância, que são errados, porquanto envol
vem presunção e rebeldia. Deus vem para destruir o orgulho (Am 6.8). Ostentação e 
tranquilidade despreocupada levam ao orgulho (Ez 16.49-50). O orgulho é inevitavel
mente seguido pela ruína (Pv 16.18). Isto se aplica tanto a Israel (Os 5.5) quanto a seus 
inimigos (Jr 48.29-30). Os arrogantes abusam dos fracos (Jó 35.12). Os justos mantêm 
distância dos arrogantes (Pv 16.19). Sf 3.11 promete a ruína deles. Visto que os termos 
gregos correspondem apenas ao lado negativo, eles só podem ser usados em passagens 
apropriadas.

2. Outra raiz é zyd, que denota efervescência ou fervura, e tem a força de “desca
ramento” ou “insolência” quando aplicada a potências estrangeiras (Jr 50.29ss.) ou ao 
próprio Israel (Ez 7.10). O grupo é importante em Provérbios para conduta frívola ou 
contenciosa (13.10). Em Sir 3.16, a arrogância é pecado e está, assim, voltada contra 
Deus. Para essa raiz, hybris e termos relacionados ocorrem apenas seis vezes, a despeito 
da semelhança entre as palavras gregas e a hebraica.

3. Uma vez que hybris é tão ampla, é difícil fixar seus limites, quer em relação às pa
lavras gregas sinônimas ou em relação aos termos hebraicos.

4. Outras raízes ligadas a hybris denotam chutes, menosprezo, desgoverno, etc.
5. Apenas alguns exemplos ocorrem em obras disponíveis somente em grego. As 

referências são a orgulho, arrogância e violência, especialmente entre os gentios. Em
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oposição a eles, Deus é aquele que odeia a hybris (mísybris). (Para detalhes do AT, ver 
TNDT, VIII, 299-302.)

C. Judaísmo.
1. Filo faz referência a perseguições aos judeus ou a ataques contra eles. A hybris 

ocorre entre homens e mulheres ou entre homens ou mulheres. Ela inclui violações, 
excessos e vangloria, mas também desonra juridicamente infligida. A hybris permeia 
o mundo gentílico (cf. os jogos, as festas e a taxação excessiva). A riqueza dá origem à 
arrogância e a sagacidade leva a ela.

2. Josefo encontra hybris na história do AT (p. ex., Caim, Ninrode, e os habitantes 
de Sodoma). Ela inclui menosprezo, ignomínia, desonra, usurpação, violência, cruelda
de, provocação e humilhação, hybris caracteriza aqueles que estão no poder, envenena 
relacionamentos humanos e explica a queda de Israel e Judá.

3. Os rolos do mar Morto fazem referência a pessoas arrogantes, sacerdotes escarne- 
cedores e a orgulho iníquo.

4. Em escatologia, hybris é uma marca do reino do mal. Para os rabinos, o orgulho é 
um pecado intencional e envolve negação de Deus e idolatria. Dois aspectos do orgulho 
são o ato iníquo de destruição e o prazer nele.

D. ONT.
1. O grupo ocorre apenas raras vezes no NT. Em At 27.10, 21, Paulo usa o substan

tivo hybris no sentido de “dano” ou “prejuízo”. Entre os sofrimentos de 2Co 12.10, as 
hybreis são “dificuldades” que ele enfrenta em suas viagens devido ao terreno, ao clima 
e à hostilidade humana.

2. Paulo usa o verbo em lTs 2.2 com referência aos sofrimentos e insultos que ele e 
Silas enfrentam em Filipos. O significado de hybrízõ aqui é “sofrer punição ignominio- 
sa”. O sentido geral em At 14.5 é “insultar ou maltratar”. Em Lc 11.45, o escriba acusa 
Jesus de censurar os líderes com escárnio insultuoso. Tratamento brutal é o ponto em 
Mt 22.6. O próprio Jesus sofre o destino dos justos ao ser vergonhosamente tratado, 
segundo Lc 18.32.

3. hybristês aparece na lista de vícios em Rm 1.30, para desprezadores que rompem 
relações com Deus e também com os próprios semelhantes. Outrora, o próprio Paulo 
foi um blasfemo, perseguidor e malfeitor (lTm 1.13; cf. ICo 15.9; G11.13; At 9.4-5).

4. Hb 10.29 usa o composto enybrízõ. Visto que aqueles que violam a lei de Moi
sés incorrem em severa punição, quanto mais aqueles que desprezam o Filho de Deus, 
profanam o sangue do pacto e menosprezam o Espírito da graça. As três declarações 
concordam.

E. A igreja primitiva. 2Clem. 14.4 repercute Hb 10.29, ao passo que lClem. 59.3
mostra a influência do uso litúrgíco do judaísmo. Em Hermas Similitudes 6.3,4, a refer
ência é ao castigo temporal. Em Justino Diálogo 136.3, a iníqua rejeição de Cristo é 
dirigida contra Deus. Os pagãos escarnecem de seus próprios bens (Apologia 4.9). A 
idolatria significa zombar de Deus (9.3). As obras apócrifas fazem referência à acusação 
de hybris dirigida contra Cristo. Posteriormente, hybris é uma marca do governante ar
bitrário que é hostil a Deus. Para Agostinho, hybris é o pecado básico que causa a ruína 
e do qual derivam outros pecados. [G. Bertram, VIII, 295-307]
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hygiés [saudável, são], hygiaíno [ser saudável, ser sadio]

A. Grego secular.
1. Significado. O grupo tem o sentido de “saudável” e, em seguida, de modo mais 

geral, “racional”, “inteligente”, “confiável” e “completo”. A saúde implica um equilíbrio 
adequado do todo e, em algumas visões, é mantida por um equilíbrio de forças tais 
como o úmido, o seco, o frio, o quente, o amargo e o doce.

2. Avaliação da saúde. A saúde é considerada o estado normal e é altamente valo
rizada. Na filosofia, ela é avaliada como um dos bens. Curar é um ofício importante. 
Todo excesso prejudica a saúde. Existe uma saúde da alma e também uma do corpo, 
porém a saúde corporal e a espiritual andam juntas. O estoicismo vê a saúde corporal 
como indiferente. A paixão de qualquer tipo é uma doença e a virtude resulta da saúde 
da alma. A magia associa a saúde à vida, mas o gnosticismo mostra pouco interesse por 
ela.

B. ALXX.
1. hygiaíno ocorre 41 vezes na LXX. A saúde é um presente de Deus, uma parte da 

vida e denota o bem-estar humano.
2. hygiés ocorre dez vezes na LXX e denota saudável ou seguro (Is 38.21; Js 10.21). 

A avaliação helenística da saúde aparece em Sir 30.14. Médicos e farmacêuticos operam 
por meio de recursos divinamente concedidos (38.1ss.).

C. Judaísmo helenístico.
1. Na maioria das vezes, Josefo usa o grupo para pensamento e ação racionais.
2. Filo acredita, com os estoicos, que, se a alma é saudável, a enfermidade causa 

pouco dano, e que a alma é saudável quando pensamentos saudáveis subjugam a pai
xão. A corrupção da alma é a origem de todos os vícios. O pilar da alma saudável é a
noús.

D. ONT.
1. O NT não valoriza a saúde de uma maneira especial. No entanto, Jesus, como 

aquele que é vencedor sobre o pecado e o sofrimento, restaura a saúde por intermédio 
de sua palavra (Mc 5.34; Mt 12.13; Jo 5.9; Lc 5.31). Tornando saudável o homem todo 
(Jo 7.23), ele liberta para uma nova vida que inclui o corpo. Ele transmite aos apóstolos 
o poder para curar ou para tornar inteiro (At 4.10).

2. 3Jo 2 usa uma saudação helenística epistolar.
3. Em lTm 1.10; 6.3; Tt 2.8, encontramos a ideia de ensino “sadio” ou palavras “sãs”. 

A referência é ao verdadeiro ensino, não a um ensino que torne são. Este ensino, con
firmado pelos apóstolos, ocupa-se não com especulações, mas com uma vida verdadei
ra, racional e correta no mundo. Ser “sadio na fé” (Tt 1.13) anda conjuntamente com 
ser temperante, respeitável e sensato (2.2).

E. Os pais apostólicos. Faz-se oração pela “saúde” de reis e governantes em lClem. 
61.1. A árvore que representa a lei em Hermas Similitudes 8.1.3-4 é “sã”. Também são 
“sadias” as pedras usadas na construção da igreja (Similitudes 9.8.3). Não guardar o selo
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do batismo “intacto” é o ponto em Similitudes 8.6.3. No entanto, o grupo raramente 
ocorre nestes escritos. [U. Luck, VIII, 308-13]

-»■ therapeía, iáomai, ischyõ, nósos

hydõr [água]

A. O mundo da antiguidade.
I. Uso grego, hydõr é encontrada desde Homero no sentido de “água”. Compostos e 

derivados incluem “jarro de água”, “beber água” e “hidrópico” (hydrõpikós).
II. Significado.
1. O dilúvio. A água figura em primeiro lugar na experiência humana como o dilú

vio que cerca e ameaça a terra seca. Muitas cosmogonias descrevem o mundo surgindo 
a partir do dilúvio primitivo. Faz-se distinção entre as águas superiores e as inferiores. 
Os gregos localizam a água nos mares, mas ainda fazem distinção entre a água que vem 
das profundezas da terra e a água que cai em forma de chuva.

2. A  dispensadora de vida. A  água também possui um papel vivificante na experi
ência humana. Os gregos consideram nascentes e rios como divinos, e os egípcios acla
mam o Nilo como “o senhor da água que traz o verdor”. A ideia de uma “água da vida” 
ocorre em mito babilônico, e o helenismo desenvolve a lenda da campanha de Alexan
dre em busca da água da vida que confere imortalidade.

3. Purificação. O terceiro uso de água é para a purificação. Na religião, isso resulta 
em ritos de purificação, p. ex., para qualificação cultuai. Se possível, deve-se usar água 
corrente e, por vezes, ela é consagrada por meio de ritos especiais. É altamente duvido
so que a purificação ritual pretenda lavar pecados.

B. O AT e o mundo judaico.
I. Uso. A  LXX usa hydõr para um termo hebraico (mayim) que é em parte singular, 

em parte plural. No hebraico, esse termo é acrescentado, algumas vezes, para definir 
fontes ou canais que podem ou não conter água. Com nomes de lugares, água quer di
zer que um corpo de água está próximo (Js 11.5, 7; 16.1; Jz 5.19). Água é um termo 
geral para o que pode ser uma nuvem, neblina, chuva ou orvalho; uma nascente, uma 
corrente, um canal, um tanque, um lago ou uma cisterna; ou simplesmente água potá
vel.

II. Significado.
1. Uso literal.
a. Água potável e irrigação. A Palestina é pobre em recursos hídricos; não há garan

tia de água para as pessoas ou para as plantas. Sendo assim, a água recebe ênfase com o 
pão (Êx 23.25; ISm 30.11-12). Grande importância é atribuída a poços (Gn 26.18-19), 
cântaros (24.14ss.), jarros de água (ISm 26.11-12), canais (2Rs 18.17) e bebedouros (Gn 
30.38). Chuva, orvalho e cursos dágua provêm para a irrigação de terras cultiváveis. A 
provisão de água no deserto enfatiza sua grande importância (Nm 20.24; 27.14, etc.). 
Na promessa da terra, a garantia de água é decisiva (Dt 8.7). A profecia de correntes de 
água viva retrata o Israel do fim dos tempos como um antítipo do paraíso (Ez 47.1ss.;
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Zc 14.8). Deus pode tanto enviar a chuva como secar grandes rios (lRs 18.41ss.; Is
15.6). É ele quem provê para as necessidades da vida (Is 55.1).

b. O dilúvio. A terra surge a partir do caos, conforme Deus divide as águas. No di
lúvio, as águas superiores e as inferiores engolfam a terra. Deus retém o mar no êxodo, 
mas o faz subjugar os perseguidores egípcios. Um paralelo ocorre na travessia do rio 
Jordão e, novamente, quando Elias divide o Jordão (2Rs 2.8). Estes acontecimentos de
claram o senhorio de Deus sobre a criação. No judaísmo rabínico, o rochedo do templo 
detém as águas inferiores, mas permite que elas fluam através da terra. As cerimônias 
com água na festa dos Tabernáculos torna possível a fertilidade da terra. Os rios do pa
raíso fluirão deste lugar na era da salvação.

c. Purificação. A água é oferecida aos convidados para lavarem os pés (Gn 18.4) e 
ela também é usada para lavar roupas. Contudo, a água é supremamente importante na 
purificação ritual. Deve-se usar água corrente para purificações especiais. Sua aplicação 
é por borrifamento, lavagem parcial ou lavagem total, quer do corpo ou das vestes. As 
entranhas dos sacrifícios também devem ser lavadas. Ordenados para o povo sagrado, 
os rituais de purificação possuem importância simbólica e escatológica (cf. Ez 36.25; 
Zc 13.1; Is 4.4). A lavagem para purificar de culpa de sangue (Dt 21.6) é em parte ritual 
e em parte figurada. Os fariseus e essênios desenvolvem os ritos de purificação do AT 
em sistemas abrangentes, p. ex., a purificação antes das refeições. O batismo dos prosé- 
litos surge a partir das lavagens do AT. As lavagens rituais parecem ter sido comuns em 
Qumran na forma de banhos. Lavagem e conversão interior são exigidas para a con
sagração total. Numa purificação final, Deus borrifa o Espírito da verdade como água 
purificadora sobre os eleitos.

2. Uso transferido.
a. Assim como a água sacia a sede e nutre a vida, Deus é a fonte da água viva (Jr

2.13) e o anelo por ele é a verdadeira sede (SI 42.1). Seu povo é como um rebanho junto 
às águas ou como árvore junto ao ribeiro (SI 23.2; 1.3). No último tempo, Israel será 
como um jardim regado (Is 58.11). A comunidade de Qumran considera seus mem
bros como árvores de vida ocultas por árvores elevadas (os ímpios). Ela também fala da 
água da vida e da bebida do conhecimento. O judaísmo rabínico compara a palavra da 
lei ou dos escribas à água. Damasco descreve o ensino falso como água mentirosa.

b. Assim como no dilúvio, a água pode simbolizar a opressão da nação (Is 8.6-7) ou 
de indivíduos (2Sm 22.17). A amplidão da água é comparada ao conhecimento de Deus 
(Hc 2.14). Outras imagens são o escorrer da água (o coração derretendo de medo), o 
derramar da água (morte) e a água rompendo a barragem (2Sm 5.20) e inundando a 
terra (Is 30.28).

c. A figura da purificação ocorre principalmente com verbos de lavagem antes que 
com o termo “água”.

C. ONT.
I. Água em termos literal e metafórico.
1. A tradição sinótica.
a. O mar. Jesus mostra sua autoridade divina sobre o mar (Mc 4.35ss.) quando 

a água tempestuosa ameaça os discípulos. Ele dá ordens à tempestade como só Deus 
pode fazer e chama seus discípulos à fé. Quando anda sobre as águas, ele o faz como
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Deus vindo em socorro de seu povo. O andar de Pedro representa o andar da fé sobre o 
mar do mal que engole os incrédulos (Mc 6.45ss.; Mt 14.28ss.; cf. Jo 21.7).

b. Água potável. Um copo de água fria é uma pequena dádiva (Mt 10.42), mas traz 
uma promessa de participação no reino (25.40). Aqueles que negam tal ajuda ansiarão 
em vão por uma gota de água no mundo vindouro (Lc 16.21ss.).

c. Água purificadora. A mulher pecadora demonstra sua devoção ao lavar os pés de 
Jesus com suas lágrimas (Lc 7.36ss.). Pilatos lava suas mãos (Mt 27.24-25) para transfe
rir a culpa de si mesmo para o povo. Jesus requer uma purificação interior antes que a 
lavagem externa das mãos antes das refeições (Mc 7.2ss.), a qual, como tradição huma
na, esquiva-se da verdadeira exigência da lei. Ele próprio efetua a purificação escatoló- 
gica do coração.

2. Os escritos joaninos.
a. As águas em Apocalipse. A voz do Filho exaltado e vitorioso é como “o som de 

muitas águas”, em Ap 1.15 (cf. 14.2; 19.6). A meretriz está entronizada sobre muitas 
águas em 17.1, sendo estas águas as nações. O dragão arroja água de süa boca em 12.15; 
aqui está retratada a fuga da igreja para o deserto e sua libertação do rio da opressão.

b. Água potável em Apocalipse e no Evangelho de João. Deus atinge a água potável 
da terra no juízo em Ap 8.10-11; 14.7; 16.4-5. Os redimidos recebem da água da vida 
para beber. O Cordeiro os conduz às fontes da água da vida (7.17), Deus dá de beber 
aos sedentos da fonte da água da vida (21.6), um rio de água da vida brota do trono
(22.1) e os que têm sede são convidados a beber de graça da água da vida (22.17). Neste 
uso figurado, a água representa a verdadeira vida em comunhão com Deus. No Evan
gelho de João, Jesus junto ao poço oferece a verdadeira água que sacia a sede de vida ao 
conceder vida (Jo 4.13-14). O dom que se torna um poço de água é sua palavra, o Es
pírito ou ele mesmo (8.37; 7.39; 6.56). Beber é crer (7.38). A água viva de 4.10-11; 7.38 
não é água corrente (o sentido tradicional), mas uma água que comunica vida.

c. Água curadora e purificadora no Evangelho de João. A água tem um efeito cura
tivo em Jo 5.7, mas a cura de Jesus, como demostração da graça escatológica, põe de 
lado as regras naturais. A lavagem no tanque em 9.6-7 não efetua a cura; o homem re
cupera sua vista ao vir àquele a quem Deus enviou. O simbolismo de 2.1ss. é que Je
sus é aquele que traz salvação. Usando água para a purificação, Jesus substitui com sua 
dádiva tudo o que a lei pode oferecer. A lavagem dos pés significa aquilo que Jesus faz 
por seus discípulos por intermédio de sua morte. Os discípulos rabínicos têm de lavar 
os pés dos rabinos; os escravos, os de seus mestres e as esposas, os do próprio marido. 
No entanto, Jesus, por meio deste ato, mostra que sua obra de salvação é um serviço de 
amor que purifica seu povo e o compromete a um serviço mútuo semelhante (13.6ss., 
12ss.).

3. 2Pe 3.5-6. No NT, somente 2Pe 3.5-6 faz referência à importância cosmogônica 
da água. Por intermédio da palavra de Deus, a terra foi formada a partir da água e por 
meio dela e, então, ela é destruída pela água. Este versículo utiliza uma ideia helenísti- 
ca, mas substitui a emanação pela criação através da palavra de Deus. O ponto da pas
sagem é traçar um paralelo entre a destruição pela água e a destruição futura pelo fogo.

II. Água batismal.
1. A declaração de João Batista. A declaração em Mc 1.8 e Mt 3.11 descreve o evento 

escatológico iminente como sendo a completação daquilo que já começou. A purifica-
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ção inicial comunica perdão, a purificação final criará a nova vida e abolirá tudo o que 
é contra Deus.

2. Batismo com água e batismo com o Espírito. A t 1.5 aplica a declaração de João 
Batista ao recebimento do Espírito (cf. 11.16). A promessa do Espírito distingue os cris
tãos dos discípulos de João (19.1ss.). Aos incircuncisos que recebem o Espírito ao ouvi
rem com fé não se pode negar água (10.47-48). Água aqui é o elemento, não um termo 
figurado para o próprio batismo; ela não é eficaz como tal (cf. 2.38). Deus concede o 
Espírito por intermédio da ação humana, mas com uma orientação à fé e ao crescimen
to da igreja (8.16-17; 11.17). Em João, o clímax do batismo de João é a manifestação de 
Jesus como o portador do Espírito (1.26-27, 31, 33). ljoão liga batismo à morte; Cristo 
veio tanto por meio de água como de sangue (5.6), e é assim confirmado três vezes: 
pelo Espírito, pela água e pelo sangue (5.7-8). A água é eficaz por meio do Espírito (Jo 
3.5; cf. carne, sangue e o Espírito em 6.53, 63). O sangue e a água de Jo 19.34 também 
recordam o batismo. Em Ef 5.26, Cristo purifica por meio da lavagem, conforme ele 
age por meio da palavra, ou seja, a invocação de seu nome. Hb 10.22 associa lavagem à 
purificação espiritual. O batismo substitui as lavagens anteriores e o sangue de Cristo é 
aspergido sobre o coração. Ele tem significado interno e não externo (lPe 3.21).

3. O simbolismo da água. O batismo cristão é comparado a um banho purificador 
(Ef 5.26; Hb 10.22), ao dilúvio letal e redentor (lPe 3.20-21), ao mar que divide os sal
vos dos perdidos (ICo 10.1-2) e à morte da qual se emerge para uma nova vida (Rm 6; 
cf. lPe 1.3) em comunhão com Deus e seu povo.

D. A igreja primitiva.
1. O simbolismo da água. Hermas Similitudes 9.16.4ss. compara a igreja a uma torre 

sobre o dilúvio primitivo. Barn. 11 associa o batismo ao beber água que comunica vida. 
Tertuliano Do batismo 3ss. chama a água de o assento do Espírito, uma vez que ela é o 
primeiro elemento. Assim como os seres viventes se originam da água, assim também a 
nova vida no batismo.

2. Regras acerca da água batismal. Tal como no batismo dos prosélitos, no batismo 
de João os candidatos provavelmente ficam em pé na água e João Batista os faz imer
gir ou derrama água sobre eles. Did. 7.1ss. prescreve água corrente, se possível, e tripla 
imersão ou aspersão. Tertuliano pensa que não faz diferença que tipo de água é usada 
(Do batismo 4), em vista de sua santificação para o propósito do batismo.

3. Santificação. A partir de Inácio Efésios 18.2, encontra-se a ideia da santificação da 
água batismal. Isso supostamente a capacitaria para sua tarefa especial. A invocação do 
Espírito é elaborada na liturgia batismal. Tertuliano Do batismo 4 vê a satificação como 
a descida de uma substância celestial, porém Constituições apostólicas 7.43 ora somente 
para que o batismo que segue tenha um efeito que corresponda à promessa.

4. Água sagrada. No século 4o d.C. a santificação da água batismal se misturou com 
uma consagração da água da purificação, que, originalmente, não era consagrada, mas 
basicamente simbólica. Constituições apostólicas 8.29 oferece uma oração dedicatória 
que busca o poder efetivo da água sagrada por intermédio de Cristo, para preservar a 
saúde, curar enfermidades, expulsar demônios e desviar assaltos.

[L. G o p p e l t , VIII, 314-33]
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huiós [filho], huiothesía  [adoção]

A. huiós no grego.
I. Uso clássico.
1. A palavra ocorre nas duas formas: huiós e hyós.
2. Desde Homero, huiós é uma palavra para “filho”, ao lado de país. Ela envolve fi

lhos ilegítimos e genros bem como filhos naturais.
3. Os deuses têm filhos divinos e também filhos com mulheres mortais.
4. A possibilidade de um uso estendido ocorre em expressões como “filho da triste- 
»za.
II. Helenismo.
1. huiós ocorre no nome oficial de governantes do Oriente Próximo e do Egito: “fi

lho de Hélio ou de Zeus”. Augusto se intitula Divi filius (theoú huiós).
2. “Filho da cidade”, etc., é um título honorário para cidadãos importantes.
3. Nos papiros, huiós também pode denotar alguém que é próximo mas não paren

te, p. ex., um aluno.
4. Entre os estoicos, a ideia de filiação divina é sugerida pela doutrina da unidade da 

raça humana.
5. a. Uma questão é levantada: se a descrição de Jesus como o huiós toú theoú está 

ligada à ideia helenística do theíos anêr (homem divino). Homero usa theíos para des
crever heróis, mas esta é uma marca do estilo épico. No grego clássico, theíos significa 
“piedoso” ou “extraordinário”, mas não possui qualquer conotação sagrada.

b. Encontramos a ideia de carisma divino em alguns personagens, mas sem qual
quer conceito definido de descendência divina.

c. A fórmula de filho ocorre com relação a Simão, o mágico, e outros gnósticos, po
rém só conhecemos essas reivindicações a partir da polêmica cristã.

d. Nos tempos pré-cristãos, theíos anêr não é uma expressão definida e theíos, ge
ralmente, tem significado predicativo e não necessariamente implica filiação divina es
trita. Os únicos mortais que são filhos de deuses são os médicos, como descendentes 
de Esculápio (um uso funcional), os governantes, os gnósticos na polêmica cristã e al
guns filósofos. O uso não dá suporte a qualquer associação segura entre filiação divina 
e theíos. [W. v o n  M a r t it z , VIII, 334-40]

B. Antigo Testamento.
1. Dados linguísticos. O termo hebraico para “filho” é bên, e o aramaico, com uma 

mudança de n para r, é bar.
2. Descendentes naturais e parentes.
a. O significado primário de bên ou bar é “filho”, porém os termos também podem 

denotar outros graus de parentesco, p. ex., irmão, neto ou primo. Também encontra
mos usos para a prole de animais, brotos de árvores e faíscas como os ramos do fogo.

b. Na maioria das vezes, os termos servem para denotar posição pessoal. Ao relacio
nar as pessoas a seus pais ou ancestrais, bên e bar as colocam no contexto orgânico de 
uma família ou tribo.

c. Um sentido genealógico conduz ao desejo por muitos filhos (Dt 28.4ss.; SI 
127.3ss.). Jeremias manda que os exilados tenham filhos, como expressão da promessa
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divina de vida (29.6). Os filhos asseguram o futuro e são a coroa dos idosos (Pv 17.6; 
23.24-25). Os ímpios não têm filhos ou os perdem (Nm 27.1ss.; 2Cr 21.17). Davi consi
dera seus muitos filhos como um presente de Deus (lC r 28.5).

d. O filho está sob a autoridade de seu pai. O primogênito possui privilégios (Gn 
43.33; Dt 21.17), mas pode perdê-los (Gn 35.22; 25.29ss.); o pai pode preferir, ou Deus 
eleger, um filho mais novo em vez do mais velho (cf. Gn 37.3; ISm 16.12). Os pais de
vem educar seus filhos, instruindo-os (Pv 1.8; Dt 6.9; Êx 10.2) e castigando-os (Pv 13.1) 
conforme necessário. Os filhos têm obrigações morais para com seus pais (Pv 1.8, 4.1;
6.20, etc.). Eles têm responsabilidade pelas dívidas e transgressões de seus pais (2Rs 4.1; 
Js 7.24-25), mas com certa limitação (cf. Dt 24.16). Se Deus visita os pecados dos pais 
em seus filhos (Êx 20.5), isso não anula a responsabilidade pessoal (Ez 18.1ss.). Tensões 
podem surgir entre pais e filhos (cf. Gn 27; 34).

e. Determinados filhos, como Isaque e Jacó, têm importância especial como herdei
ros da promessa divina. Os filhos de Oseias e Isaías (Os 1; Is 7.3; 8.1ss.) têm um papel 
simbólico (cf. também Is 7.10ss.).

f. A adoção confere igualdade com os filhos naturais. O AT apresenta rituais de legi
timação que servem a este propósito; cf. Gn 30.3 e talvez Rt 4.16-17 (onde Noemi reco
nhece a criança de Boaz e Rute como o herdeiro legítimo de seu filho falecido).

3. Associação.
a. No plural, bên pode implicar o sentido de “jovens” ou “filhos” (Pv 7.7; Gn 3.16). 

A palavra também pode ser usada para membros de um grupo ou para estudantes, etc., 
para quem o orador é um pai.

b. Em Zc 4.14, Josué e Zorobabel são “filhos do óleo”, ou seja, pessoas ungidas; o ter
mo “filhos” expressa sua relação com o óleo da unção.

4. Relacionamento.
a. Num sentido mais fraco, bên ou bar expressam filiação numa sociedade coletiva.
b. Podem indicar um povo, país ou lugar.
c. Também podem ser uma associação vocacional ou uma classe de pessoas (p. ex., 

estrangeiros residentes).
d. Outro uso é para denotar o compartilhamento de uma qualidade (coragem, etc.) 

ou destino (cativeiro).
e. Por fim, os termos são usados para expressar o pertencer a um tempo ou era (cf. 

Jn 4.10; Êx 12.5; Lv 12.6; Gn 7.6).
5. Relacionamento com Deus.
a. O AT usa bên ou bar para seres que pertencem ao mundo divino, mas nunca jun

to ao termo Yahweh (cf. Gn 6.2,4; Jó 1.6; Dn 3.25; SI 82.1; 89.5). A ideia é a de um pan
teão sob a soberania de Deus. Yahweh é Juiz no conselho celestial. Os seres celestiais 
estão totalmente sujeitos a Deus e à sua vontade (Jó 1.6ss.). Não há qualquer relaciona
mento pai-filho estrito tal como se encontra em cultos circundantes. Se seres divinos, 
incluindo os deuses de outras nações, existem sob o Deus supremo, eles não têm qual
quer poder independente e simplesmente constituem uma corte celestial.

b. Em 2Sm 7.14; SI 2.7; 89.26-27, o rei é chamado filho de Deus, mas isto não pode 
ser tomado num sentido físico. Deus fará o papel de pai para a dinastia davídica (2Sm 
7.14-15). Ele dará ao rei davídico legitimidade e também uma participação em seu go
verno real. O SI 89 oferece uma paráfrase poética da legitimação divina da dinastia da-
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vídica. A exaltação de Judá tem aqui o privilégio de um primogênito. Ele não reivindica 
deidade, mas usa sua legitimação divina como base sobre a qual busca ajuda. SI 2.7 re
corda a legitimação divina por meio da entronização. A declaração de Deus bem pode 
ser parte do ritual. Ela toma a forma de reconhecimento (como a do filho de uma con
cubina). O governante não é filho divino por natureza, nem adentra à esfera divina por 
meio da entronização. Ele é reconhecido como um filho por resolução divina e, conse
quentemente, partilha da autoridade e da herança divinas. Uma filiação legal substitui a 
filiação natural do pensamento egípcio.

c. Mais comumente, Israel é o filho de Deus, seu primogênito (Êx 4.22), seu filho 
querido (Jr 31.20), seu favorito (3.19). Os israelitas são filhos de Deus (Dt 14.1), a quem 
a esposa, Israel (Os 2.4) ou Jerusalém (Ez 16.20), deu à luz. Portanto, eles podem cha
mar Deus de “nosso Pai” (Is 63.16; 64.7; Ml 2.10). Israel e os israelitas são igualmente 
filhos de Deus ou filhos, embora somente os justos o sejam em SI 73.15 e os sacerdotes 
em Ml 1.6. Deus age para com Israel como pai e também como mãe (Dt 1.31; Is 66.13). 
O relacionamento não é natural e pode ser desfeito. Por um lado, ele dá ênfase a dis
tância (cf. Ml 1.6; Dt 8.5). Deus tem direito legal sobre Israel, e este tem obrigações 
para com Deus, em resposta a seu cuidado. Por outro lado, o relacionamento enfatiza a 
intimidade. Deus trata Israel com bondade e amor. Portanto, Israel pode recorrer à sua 
misericórdia (Is 63.15-16). Mesmo quando o desaponta com seus pecados, Deus ainda 
exorta Israel a voltar para o Pai amoroso (Jr 3.14, 22) e promete que novamente rece
berá seus membros como filhos (Os 2.1). Naturalmente, é pela livre decisão de Deus, e 
não por geração natural, que Israel é filho de Deus, e quando ele se mostra desobedien
te para com Deus, o termo “filho” se torna, nos profetas, uma expressão para o Israel 
pecador e culpado (cf. Is 1.2ss.; 30.1,9).

d. Nomes pessoais usando “pai” ou “irmão” mostram que indivíduos podem ser 
vistos em um relacionamento de pai-filho com Deus. Não existem nomes semelhantes 
usando “filho” no AT, mas talvez o uso de “rebento” em lC r 7.17; Ed 10.35 sirva a este 
propósito.

C. Judaísmo.
I. Judaísm o helenístico.
I. ALXX.
a. A LXX geralmente possui huiós para bên (bar) e, mais raramente, téknon e

paidíon. Não se pode tirar uma conclusão sólida a partir do uso de outros termos além 
de huiós em, p. ex., Êx 4.23 e Os 11.1. [G. Fo h r e r , VIII, 340-54]

b. Expressões especiais são “filho amado” em Gn 22.2, e “filhos da sabedoria” (Sir
4.11), do “cativeiro” (lEd 7.11ss.), de “Adão” (Sir 40.1); do “pacto” (SI Sal. 17.15) e de 
“estrangeiros” (IMac 3.45).

c. Sb 9.7 e SI Sal. 17.27 adota a expressão do AT “filhos de Deus” para Israel. A na
ção inteira é filha de Deus em Sb 18.13, mas nem todo israelita é um filho de Deus (Sir
51.10). Após a morte, os justos habitam entre os filhos de Deus (Sb 5.5).

d. Na LXX, o rei é filho de Deus em SI 110.3, os anjos são filhos de Deus em Dt
32.43 e Israel é o filho primogênito em Êx 4.22. Em geral, entretanto, há alguma hesita
ção a respeito do uso do título “filho de Deus”.
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2. fosefo. Josefo não usa “filho de Deus”, embora veja Deus como o Pai e Senhor de 
Israel e o Criador de todos os povos. Ele reafirma 2Sm 7.14 (Antiguidades 7.93) de for
ma tal a descartar qualquer ideia mítica de filiação divina.

3. Filo. Filo reconhece Deus como o Pai de todos; o cosmos é seu “filho mais moço”. 
Individualmente, apenas aqueles que fazem o bem são filhos de Deus. Os filhos de Isra
el devem buscar ser filhos do lógos primogênito. Os sábios são filhos adotivos de Deus 
através de um segundo nascimento. Não obstante, o título “homem de Deus” é mais 
apropriado. Filo defende a diferenciação entre Deus e o homem, porém chega quase a 
divinizar Moisés. O lógos é o filho primogênito de Deus, como a força que cria e sus
tenta o mundo e como o mediador sem pecado. O judaísmo helenístico usa “filho de 
Deus” mais livremente que o judaísmo palestinense. No entanto, isso não iguala o filho 
de Deus com o theíos anêr, quer como um carismático helenístico ou como um ho
mem de Deus bíblico, por intermédio de quem Deus opera milagres.

[E. Sc h w e iz e r , VIII, 354-57]
II. Judaísmo palestinense.
1. Deveres áo Filho. Os filhos são circuncídados no oitavo dia, aprendem a lei com 

seus pais e assumem responsabilidades aos 13 anos de idade. Eles devem honrar e res
peitar seus pais, simplesmente convidando-os a observar quaisquer erros e fazendo 
expiação por eles no primeiro ano após sua morte. Uma vez que os filhos aprendem 
com os pais, os alunos veem seus mestres como pais e lhes dedicam o mesmo respei
to. Os mestres são pais para o mundo vindouro e não só para este mundo. Os rabinos 
estabelecem estágios para os diversos períodos da vida. Deste modo, o aprendizado da 
Escritura vem ao 5 anos, a prática aos 13, o casamento aos 18, o trabalho aos 20, a ma
turidade aos 30, a idade aos 60 e a idade avançada aos 70. Na casa paterna, o estudo da 
Escritura e sua exposição legal são o dever principal.

2. Relacionamento. Assim como no AT, o termo “filho” frequentemente denota rela
cionamento, p. ex., para com uma cidade, a sociedade ou para com o pacto. Expressões 
comuns são “filhos do mundo” e “filhos do mundo por vir”. Qumran utiliza “filhos da 
luz e das trevas”, “filhos da verdade, da justiça e da graça” e “filhos da iniquidade, da 
culpa e de Belial”.

3. Filhos de Deus. Israel figura como o filho, o primogênito, ou o único filho de 
Deus e os israelitas são filhos de Deus. A filiação divina se baseia na lei e exige seu es
tudo e observância. Em particular, os justos são filhos de Deus; ele os protege e pune 
aqueles que os maltratam.

4. O Messias como Filho de Deus. O judaísmo pós-bíblico não esquece a promessa 
de um ungido real chamado filho de Deus, mas trata a expressão “filho de Deus” com 
muita cautela de modo a evitar idéias de descendência natural. “Filho de Deus” não 
é um título messiânico e referências ocorrem apenas em conexão com promessas tais 
como as de SI 2.7 e 2Sm 7.10ss. Qumran considera esses versículos messianicamente, 
porém não oferece uma exposição precisa. As reservas se tornam mais fortes quando os 
cristãos passam a chamar Jesus de “Filho de Deus”. Desta maneira, 2Sm 7.14 não é mais 
tomado messianicamente e SI 2.7 é reduzido a uma mera comparação. Os rabinos tam
bém enfatizam a singularidade de Deus e negam que ele possa ter um filho.

[E. Lo h s e , VIII, 357-62]
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D. ONT.
I. huiós sem referência a Deus.
1. Jesus como o Filho de Maria e José. Jesus é filho de Maria em Mt 1.21ss.; Lc 1.31. 

Nas genealogias, a descendência legal está em questão. Em Mc 6.3, usa-se “filho de Ma
ria”, provavelmente porque José estava morto. O ponto em Mt 13.55 é que o povo não 
percebe o verdadeiro mistério da origem de Jesus. O filho de Ap 12.5 parece ser o filho 
da comunidade.

2. Pai e Filho na ilustração do cuidado de Deus para com os crentes. Deus trata os 
crentes como seus filhos em Mt 7.9 e Hb 12.5ss. Os crentes são filhos do rei em Mt
17.25-26, mas podem manter comunhão sinagogal nesta liberdade.

3. Elevada apreciação do Filho. A hostilidade entre pais e filhos marca o horror da 
tribulação escatológica (Lc 12.53). O discipulado sério significa não amar filhos e filhas 
mais do que a Jesus (Mt 10.37). Jesus mostra sua compaixão ao ressuscitar o único filho 
da viúva (Lc 7.22). Em certas leituras, Lc 14.5 coloca o filho antes do boi para mostrar a 
urgência do resgate, mesmo no sábado.

4. O sentido transferido. Em Jo 19.26, Jesus torna o discípulo amado filho de Maria.
5. Filhos de Abraão e Israel. Em Lc 15.21ss. somente a palavra de perdão torna o 

filho pródigo um filho verdadeiro. Ser filho de Abraão é o item essencial na salvação 
em Lc 19.9. A eleição de Deus decide isso (G1 3.7; 4.22ss.). Mt 27.9, Lc 1.16 e 2Co 3.7ss. 
fazem referência ao Israel pré-cristão.

6. huiós para aluno. Jesus chama os alunos dos fariseus de “vossos filhos”, em Mt 
12.27 (cf. Paulo em At 23.6). Em lPe 5.13, Marcos é filho de Pedro.

7. Relacionamento. Expressões do NT são “filhos do reino” (Mt 8.12), “da paz” (Lc
10.6), “da luz” (Lc 16.8), “da ressurreição” (Lc 20.36), “deste éon” (Lc 16.8), “do malig
no” (Mt 13.38), “do diabo” (At 13.10), “da desobediência” (Ef 2.2) e “da perdição” (Jo 
17.12); cf. também “filhos da câmara das bodas” (Mc 2.19) e “do trovão” (Mc 3.17).

II. Jesus como o Filho de Deus na tradição.
1. Jesus. Jesus raramente usa “Filho de Deus” para si mesmo, embora escarnecedo- 

res o acusem de fazer isso em Mt 27.43. Ele desenvolve o título mais através de sua vida 
e ensinamentos do que o título como tal jamais poderia dizer. No entanto, Jesus faz 
distinção entre Deus como “meu Pai” e Deus como “vosso Pai”, manifestando, assim, 
encontrar-se num relacionamento único com Deus.

2. O Filho davídico de Deus.
a. O governo do Exaltado. Em Rm 1.3-4, Jesus é o filho de Davi que, após a Páscoa, 

recebe domínio eterno, como Rei messiânico da comunidade. Neste versículo, “Filho 
de Deus” denota uma função.

b. Ressurreição como Filho de Deus. Em At 13.33, Jesus é ressurreto como o Filho. 
A ressurreição é central aqui. Ela significa a vitória sobre a morte e o começo do domí
nio real do Filho com o ato singular de Deus de intervenção.

c. O batismo de Jesus. A declaração no batismo surge num cenário escatológico e 
cumpre a expectativa acerca do Filho davídico de Deus. O bom prazer de Deus denota 
sua eleição para o ofício de Rei escatológico e o ministério de Jesus é assim entendido, 
como o domínio prometido à casa de Davi e exercido por delegação de Deus.

d. Separação para o reino. Em Cl 1.12ss. a igreja é tirada do mundo e estabelecida 
no reino do Filho amado de Deus. A remissão de pecados liberta os crentes do poder
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das trevas e os põe sob o governo do Senhor exaltado. A terminologia assemelha-se à 
de Qumran.

e. A Transfiguração. Aqui, novamente, é vista uma ligação entre a instituição de Je
sus como o Rei do fim dos tempos e sua designação como Filho de Deus.

f. SI 110. Mc 12.35ss. associa o governo do Filho de Davi à sessão à destra de Deus 
(cf. também Flb 1.5ss.). Hb 5.5-6 combina SI 2.7 com SI 110.4 para formar uma ligação 
com o importante tema do sumo sacerdote.

3. O papel escatológico do Filho de Deus e o absoluto ho huiós.
a. A ligação com a cristologia do Filho do Homem. lTs 1.10 apresenta o papel es

catológico do Filho de Deus em conexão com a morte expiatória de Cristo e sua res
surreição. Talvez Paulo esteja adaptando aqui uma declaração original sobre o Filho do 
Homem. Ap 2.18 descreve o Filho de Deus da mesma forma como aquele semelhante 
a um filho de homem de 1.13ss. Aqui mais uma vez, então, um dito original acerca do 
Filho do Homem foi talvez transferido ao exaltado Filho de Deus. Inversamente, Mc 
14.62 liga o Filho do Homem com SI 110.1, e cf. a ligação entre SI 8.6 e SI 110.1 em ICo 
15.25SS.; Efl.20ss.

b. ICo 15.28. ho huiós ocorre neste versículo em um contexto apocalíptico. O ter
mo salvaguarda contra uma cristologia que esquece a consumação, esquiva-se de um 
conceito unitário de Deus e, ainda, evita uma doutrina de dois deuses ao dar ao Filho 
seu lugar dentro da única glória divina.

c. Mc 13.32. Neste versículo, a parusia é novamente central, e o Filho está subordi
nado ao Pai em sua obra terrena, pois embora efetue o encontro entre Deus e o mundo, 
ele não sabe o tempo da consumação. O título “Filho” não é o ponto principal do dito e 
talvez esteja relacionado ao título “Filho do Homem” (cf. Lc 12.8; Mt 13.41; Jo 1.51 para 
referências ao Filho do Homem e os anjos juntos).

d. Mt 11.27. Este versículo faz associação entre o Filho e o Pai. A referência não é 
tanto ao conhecimento mútuo mas à eleição e reconhecimento do Filho, a quem o Pai 
concedeu todo o poder e, por isso, à obra do Filho para o reconhecimento do Pai no 
mundo. A ênfase está na posição mediadora única do Filho em sua tarefa de represen
tar Deus no mundo.

e. Passagens joaninas. A base apocalíptica do absoluto ho huiós pode ser vista em 
Jo 3.5 e 5.19ss. No Filho pode-se ver o Pai, de modo que a fé nele é fé no Pai. Jo 8.35-36 
contrasta a permanência transitória do escravo com a residência permanente do filho 
(cf. Hb 3.5-6; G14.7; Rm 8.15ss.).

4. O envio do preexistente Filho de Deus. Em G1 4.4-5; Jo 3.17; ljo  4.9, encontramos 
a expressão “Deus enviou seu Filho”, com uma cláusula hína para expressar a missão re
dentora do Filho. Como tal, o termo “enviar” não precisa significar preexistência (Deus 
também enviou os profetas); contudo, em Paulo e em João, uma cristologia desenvol
vida pode ser pressuposta. Assim como Deus enviou a sabedoria ou o Espírito, assim 
também ele envia o Filho preexistente, cuja proximidade de Deus constitui sua impor
tância como distinto de anjos e profetas. As categorias são tais como as que encontra
mos no judaísmo helenístico, porém com uma nova singularidade histórica e urgência 
escatológica. Assim, elas são mais temporais que espaciais.

5. O Filho de Deus milagrosamente nascido e operador de milagres.
a. O nascimento virginal. Lc 1.35 liga a anunciação a huiós theoú. A declaração ex-
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plica o título em termos do poder do Espírito, enquanto relaciona o Filho divino à raiz 
de Davi. Não há paralelos verdadeiros para este uso.

b. O operador de milagres. Em Mc 5.7, o demônio trata Jesus por “Filho do Deus 
Altíssimo”. As exclamações em 1.24 mostram que a ideia original pode ser a dos caris
máticos do AT (possivelmente associada ao theíos anêr); a perspectiva de um Messias 
que expulsa demônios ajuda a completar o quadro.

c. A tentação. As perguntas de Satanás pressupõem a manifestação do Filho de 
Deus por meio de atos poderosos. No entanto, o próprio Jesus rejeita uma filiação divi
na que se manisfeste em conformidade com as linhas sugeridas.

6. O justo sofredor como Filho de Deus. Em Mt 27.43, os principais sacerdotes zom
bam de Jesus com as palavras do SI 22.8 porque ele se considerava Filho de Deus se
gundo o justo sofredor de Sb 2.18, ou seja, o servo que confia em Deus e é exaltado en
tre seus filhos após sofrer uma morte vergonhosa. O ponto geral aqui é que sofrimento 
e filiação não são incompatíveis.

III. A filiação divina de Jesus nos escritores do NT.
1. Marcos. Mc 1.11 adota o título “Filho de Deus” e, deste modo, apresenta a dimen

são divina da obra de Jesus. Os demônios o reconhecem como o Filho em 1.24, Deus 
manifesta sua filiação aos três em 9.7, Jesus faz ligação entre a filiação e a paixão em 
12.1ss„ ele a associa à exaltação por vir em 14.61, e o centurião a confessa em 15.39. 
Por conseguinte, Marcos encontra no título o mistério de Jesus, mas somente na medi
da em que Jesus se manifesta como Filho de Deus na paixão, morte e exaltação do Filho 
do Homem.

2. Mateus. Em Mateus, a filiação divina está oculta por trás de seu sofrimento como 
o justo (cf. 3.15, 17; 21.39; 27.40). Jesus é o Filho, uma vez que cumpre o destino de Is
rael (2.15). O discipulado leva à confissão de Jesus como Filho de Deus (14.33; 16.16).
17.5 repete 3.17 e, deste modo, fortalece os discípulos e ilustra a promessa. 11.27 apre
senta o Filho como o Revelador de todos os mistérios. Finalmente, 28.19 associa Pai, 
Filho e Espírito Santo.

3. Lucas e Atos. O título “Filho de Deus” caracteriza a pregação de Paulo em At
9.20. O termo Cristo explica Filho de Deus em Lc 4.41. Lc 22.69-70 associa filiação di
vina com sessão à destra de Deus. Em 23.47, Lucas talvez esteja prevenindo um mau 
entendimento pagão ao evitar “Filho de Deus”. Lucas omite Mc 13.32. Lc 1.32-33 adota 
a tradição de um Filho davídico de Deus, porém a relaciona ao governo de Cristo sobre 
a igreja. Em 1.35, a concepção pelo Espírito subjaz a descrição de Jesus como o Filho de 
Deus. Jesus não é um mero homem elevado à deidade, segundo o modelo pagão. Sua 
eleição remonta a seu nascimento e preexistência. Embora não haja qualquer interesse 
biológico nem metafísico, Lucas acha importante enfatizar que o nascimento de Jesus 
repousa na ação de Deus e, assim, dá testemunho de sua singular eleição e filiação.

4. Paulo.
a. Passagens apocalípticas. Em lTs 1.10, Paulo claramente toma o conceito de Filho 

de Deus da tradição apocalítpica do Filho do Homem. A honra final pertence ao Pai, 
porém não à parte da singular dignidade do Filho (ICo 15.28; Fp 2.11). Paulo não está 
preocupado com igualdade metafísica.

b. O envio do Filho de Deus. Paulo adota e reconstrói o modelo tradicional em G1
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4.4-5; Rm 8.3-4. Em Gálatas, o envio do Filho é singular e está relacionado estritamente 
à encarnação e morte em favor de pecadores. Romanos enfatiza a destruição judicial 
do pecado na carne de Jesus. O Filho que é enviado está associado aos atos de Deus na 
história de Israel. Ele é o herdeiro de Abraão que vence a maldição da lei, vindicando-a, 
sem que isso acarretasse a nossa morte eterna.

c. O Filho sofredor. Paulo descreve a filiação no sofrimento de Cristo em Rm 5.10; 
8.32; G1 2.20. “Filho” descreve o laço de amor entre Deus e Jesus e, consequentemente, 
a grandeza do sacrifício. O título está relacionado não tanto à preexistência, mas à ma
ravilha do ato salvador. Ele se baseia na paixão de Cristo antes que em sua exaltação e 
realeza.

d. Outras referências. Em Rm 1.3, 9, o Filho é o conteúdo do evangelho e implica a 
singularidade de Cristo. Em Rm 8.29 e G14.6, a origem da designação está na ressurrei
ção e na expectativa apocalíptica relacionada.

5. João.
a. Passagens escatológicas e o absoluto ho huiós. Jo 3.35-36 apresenta o amor entre 

o Pai e Filho e a capacitação apocalíptica do Filho com poder; por isso a exigência de fé 
e obediência. Em 5.19ss. o Pai nos encontra no Filho. As maiores obras da ressurreição 
estão relacionadas ao presente despertar para a fé. 6.40 claramente tem um pano de 
fundo escatológico. A referência é à vontade duradoura do Pai, pela qual podemos ter 
vida eterna por meio do Filho. Em ljo 2.22ss. não se pode ter o Pai sem o Filho. Desta 
forma, é fatal perder o Filho (2Jo 9). O absoluto ho huiós ocorre na fórmula de envio 
em 1 Jo 4.14.

b. O envio do Filho de Deus. João pressupõe a preexistência, porém encontra a sin
gularidade de Jesus na grandeza do amor de Deus (Jo 3.16). A fórmula de envio aponta 
mais à frente para a cruz (v. 14-15). A entrega do Filho significa vida eterna (3.17; ljo
4.9). A reivindicação de filiação, que envolve o envio para fazer as obras do Pai, provoca 
a morte de Jesus (10.36ss.). Por meio do envio vêm fé e livramento do juízo. Salvação é 
estar no Filho (ljo  5.20), que é estar na verdade e não no mal.

c. O Filho como o conteúdo da confissão. Para João, o Filho a quem Deus envia 
também é o Rei de Israel e o Cristo (Jo 1.49; 11.27). A formulação em 3.19 dá desta
que à sua singularidade. Assim como o carismático helenístico, ele opera milagres mas 
seus títulos são diferentes, ljo  4.15 e 5.5 repetem Jo 20.31, embora sem o título Cristo. 
Crer em Deus e crer no Filho são a mesma coisa (ljo  5.10). A vida eterna está no Filho
(5.11). O Filho é o conteúdo do testemunho de Deus (5.9) e os crentes confessam o Fi
lho (2.22-23); eles têm comunhão com o Pai e com “seu” Filho (1.3).

d. Filiação em João. Em João, a filiação pressupõe uma unidade essencial entre o 
Pai e o Filho. Esta tem sua base no amor mútuo entre eles, pelo qual o Pai deseja e con
cede, e o Filho ouve e obedece. Manifestada nos atos de Jesus, esta unidade está funda
mentada nas profundezas do ser divino e, consequentemente, implica a preexistência 
de Cristo (cf. Jo 8.56), embora a ênfase não esteja nisso, mas na unidade de amor.

6. Outros escritos.
a. Hebreus faz referência à exaltação do Filho de Davi ao governo eterno. O nome 

Filho implica uma dignidade divina acima até mesmo da dos anjos (Hb 1.5 citando 
SI 110.1). O Filho é também o Sumo Sacerdote em 4.14; 5.5; 7.28. Desse modo, a pai
xão e a filiação vêm juntas. A posição especial de Melquisedeque serve para ressaltar a
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singularidade de Cristo como Filho e Sumo Sacerdote; é perigoso rejeitar tão grande 
Libertador.

b. 2Pe 1.17, referindo-se a Mc 9.7, encontra dignidade e majestade no título.
c. Apocalipse usa “Filho de Deus” apenas em 2.18, com base em SI 2.7. Como Se

nhor dos governantes terrenos, o Filho está próximo dos modelos judaicos, mas so
mente como a testemunha fiel que por seu sangue nos libertou do pecado (1.5).

IV  Filhos humanos de Deus.
1. A parte de Paulo. No NT, a filiação de Jesus é determinante. Deus é um Pai de to

dos, mas nem todos são seus filhos; sugestões de que eles o sejam por criação ocorrem 
apenas em Lc 3.38 e At 17.28. Em Mt 5.45, os justos são filhos de Deus com base no 
amor paternal de Deus, que torna possível a obediência. No entanto, em Lc 6.35, isso só 
se efetiva escatologicamente. Em Lc 20.36, os filhos da ressurreição são seres na esfera 
celestial imune à morte e à corrupção. No entanto, por meio da libertação da lei, os 
discípulos de Jesus já constituem uma sociedade de filhos livres em Mt 17.25-26. A vida 
escatológica como filho significa partilhar do senhorio apocalíptico de Cristo em Ap 
2.26-27. Em Jo 1.12, já há uma filiação presente por meio da autoridade concedida no 
Logos, ou seja, o Senhor encarnado. No entanto, João reserva huiós para Cristo e usa 
tékna para os crentes, como sendo aqueles que nasceram de Deus. Hb 2.10-11 mostra 
que os crentes só se tornam filhos porque Cristo os chama de seus irmãos.

2. Paulo. Em Rm 9.26 (citando Os 2.1), Paulo encontra a filiação divina do éscaton 
cumprida na comunidade. Aqueles que estão em Cristo são herdeiros com ele (G13.28- 
29). O Filho foi enviado para pôr fim ao poder da lei e dar vida e filiação por meio de 
sua morte vicária (G14.5-6). Nesta filiação, eles clamam “Abba, Pai” (Rm 8.15). Eles não 
são mais escravos, mas livres (G14.7). No entanto, sua manifestação como filhos só virá 
com o éscaton (Rm 8.19). O espírito de filiação é o Espírito do Filho (G1 4.6). Cristo é 
a imagem de Deus, e os crentes são moldados à sua semelhança (Rm 8.29) por meio de 
uma nova criação, que começa já, porém aguarda sua plena consumação.

[E. Schweizer, V III363-92]

E. Literatura cristã primitiva.
I. Visão geral.
a. 1 Clemente nunca usa huiós theoú, mas a expressão é pressuposta em 36.4-5.
b. O Didaquê usa a fórmula batismal em 7.1, 3 e cf. 16.4.
c. Inácio usa huiós theoú diversas vezes (cf. Efésios 4.2; 20.2; Magnesianos 8.2). Cla

ramente a expressão é um título corrente (cf. também Pol. 12.2 e Mart. Pol. 17.3).
d. Em Barnabé, o título possui um lugar sólido, porém não é de especial importân

cia (cf. 5.9; 7.2; 12.10).
e. huiós theoú é comum em Hermas (especialmente Similitudes 9), mas em conexões 

diferentes e, frequentemente, com conteúdo impreciso.
f. Os evangelhos apócrifos estão familiarizados com o título, porém é difícil datar e 

interpretar as referências.
g. O Evangelho cóptico de Tomé possui o termo somente indiretamente (“Filho da

quele que vive”); o Pai aqui é a luz primordial e o Filho é o Revelador.
h. O Evangelho de Pedro utiliza a expressão de um modo ingênuo e com base nos 

Evangelhos canônicos.
i. A reflexão teológica começa com Justino e Irineu.
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2. Significado. Em 1 Clemente, idéias de preexistência e subordinação parecem de
terminantes. Para Inácio, a filiação de Cristo é central e envolve verdadeira deidade, 
embora com uma ênfase antidocética em sua vinda em carne. Em Barnabé, Cristo é o 
Filho preexistente que estava ativo na criação e que assumiu a carne para nossa salva
ção. Em Hermas, o título é um componente inalienável, embora obscuro, da fé. Justino 
considera Logos mais significativo. O Logos, gerado como Filho sem qualquer perda 
para o Pai, também é Deus. Desta maneira, Justino mantém a deidade do Filho sem 
pôr em risco o monoteísmo. Irineu também identifica Filho e Logos, porém com uma 
ênfase principal na encarnação e, por isso, no Verdadeiro Homem e Verdadeiro Deus, 
numa cristologia Verbo-carne. [W. Sc h n e e m e l c h e r , VIII, 392-97]

huiothesía.
1. 0  mundo grego.
a. Pressuposições legais. Essa palavra tardia significa “adoção como filho”. Na Gré

cia antiga, a adoção frequentemente é informal, mas pública. É um modo de atender 
a ausência de herdeiros, acessível somente a cidadãos de descendência legítima e sem 
provocar a mudança de nome dos adotados. Quando associada a um testamento, a 
adoção geralmente inclui o dever de prover para os pais adotivos.

b. Pressuposições religiosas. No grego, não há casos de uso transferido, mas na mi
tologia, Hércules é adotado por Hera em um nascimento simulado para conferir a ele 
legitimidade após sua apoteose.

2. Judaísmo. A LXX não faz uso do termo, porém Filo o usa para o relacionamento 
dos sábios com Deus.

3. O NT. No NT, somente Paulo usa o termo. Seu objetivo é mostrar que a filiação
dos crentes não é natural, mas é conferida pela ação divina. O termo pode se referir 
tanto à ação quanto ao resultado. Em Rm 9.4, com relação a Israel, a adoção está asso
ciada ao pacto e às promessas. Ela significa libertação da lei, em GI 4.5. Em Rm 8.15, a 
liberdade vem com o espírito de “filiação” em virtude do ato transformador de Cristo. 
Ef 1.5 remonta a adoção à preordenação de Deus e, assim, não deixa espaço para o or
gulho. Em Rm 8.23, a adoção é futura; isso nos ensina que sempre precisamos de Deus, 
mas também que seu propósito não muda. [E. Schweizer, VIII, 397-99]

-> país, p a á r

ho huiós toú anthrõpou [o Filho do Homem]

A. O problema linguístico.
1. Essa expressão do NT é um aramaísmo no qual está por trás de ánthrõpos um 

conceito geral que é, então, individualizado.
2. No hebraico, a forma indeterminada ocorre 93 vezes em Ezequiel, ao Deus se di

rigir ao profeta, e também outras 14 vezes, sempre em um contexto poético ou gran
dioso, como um termo para o homem.

3. O termo hebraico não ocorre no hebraico rabínico.
4. O aramaico é encontrado a partir do século 8o para “alguém” e, então, tem o sen

tido geral de “homem”, ou o sentido individual de “alguém”. As diversas expressões para
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homem ou filho do homem são comuns no aramaico da época de Jesus, tanto no senti
do coletivo como no individual.

5. O ho huiós toú anthrõpou do NT é a tradução literal de uma expressão aramaica 
ambivalente. Em contextos apocalípticos, a expressão pode ter um sentido messiânico, 
mas somente se aproxima de um título. Exceto em Jo 5.27, entretanto, os Evangelhos 
utilizam o grego em um sentido messiânico como distinto do simples ánthrõpos. Esta 
bem pode ser uma interpretação em passagens como Mc 2.10; Mt 8.20; 11.19; 12.32, 
conquanto, inversamente, o aramaico podería ter tido um sentido messiânico em Mt
9.8 (“aos homens”; cf. v. 6). A interpretação deliberada possivelmente está presente em 
lTm 2.5; Hb 2.6; ICo 15.21; Rm 5.15. O aramaico pode ter um sentido típico e também 
um sentido messiânico -  outra possibilidade em Mc 2.10; Mt 8.20; 11.19; 12.32. Outras 
declarações, no entanto, permitem apenas uma referência a Jesus, e mais do que o sig
nificado “eu” está obviamente em questão, como a igreja percebe ao fixar uma interpre
tação messiânica com seu ho huiós toú anthrõpou.

B. O problema histórico.
I. Impossibilidade de uma genealogia israelita.
1. Geral. O “Filho do Homem” atrai os atributos de Deus (Dn 7.13; 4Ed 13.3ss.J; isso 

só é possível se ele for um ser celestial e não apenas um Messias terreno. O autor de 
Daniel parece ter tomado suas imagens de fora e não as herdado ou inventado. Uma 
tradição estranha também parece estar presente em 4Esdras e Enoque Etíope.

2. Conceitos do AT.
a. Ezequiel. Em Ezequiel, o termo “filho do homem” se aplica ao profeta. Semelhan

ças com Jesus estão em sua humanidade e em sua solidariedade com o povo. Contudo, 
no caso de Ezequiel, o sofrimento não é parte essencial de sua humildade humana, e 
em nenhum sentido estrito ele representa ou personifica o povo.

b. SI 80. Em SI 80.15,17, Israel é um homem à destra de Deus, um filho de homem 
a quem Deus fez forte para si. Todavia, o sentido coletivo de forma nenhuma é certo, 
e podemos ter aqui uma oração pelo fortalecimento de um rei para trazer salvação ao 
povo.

c. Personificação de Israel. A personificação de Israel ocorre, mas somente com 
base em conceitos dados, e sem qualquer implicação da transcendência ou da obra ju
dicial do Filho do Homem.

3. Resultados. Neste caso, deve-se buscar um pano de fundo não israelita para o 
conceito, embora a figura não vá derivar disso, nem alguém será capaz de explicar seu 
significado na apocalíptica judaica ou no NT à luz dele.

II. Pano de fundo não israelita.
1. Hipóteses insustentáveis.
a. Irã. Não se pode explicar o Filho do Homem apocalíptico como uma forma ju- 

daizada de Gayomart do Irã.
b. Babilônia. Somente se o Filho do Homem fosse, originalmente, um segundo 

Adão, podería alguém associá-lo ao Adapa babilônico, que não tem função escatológi- 
ca, judicial, ou redentora.

c. Egito. Também não há muito suporte à visão de que o Ancião de Dias seria o 
deus-sol egípcio e o Filho do Homem o seu sucessor.
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d. Judaísmo. Especulações rabínicas sobre um Adão glorificado são protológicas, 
mesmo que elas manifestassem um interesse soteriológico, e este Adão só é celestial no 
sentido de cósmico, não como aquele que vem do céu. O homem celestial de Filo tem 
um caráter macrocósmico e uma função cosmológica, diferente do caráter e função es- 
catológicos e judiciais do Filho do Homem. A especulação sapiencial está ligada à ideia 
do Filho do Homem, porquanto a sabedoria manifesta o Filho ou o Filho possui sabe
doria, mas não há qualquer equiparação dos dois.

e. Gnosticismo. A derivação gnóstica geralmente pressupõe parentesco comum 
com outras fontes, embora teorias mais precisas tentem investigar um desenvolvimen
to do dnthrõpos gnóstico (o homem celestial ou primai) por via do judaísmo. Intelec- 
tualmente, o homem primai gnóstico se origina da ideia do microcosmo-macrocosmo 
que relaciona estrutura cósmica e humana. Por conseguinte, o gnosticismo espiritualiza 
o homem primai como um plêrõma universal, ou como uma hipóstase central dentro 
deste plêrõma ou como ambas as coisas. Como uma hipóstase, ele é a principal e me
lhor parte do macrocosmo e microcosmo, ou da alma cósmica e humana, como o ho
mem celestial no cosmos e o homem interior no homem exterior. Em sistemas gnósti- 
cos, as duas melhores partes se tornam separadas, e um profeta terreno, representando 
ou encarnando a alma cósmica, vem aos homens com o objetivo de realizar a recon
ciliação. Isto envolve uma visão mitológica, ou pelo menos docética, do profeta e um 
entendimento da redenção nas categorias de uma revelação da identidade da alma inte
rior e de sua reunião com a alma cósmica. Fundamentalmente, esta visão do dnthrõpos 
gnóstico não possui qualquer relação com o Filho do Homem apocalíptico. A perso
nificação talvez se deva ao pensamento hipostático comum, mas o Filho do Homem 
judaico exerce um papel escatológico, tem uma função judicial, redime por absolvição, 
não se encontra em união natural com o cosmos, é anunciado por escritores proféticos 
e apocalípticos e não tem qualquer missão de descida e nova ascensão. Os argumentos 
que relacionam João mais estreitamente ao gnosticismo apelam à preexistência, descida 
e nova ascensão em João, mas este não mostra qualquer familiaridade com a cosmo- 
logia e a antropologia gnósticas, p. ex., a ideia de uma alma coletiva imersa nas trevas. 
O paralalelismo entre dnthrõpos e sabedoria ou palavra, na tradição judaica, explica as 
idéias de preexistência, descida e nova ascensão em João, e se o redentor gnóstico tam
bém é juiz isto bem pode se dever à influência cristã.

2. Uma hipótese possível (Canaã). Outra hipótese possível é a de que Canaã (cf. Ras 
Shamra) provê o pano de fundo para o Filho do Homem em Daniel (cf. a quarta besta e 
o dragão do caos, o Filho do Homem e Baal, o Ancião de Dias e El). Os detalhes, no en
tanto, não correspondem e o monoteísmo do AT modifica o nexo adotado dos temas. 
Assim, Deus engloba em si mesmo os predicados de várias deidades cananeias.

3. Influência na interpretação. A discussão nos adverte contra dar muita ênfase à 
forma humana do Filho do Homem. A apocalíptica judaica desenvolveu sua própria 
figura e não simplesmente assumiu um macroanthropos celestial ou um arquétipo 
homem primai. Esta figura judaica possui uma referência messiânica e, consequen
temente, Filho do Homem pode se tornar um título. Diferentes grupos atribuem à fi
gura diferentes funções, e tradições heterogêneas e especulações relacionadas afetam a 
apresentação.
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III. Apocalíptica judaica.
1. Dn 7.
a. A visão. Dentro da visão geral, Dn 7.9ss. oferece um pequeno apocalipse, no qual 

o Ancião de Dias está sentado no trono, e aquele semelhante ao Filho do Homem é 
trazido a ele e recebe domínio eterno. O acontecimento se passa no mundo celestial e 
a vinda com as nuvens denota a majestade sobre-humana daquele que é semelhante ao 
Filho de Homem. O “semelhante” mostra que não há igualdade exata com a humani
dade terrena. A vinda após as bestas representa a vinda, não de um homem arquétipo, 
mas a do próprio éscaton, após o governo dos poderes-bestiais. Os impérios terrenos 
se rendem ao domínio escatológico daquele que se assemelha ao Filho do Homem. Ele 
simboliza este domínio antes que qualquer grupo específico ou reino. Deste modo, ele 
sugere idéias messiânicas.

b. A interpretação. Na interpretação, aquele que é semelhante ao Filho do Homem 
é o representante da comitiva de Deus que, no tempo do fim, exercerá poder em lu
gar dos governantes terrenos. Os santos do Altíssimo são os judeus que permanece
rem leais às tradições antigas. Por isso, aquele que é como o Filho do Homem repre
senta o verdadeiro Israel, que substituirá os impérios. Ele tem uma função escatológica 
redentora.

2. Enoque Etíope.
a. Uso e interpretação. Em Enoque Etíope, o Filho do Homem só aparece em 37- 

71. Novamente, o termo “homem” descreve a aparição do ser celestial e não é como tal 
um título messiânico. A alternância das três formas de expressão deixa isso claro. Em 
todas as três, o ser celestial em forma humana destitui e destrói os governantes terrenos 
por causa de sua insurreição contra Deus. Ele é preexistente e será manifesto por Deus 
aos santos. Sua palavra será poderosa diante do Senhor dos espíritos. Parecendo como 
um homem, ele está com o Chefe de Dias, revela o que está oculto, vinga os justos, e é 
a luz das nações e a esperança dos aflitos. Escolhido pelo Senhor dos espíritos, aparece 
perante ele, o Espírito é derramado sobre ele, a justiça governa em seus dias e ele se as
senta no trono de glória. As descrições, com suas combinações de salvação e julgamen
to, garantem o significado messiânico da figura, porém não fazem de Filho do Homem 
um título messiânico. Ele não é uma personificação de Israel, não medeia a criação, não 
é nem imagem de Deus nem um protótipo da humanidade e, embora seja associado ao 
Servo de Is 53, não é submetido a paixão.

b. A exaltação de Enoque. A terceira semelhança inclui uma exaltação de Enoque 
como o Filho do Homem. Esta não implica encarnação nem identidade mística tem
porária, mas simplesmente a instituição de Enoque no cargo e função do Filho do Ho
mem escatológico. Talvez a ideia tenha surgido com um grupo que faz de Enoque seu 
herói e cujo cabeça assume o nome de Enoque. Assumindo uma existente escatologia 
do Filho do Homem, o grupo admite que seu mestre é o futuro Filho do Homem, go
vernante e juiz do mundo.

3. A sexta visão de 4Esdras. Em 4Esdras, encontramos uma escatologia do Filho 
do Homem, uma escatologia messiânica e uma terceira escatologia, na qual o próprio 
Deus traz o fim. O Filho do Homem na sexta visão é preexistente, vem de Sião em um 
tempo de contenda, destrói e pune as nações e protege e reúne Israel. Associados ao 
Filho do Homem estão Enoque, Moisés e Elias, e o Filho do Homem emerge como o
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líder nacional de Israel, embora não sem as características messiânicas de humildade 
conferidas pelo título de servo.

4. Dados sinóticos. Alusões a Dn 7 ocorrem nos lábios de Jesus. A tradição em Eno- 
que Etíope tem pouca influência, e o Filho do Homem político de 4Esdras, que pode 
não antedatar o NT, não tem qualquer relação com a cristologia do Filho do Homem. 
A apocalíptica judaica, então, faz pouco para moldar o conceito do Filho do Homem 
no NT. Este conceito forma uma quarta fonte de pensamento nesta área, junto àquelas 
mencionadas em 1-3. Ele deriva da aplicação do termo Filho do Homem ao próprio 
Jesus, quer por Jesus ou por sua comunidade.

5. Expectativa pelo Filho do Homem e messianologia judaica. A escatologia do Filho 
do Homem permanece em tensão com as expectativas de um Messias real, sacerdotal 
ou exaltado, ou do retorno de figuras como Elias e Moisés ou de salvação à parte de 
qualquer salvador específico. Somente grupos particulares esperam um Filho do Ho
mem transcendente. No entanto, o judaísmo em geral identifica o Filho do Homem de 
Dn 7.13-14, ou o Filho das nuvens, como o Messias glorioso e poderoso que ainda está 
por vir, mas que não veio em Cristo, quer crucificado ou vindo novamente (cf. Trifão 
em Justino Diálogo 32.1).

C. O Filho do Homem no NT.
I. Evangelhos Sinóticos.
1. Pregação de Jesus.
a. (a) Jesus se autodenomina “homem” três vezes, e primeiramente em Mc 2.1ss., 

onde ele responde à objeção de que só Deus pode perdoar pecados.
(b) Ele é “homem” novamente em Mt 11.18-19, onde o ponto é uma comparação e 

um contraste com João Batista, e a evidência favorece um Filho do Homem original em 
aramaico.

(c) “Homem” também parece a tônica em Mt 8.20 e paralelos. Exposições deste dito 
incluem um contraste com animais, uma ênfase na humanidade em comparação com 
o Filho de Deus e uma referência ao ocultamento do Filho do Homem. No entanto, o 
discípulado e a privação de abrigo que ele exige parecem ser o tema principal. Aqueles 
que seguem Jesus devem estar preparados para o fato de que, embora até mesmo os 
animais tenham tocas, um “homem como ele” não tem onde reclinar a cabeça.

b. (a) Oito ditos de Jesus revelam uma imagem apocalíptica independente, sendo 
que a primeira é encontrada em Mt 24.27 e paralelos. Aqui, o Filho do Homem brilhará 
como um relâmpago, de modo que ninguém poderá deixar de vê-lo. O dito claramente 
susbtitui um Messias político por alguém que traz salvação escatológica.

(b) Mt 24.37 e paralelos expressam o elemento de subitaneidade ou surpresa. A 
comparação com Noé sugere que o Filho do Homem tem o ofício de julgamento. A ne
cessidade, então, é estar preparado para a sua vinda, como se confirma por Lc 21.34ss.

(c) Lc 18.8 segue junto a 18.6. Achará o Filho do Homem, em sua segunda vinda, 
que as pessoas responderam com fé à sua mensagem e continuam clamando a Deus 
como fez a viúva com o juiz injusto? Lc 17.24 traz a mesma mensagem como uma inti
mação e Lc 21.36 como uma exigência.

(d) Perante o sinédrio, em Lc 22.69, Jesus afirma que o Filho do Homem se assenta 
para julgamento à destra do poder (com alguma alusão a SI 110.1). O dito é uma con
fissão velada e se refere a majestade antes que a exaltação.
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(e) Mt 10.23 restringe a missão dos discípulos a Israel. O ponto pode ser o de que 
os discípulos devem se apressar ou o de que a última hora se apressa. Contudo, o dito 
também pode ser uma promessa de que a perseguição cessará. Ele se encaixa com ou
tros ditos que aguardam a vinda, quer à terra ou ao céu. Diversas explicações têm sido 
oferecidas para o sinal, p. ex., um  fenômeno de luz, o próprio Filho do Homem ou a 
bandeira em torno da qual seu povo se reunirá.

(f) Esses ditos dominicais formam uma base para declarações messianológicas pos
teriores e oferecem uma quarta tradição, independente de Dn 7, etc. É improvável que 
carismáticos nos círculos cristãos judaicos as tenham formulado, visto que afirmações 
diretamente em nome de Jesus são desconhecidas, que o período carismático e o da in
dependência das igrejas palestinenses acabou muito rapidamente e que, após a Páscoa, 
a ressurreição ficou conhecida com o raiar de uma nova era.

c. Existem quatro grupos paralelos a declarações Filho do Homem. No primeiro 
pode-se colocar Lc 22.27, no segundo Mc 3.28-29, no terceiro Mt 10.32-33 e no quarto 
Mc 9.9, 31, etc. Com esses ditos, a proclamação de Jesus do Filho do Homem alcan
ça perfeição. Ele não é apenas um pregador de arrependimento, um  segundo Amós ou 
João Batista. Por intermédio de sua paixão, ele concede o perdão de pecados e alcança 
um aperfeiçoamento, por meio do qual aqueles que o confessam podem partilhar de 
sua glória.

d. Se Jesus pensa de si mesmo diretamente como o Filho do Homem apocalíptico é 
difícil de dizer ao certo, em vista da recusa palestinense em fazer identificações explíci
tas. Na pregação profética de Jesus, ele pode facilmente associar sua obra ao governo de 
Deus, pois a pregação profética estabelece tal relação com referência a presente e futuro 
ou a pessoa presente e evento futuro. Uma identificação direta, no entanto, destrói o 
elemento dinâmico na relação e despoja a pregação de seu caráter profético. Jesus traz 
o futuro escatológico ao presente em declarações sobre seu aperfeiçoamento, em sua 
proclamação do reino de Deus e em sua intimação do Filho do Homem. Estes paralelos 
não podem ser igualados expressamente, porém não são mutuamente exclusivos. O pa
pel escatológico de Jesus começa com sua pregação do reino. Neste papel, ele é associa
do ao Filho do Homem e não é, assim, nem um rabino nem um membro da comuni
dade refletindo sobre o líder do grupo, mesmo que seja difícil igualá-lo diretamente ao 
Filho do Homem ou o dia do Filho do Homem com o governo de Deus. Uma vez que 
as declarações sobre o Filho do Homem são, primariamente, dirigidas aos discípulos, 
elas vêm primeiro numa pregação a um público menor. Contudo, o apocalíptico Filho 
do Homem simboliza a garantia de Jesus de aperfeiçoamento, embora talvez trazendo 
um significado ambivalente messiânico e não messiânico. A associação com a paixão 
não tem que implicar uma ligação entre o Filho do Homem e o Servo do Senhor, mas 
pode desenvolver-se a partir de uma ampliação singular dos sofrimentos de vários in
divíduos em Israel em favor do povo como um todo.

2. A Tradição Oral.
a. Primeira fase. (a) À luz da Páscoa e da perspectiva do retorno de Cristo, os ditos 

originais de Filho do Homem estão relacionados ao retorno e trazem um claro sentido 
messiânico relativo ao ministério terreno.

(b) Mt 10.32-33 assume uma significação mais completa no momento em que a 
confissão de Jesus é vista como decisiva para um futuro perdão ou condenação.
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(c) De acordo com o dito sobre a fala contra o Filho do Homem e a blasfêmia contra 
o Espírito, também se percebe que com Jesus vem uma oferta de perdão, mas que a re
jeição dessa oferta não deixa espaço adicional para remissão.

(d) “Por minha causa” complementa apropriadamente a última bem-aventurança 
em Mt 5.11.

b. Segunda fase. (a) O título Filho do Homem encontra lugar em intimações pro
féticas (Mc 9.31; 8.31; 10.33; 9.9) e situacionais (Mc 14.41; 14.21; Lc 22.48) da paixão. 
Se o próprio Jesus, porventura, pôs as declarações na primeira pessoa, a base correta do 
título é que é ele quem traz consigo o conceito do Filho do Homem e seu próprio aper
feiçoamento por intermédio de morte violenta e paixão (cf. Mt 23.37ss.; também Mc 
2.19-20; 10.38; Lc 12.49-50). Majestade messiânica e humildade se encontram em Jesus 
para produzir o evangelho do Filho do Homem sofredor. A simples predição da pai
xão em Mc 9.31 enfatiza a ação divina. Mc 8.3 lss. enfatiza o necessário cumprimento 
da Escritura. Uma predição mais detalhada dos sofrimentos aparece em Mc 10.33-34. 
Mc 9.9 associa a transfiguração à glória da ressurreição e à consequente revelação do 
Messias. Mc 14.41 desenvolve um dito teológico fundamental; a traição é o momento 
de entregar aos pecadores aquele a quem Deus designou para a obra de aperfeiçoamen
to. Em Mc 14.21, a traição é o tema novamente. O termo Filho do Homem acrescenta 
peso a um eu enfático (cf. o “me” e “comigo” do v. 18). O “vai” é o do Filho do Homem 
que está destinado a morrer, porquanto ele está agora para ser entregue aos seus inimi
gos. O dito em Lc 22.48 não suplementa a história da prisão, mas é uma expressão, não 
de repreensão, censura ou advertência, mas da tristeza por parte de Jesus. Novamente 
aqui, o Filho do Homem equivale a “me”, como em Lc 22.21.

(b) O título Filho do Homem também encontra lugar em ditos escatológicos e ditos 
“eu” de Jesus. O Filho do Homem confessa todos os confessores (Lc 12.8) e nega todos 
os negadores (Mc 8.38) no julgamento. É assim que ele julga. Em Mt 19.28, o Filho do 
Homem se assenta em seu glorioso trono de juízo e recompensa aqueles que deixam 
tudo por sua causa; isso deve acontecer no novo mundo. Em Mc 10.45, a segunda me
tade esclarece a primeira, e o termo Filho do Homem corresponde ao “eu” de Lc 22.27. 
Jesus, como Filho do Homem, oferece um exemplo de serviço como o princípio do dis- 
cipulado. Lc 6.22 traz “por causa do Filho do Homem” em vez de “por minha causa” 
(Mt 5.11) na última bem-aventurança.

c. Terceira fase. (a) Um dito importante é aquele sobre o sinal de Jonas em Lc
11.30. O ponto básico é que a geração busca um sinal, que não lhe será dado nenhum 
sinal, mas que o sinal de Jonas lhe será dado. Quando a parusia do Jesus ressurreto con
ceder o sinal do reconhecimento messiânico, que poderá ser percebido diretamente, 
será tarde demais para se aceitar esse sinal como validação de sua pregação.

(b) Mc 13.26 cita Dn 7.13, relacionando, por meio disso, a intimação do fim à predi
ção do Filho do Homem e confirmando-a com uma referência bíblica.

(c) Lc 17.22 tem como tema os sofrimentos dos discípulos. O dia do Filho do Ho
mem não é visível de tal modo que alguém possa ajustar sua conduta para ele. Uma vez 
que o reino vem repentinamente, deve-se estar pronto mesmo sem saber a que hora 
chegará.

(d) Em Mt 24.43-44, a vinda do Filho do Homem é como a de um assaltante, para a 
qual um prudente chefe de família deveria se preparar. Cf. lTs 5.2, 4 e 2Pe 3.10 para a
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mesma comparação a um ladrão, embora o Filho do Homem não seja, agora, ele pró
prio o ladrão.

(e) A história em Mc 2.23ss. conclui com o dito de que o Filho do Homem é senhor 
do sábado. Não justamente a necessidade humana, mas a autoridade de Jesus como Fi
lho do Homem é que decide a atitude própria para com sábado, que foi “feito para o 
homem” e não o “homem para o sábado” (v. 27).

(f) Em Lc 12.10, a rejeição de Jesus em sua vida terrena não é tão séria quanto a re
jeição do Espírito do Senhor exaltado, em seguida à ressurreição.

(g) Mt 12.32 parafraseia o mesmo dito.
(h) Lc 19.10, no final da história de Zaqueu, nos faz lembrar Mc 2.17 e Mt 15.24 (di

tos “eu”).
3. Tradição literária.
a. Marcos e a fonte lucana. (a) Mc 14.62 traz uma alusão a Dn 7.13 (cf. Mc 13.26). 

Aqui temos uma confissão plena da missão de Messias que se concentra em sua pro
clamação e, consequentemente, na revelação da majestade de Jesus a todo o mundo. 
Proclamações anteriores da majestade ocorrem ao perdoar pecados e ao assumir au
toridade sobre o sábado (Mc 2.10, 28). Os ditos em 8.31, etc., estabelecem a teologia 
do Filho do Homem sofredor, na qual o sofrimento necessariamente precede sua res
surreição e a manifestação de sua glória (cf. 9.9,12). A execução de João Batista (Elias) 
não torna supérflua a paixão do Filho do Homem (cf. v. 11-12). Em Mc 10.45, é como 
Filho do Homem que Jesus dá sua vida como resgate por muitos. A afirmação ressalta a 
profundidade do serviço que Jesus prestou e o torna paradigmático para a humilhação 
de si mesmo, que ele demanda dos discípulos. O dito da traição em Mc 14.21 põe em 
justaposição “aquele homem” e “o Filho do Homem” e, ao fazer isso, acrescenta peso 
à ameaça e enfatiza a dignidade do Filho do Homem. Após 14.41, a própria paixão é 
descrita e não há necessidade adicional para o título. Em Mc 8.38, a vinda do Filho do 
Homem é claramente o retorno de Jesus à terra (cf. a vinda do reino em poder em 9.1). 
O principal interesse de Marcos, no entanto, está no Filho do Homem sofredor, como 
o tratamento e a ordem o mostram. Uma vez que o sofrimento de Jesus é também seu 
aperfeiçoamento, nenhuma alternativa de humildade e glória surge.

(b) A fonte lucana inclui seis ditos, nos quais Filho do Homem é uma autodesig- 
nação presente por parte de Jesus. Todas são endereçadas a uma audiência mista. Dez 
ditos sobre o vindouro Filho do Homem são dirigidos aos discípulos (à parte de 22.69, 
para o Sinédrio). O dito sobre Jonas em 11.30 é dirigido às multidões.

b. Lucas. Lucas não utiliza o título Filho do Homem de maneira independente, mas 
é fiel a Marcos e à sua fonte peculiar.

c. Mateus. Em Mateus, encontramos ditos de Filho do Homem procedentes de Mar
cos, dos logia e de uma fonte peculiar, quer na forma inalterada ou com variações. O 
Filho do Homem, equiparado a Jesus, prega na terra, sofre vicariamente, é exaltado 
como Senhor da igreja, virá novamente como Juiz final e governa sobre o novo éon no 
reino de Deus.

II. A tradição apocalíptica posterior.
1. At 7.56. Estêvão exclama aqui que vê o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 

As referências ao céu, à glória de Deus e a Jesus, no v. 55, introduzem o dito. A posição 
é incomum. Será ela para dar as boas-vindas a Estêvão, para dar testemunho dele, para
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ministrar a Deus ou para se levantar em julgamento ou salvação como Deus faz (cf. 
Ass. Mois. 10.3; Is 14.22; SI 3.7)? Outra possibilidade é simplesmente que “postado (em 
pé)” denota “ativo”.

2. Ap 1.13; 14.14. Estas duas visões apresentam Cristo com descrições baseadas em 
Dn 7.13. Aquele que vem é o Senhor, que já está presente e, em conformidade com a 
integração de declarações messiânicas, ditos sobre o Filho do Homem são transferidos 
para o Filho de Deus.

3. Hb 2.6. Hebreus aplica a Cristo vários ditos do AT (SI 2.7; 104.4, etc.). A ênfase 
recai sobre o poder reinante de Cristo num uso apocalíptico do Sl 8. Aqui a majestade 
do homem, que é limitada pelo poder de Deus, torna-se a majestade do Filho do Ho
mem, que é paradoxalmente humilde.

III. João.
1. Os ditos sobre o Filho do homem em João reproduzem e reinterpretam o senti

do apocalíptico. Em 5.17ss., o v. 27 assume Dn 7.13. No contexto do julgamento está 
a consecução de uma decisão judicial por intermédio da presente pregação de Jesus. 
Em 9.35, a confissão de Jesus como Filho do Homem implica dignidade aumentada em 
comparação com seu reconhecimento como profeta (v. 17) autorizado por Deus (v. 33); 
o título é messiânico. Em 6.27, o Filho do Homem/Revelador dá o pão da vida e, no
vamente, como vemos no v. 53, com sua introdução solene, ele faz isso como o Filho 
do Homem sofredor ao entregar-se. É significativa aqui a implicação de que Jesus não 
é meramente um ser celestial, mas um homem real com um corpo real a quem Deus 
comissionou (v. 27).

2. Os outros ditos sobre o Filho do Homem referem-se todos à descida e à exaltação 
de Jesus. Em 3.13ss. o levantamento se refere à cruz, de modo que temos uma contra- 
parte aos ditos da paixão (cf. 12.32-33). A combinação de Filho do Homem com exal
tação é uma declaração de fé para a qual a apocalíptica prepara a base, e que a ascensão 
confirma ao associar exaltação a ascensão ao mundo transcendente. 8.28 e 12.34 testi
ficam a mesma ligação entre o Filho do Homem e o levantamento. O sentido secundá
rio de crucificado está presente em 8.28. Jesus já é Filho do Homem, mas sua função 
judicial só entra em vigor com sua exaltação. Em 12.34, os oponentes não conseguem 
compreender o ponto de que o Filho do Homem deve ser levantado como Jesus diz. 
A ascensão ao céu causa problemas semelhantes para os discípulos em 6.62. A subida 
pressupõe preexistência e a identificação do Jesus terreno como o Filho do Homem da 
tradição apocalíptica. A glorificação é o tema em 12.23 e 13.31-32. Em 12.31, glorifi
cação por entronização acompanha uma forma de predição da paixão. Em 13.31-32, 
a exaltação novamente vem mediante morte e paixão, e o significado de Filho do Ho
mem é assimilado ao conceito mais geral de Filho. O primeiro dito sobre o Filho do 
Homem, em 1.51, captura muitas das nuanças anteriores. A antecipação da revelação 
futura é aqui uma transposição em epifania proléptica (cf. Mc 1.10-11). A base está na 
visão de Jacó (Gn 28.12), e o versículo testifica a comunhão entre o Filho do Homem 
celestial e também terreno com o Pai, testifica também a ministração dos anjos ao Filho 
do Homem no céu e na terra, o mandato judicial do Filho do Homem no éscaton e sua 
epifania presente e futura.

3. Em João, é possível que o Filho do Homem mantenha alguma analogia com o 
Logos do prólogo. Se for assim, então é necessário dizer que o Verbo se tornou carne,
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por mais paradoxal que possa soar, pois dizer que o Verbo se tornou homem seria re
dundante, e simplesmente dizer que o Verbo desceu seria muito vago. A encarnação do 
Logos e a caminhada terrena do Filho do Homem expressam um novo fato pelo qual 
nossa redenção ou rejeição é decidida.

IV. Reformulação.
1. Cristo como o segundo Adão.
a. ICo 15.21, 27-28, 45ss. Em ICo 15 e Rm 5, Cristo poderia ser um escatológico 

homem primai; porém, mais provavelmente, temos uma interpretação cristológica de 
Adão. ICo 15.27 oferece uma leitura cristológica do SI 8. O homem por intermédio de 
quem a ressurreição vem está em contraste com o homem por meio de quem a morte 
vem (v. 21). Cristo é o homem celestial-pneumático, Adão, o homem terreno-psíquico. 
A equiparação de Cristo com o homem celestial-pneumático é por conta de sua função 
vivificadora, sua exaltação e sua natureza celestial como figura apocalíptica. Embora 
onticamente segundo, Adão é cronologicamente primeiro; Cristo, como Filho do Ho
mem, é Aquele que Vem.

b. Rm 5.12ss. Em Rm 5.12ss., Cristo, em contraste com Adão, é o “um homem, 
Jesus Cristo”, no v. 15, e “um homem”, nos v. 17ss. A cristologia nesta passagem não 
se fundamenta na messianologia do Filho do Homem, no entanto, o termo “homem” 
pode ter significação prototípica. Cristo, como o protótipo de uma nova humanidade, 
torna-se o antítipo de Adão. Sendo assim, ele é mais um Filho do Homem escatológico 
e prototípico do que um Filho do Homem apocalíptico. O termo “homem” sugere o 
último apenas casualmente.

2. Cristo como Eikõn e Sõma. Cristo é a eikõn de Deus em 2Co 4.4; Cl 1.15 e, como 
tal, ele é preexistente da mesma forma que o Logos. Ele também é o mediador da cria
ção. Como Antropos cósmico, ele enche o universo, está sobre ele, como cabeça e, em 
sua função escatológica, ele o redime.

D, A igreja primitiva.
I. Cristianismo judaico. De acordo com Hegésipo, em Eusébio História eclesiástica 

2.23.3ss., Tiago, o irmão do Senhor, descreve Cristo em termos de um Filho do Ho
mem escatológico e soteriológico. Nas Pseudo-Clementinas, o verdadeiro Profeta do 
judaísmo vem repousar sobre ou em Jesus como Filho do Homem. Este título descre
ve apenas sua majestade como o Jesus terreno, sendo Cristo o título para sua função 
escatológica.

II. Gnosticismo cristão.
1. Fontes. Em textos gnósticos e semignósticos, Filho do Homem ocorre, algumas 

vezes, para o macrocósmico homem primitivo, que age na criação e na redenção, numa 
fusão variada de cristologia com especulação do anthrõpos-éon.

2. Geral. Uma vez que o termo “Filho do Homem” é tomado genealogicamente, a 
função redentora do Filho do Homem resulta em atribuir um papel soteriológico a seu 
progenitor, o Antropos superior.

III. Debates acerca da natureza humana de Cristo. Na discussão cristológica, o título 
“filho do Homem” passa a denotar a humanidade de Cristo como distinta de sua di
vindade (cf. Inácio Efésios 20.2; Justino Diálogo 100.3). Irineu argumenta que o Filho 
de Deus se torna o Filho do Homem para nossa salvação (Contra heresias 3. 10.2, etc.). 
Em Tertuliano Contra Marcião 4.10, o “homem” de quem Jesus é filho é a virgem. Eu-
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sébio História eclesiástica 1.2.26 relaciona Dn 7.13 ao Logos que estava com Deus e que 
é Filho do Homem em virtude da encarnação. Crisóstomo Homília em João 27.1 (sobre
3.13) afirma que Jesus chama o seu eu completo de Filho do Homem em termos de sua 
essência mais humilde. Agostinho Sermão 121.5 (sobre Jo l.lOss.) oferece a formulação 
comum de que o Filho de Deus tornou-se o Filho do Homem para que nós, filhos dos 
homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. [C. C o l p e , VIII, 400-477]

huiós Dauíd [filho de Davi]

A. Davi e o Filho de Davi no judaísmo.
1. Rei Davi. No judaísmo, Davi recebe a graça e promessa de Deus como um dos 

justos de Israel. Ele é famoso como músico e guerreiro e também como alguém que 
sempre dá glória a Deus. Governante modelo e exemplo de conduta virtuosa, Davi en
contra perdão para seus pecados, embora, como homem de sangue, não lhe tenha sido 
permitido construir o templo. Os rabinos o exaltam por seu estudo da lei e sua lideran
ça de Israel. Eles o escusam por tomar dos pães da proposição, em razão de perigo de 
morte. Eles sugerem que ele não pecou realmente com Bate-Seba, ou que só o fez por 
preordenação divina. Eles atribuem todos os salmos a ele, dotam-no de grande poder 
intercessor e fazem referência à manifestação do monoteísmo em seus dias pela qual 
muitos prosélitos são acrescentados a Israel.

2. O Messias da linhagem de Davi. O judaísmo liga a promessa de 2Sm 7.12ss. à es
perança de um governante ungido que libertará o povo e lhe trará renome. O título 
Filho de Davi (SI Sal. 17.21) passa ao uso comum. O governante esperado, não iden
tificado com os hasmoneanos, lançará fora o domínio estrangeiro, purificará a cidade, 
subjugará os gentios e estabelecerá a justiça. Por vezes, ele é simplesmente chamado 
Davi. A expectativa messiânica varia, porque alguns círculos esperam um Libertador 
preexistente ou mesmo o próprio Deus, e outros aguardam um sumo sacerdote mes
siânico. A visão dominante, entretanto, é que um Messias da linhagem de Davi, por 
comissão de Deus, executará livramento para o povo, nos moldes do Davi histórico.

B. ONT.
I. Rei Davi.
1. Davi como servo de Deus. Davi, filho de Jessé e pai de Salomão, é um dos justos 

de Israel e um servo de Deus (Lc 1.69; At 4.25). Pertencente a Belém, ele é uma teste
munha da fé (Hb 11.32) que canta louvores a Deus e que, como voz de Deus, prediz a 
salvação futura (Hb 4.7; Mc 12.36-37).

2. Davi como um profeta de Cristo. Em Salmos, Davi deixa claro que as promessas 
se referem a Cristo (cf. Mc 12.36; At 2.27ss.). As promessas feitas a ele encontram seu 
cumprimento em Jesus (At 13.34ss.).

3. Davi como um tipo de Cristo. Como servo de Deus e rei de Israel, Davi é um 
tipo e também um profeta do Messias. O reino vindouro é o de “nosso pai Davi” (Mc
11.10). Deus honra a promessa feita a Davi ao dar a Israel um Salvador que é da semen
te de Davi (At 13.23).

II. Cristo da linhagem de Davi.
1. A  filiação davídica. Que Cristo é realmente da semente de Davi faz parte da con-
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fissão cristã em Rm 1.3-4 e 2Tm 2.8. Não somente está implícita sua linhagem davídica, 
mas também a natureza messiânica de sua missão, em cumprimento da promessa do 
AT. Sua dignidade como Senhor ressurreto, naturalmente, transcende em muito a gló
ria de sua linhagem davídica.

2. Cristo como Filho e Senhor de Davi. O problema de Mc 12.35ss. -  como Cristo 
pode ser Filho de Davi e igualmente seu Senhor -  não implica qualquer repúdio da li
nhagem davídica. Cristo é filho de Davi como o Jesus terreno e é Senhor de Davi como 
o Cristo ressurreto (cf. Rm 1.3-4). O “Filho de Davi” refere-se ao ministério terreno, 
“Senhor” (cf. SI 110.1) à exaltação.

3. Filho de Davi nos evangelhos.
a. Em Mc 10.47-48, o cego, ao se dirigir a Jesus como Filho de Davi, expressa a espe

rança do livramento messiânico.
b. Lc 1.32 afirma que Deus dará a Jesus o trono de seu pai Davi, 1.69 diz que Deus 

levantou um chifre de salvação na casa de seu servo Davi, 1.27 menciona a linhagem 
davídica de José, 2.1ss. situa o nascimento de Jesus na cidade de Davi e 3.31 lista Davi 
na genealogia de Jesus.

c. Mt 1.1 chama Jesus de Filho de Davi, 1.17 dá a Davi um papel proeminente na 
genealogia, 9.27 e 15.22 usam o título Filho de Davi em narrativas de cura, 12.23 apre
senta a multidão perguntando se Jesus poderia ser o Filho de Davi, 21.9, 15 contêm 
a saudação “Hosana ao Filho de Davi”, e 22.4 lss. mostra que aquele que é o Filho de 
Davi, em sua obra terrena, também é o Senhor, o Filho de Deus, a quem é dado todo o 
poder (28.18).

d. Em Jo 7.41-42, céticos questionam o messiado de Jesus pelo fato de ele ser da Ga- 
lileia, ao passo que o Cristo descende de Davi e vem de Belém.

4. A filiação davídica em Apocalipse. Em Ap 5.5; 22.16, Cristo é a “raiz de Davi” e, 
em 3.7, possui a “chave de Davi”. Como o esperado regente messiânico, ele tem a chave 
para o banquete messiânico. A promessa de Deus de salvação encontra cumprimento 
no Cristo crucificado, ressurreto e ascendido.

C. A era pós-apostólica.
1. Davi. A maioria das referências a Davi em escritos cristãos primitivos o chama 

de cantor de Israel e profeta de Cristo; há pouco interesse nos eventos de sua vida, exce
to, ocasionalmente, como exemplo (cf. Justino Diálogo 141.4).

2. Filho de Davi. A igreja primitiva usa “Filho de Davi” como um título cristológico, 
mas com referência à linhagem davídica de Cristo (cf. Inácio Efésios 20.2), que é por via 
de sua mãe (18.2; Justino Diálogo 45.4). Jesus pertence à casa de Davi tanto pelo lado de 
sua mãe como também pelo lado de José, seu pai de criação. [E. L o h s e , VIII, 478-88]

hymnos [cântico de louvor, hino], hymnéõ [cantar louvor], psállo [tocar, cantar lou
vor], psalmós [música, cântico de louvor, salmo]

A. A esfera grega.
I. Uso.
1. Homero e Píndaro usam hymnos no sentido de “canção”. A referência no uso pos

terior pode ser tanto ao texto como à melodia. Na maior parte, cânticos religiosos são 
denotados.
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2. hymnéõ significa, primeiramente, “entoar um cântico” de louvor, em seguida “lou
var os deuses com canto coral”, então, de modo mais geral, “louvar” com “afirmar” e 
“recitar” como outros sentidos possíveis.

3. psállõ, a princípio, parece significar “tocar”, em seguida assume o sentido de “tan
ger” (uma corda) e, finalmente, significa “tocar” (um instrumento).

4. psalmós significa “que tange”, em seguida “que toca” (um instrumento de cordas).
II. Hinos gregos. As tragédias contêm hinos aos deuses, cantados pelos coros e ins

crições registram cânticos cultuais. Diversas referências ocorrem a corais e alguns hi
nos são repartidos entre solistas e corais. Frequentemente, os hinos seguem uma es
trutura semelhante: invocação, louvor do nascimento e atos da divindade, e prece pela 
vinda dele ou dela. Por vezes, os hinos a divindades estrangeiras contêm autorrevelação 
em afirmações na primeira pessoa. O termo hymnos também pode denotar um louvor 
mais geral de uma divindade em prosa rítmica.

B. O AT e o judaísmo.
I. Grupos de palavras.
1. hymnos ocorre diversas vezes na LXX para diferentes palavras hebraicas (cf. SI 

40.3; 119.171; 53 e 54 [títulos]; 72.20; Is 42.10); significa “cântico de louvor”.
2. A maioria das ocorrências de hymnéõ na LXX está em Dn 3 (36 vezes).
3. psállõ ocorre cerca de 50 vezes para “tocar um instrumento de cordas” (a maioria 

em Salmos, 1 Samuel e 2Reis). A ideia de um cântico de louvor é sugerida frequente
mente (SI 9.11; 30.4; com “ao nome”, 7.17; 9.2; com “a ti”, SI 57.9).

4. psalmós ocorre mais de 50 vezes em títulos de salmos e também para “canção de 
escárnio” em Lm 3.14, “que toca um instrumento de cordas” em Lm 5.14, “instrumento 
de cordas” em SI 81.2 e “cântico acompanhado por um instrumento de cordas” em SI 
95.2; cf. também o instrumento, em SI 71.22 (“lira”).

II. Os cânticos do AT e do judaísmo.
1. O SI 136, um exemplo de salmo do AT, começa com um chamado ao louvor, nar

ra os atos de Deus na criação e no êxodo e, então, termina com uma nova convocação 
ao louvor. O refrão em cada verso, provavelmente, é cantado por um segundo coro ou 
pela congregação. Ele ocorre também em SI 118.1ss. No SI 148, a criação é central; to
das as obras de Deus são chamadas a louvá-lo. A estrutura de Dn 3.59ss. é parecida. O 
cântico em lC r 16.8ss. exalta os atos de Deus em favor de seu povo.

2. O cântico de salmos está associado a sacrifícios, bem como a oração (cf. 2Mac 
1.30; IMac 4.54). Há salmos determinados para cada dia. p. ex., SI 24 para o domingo.

3. Josefo chama os salmos de hymnoi, Êx 15 é para ele uma õdé, Dt 32 uma poíèsis. 
Os levitas cantam hymnoi a Deus e õdê ou hymnos são usados para composições de 
Davi.

4. 4Mac 18.15 afirma que, na diáspora, o pai ensina os salmos a seus filhos e, em 
Test. Jó 14, há referência a acompanhamentos na kithára.

5. Filo, muitas vezes, usa hymnos para os salmos do AT, e diz expressamente que eles 
eram cantados. A adoração no templo inclui hinos, orações e ofertas. A melhor coisa 
que se pode “conceber” é um hino ao Pai de todos. Dois coros podem cantar antifoni- 
camente ou juntos e Filo também menciona um líder. Quando indivíduos entoam cân
ticos novos ou antigos, o restante se une a eles nos refrões.

6. O judaísmo compõe muitos cânticos no século 2° e Io a.C., como agora vemos
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a partir de Qumran. As moedas da revolta de Bar Kokhba retratam instrumentos de 
cordas. Descrições da festa dos Tabernáculos se referem a instrumentos de cordas e ao 
canto dos levitas e de pessoas de notável piedade.

C, ONT.
I. O grupo de palavras.
1. hymnos ocorre apenas em Cl 3.16 e Ef 5.19. A palavra de Cristo vive nos cânticos 

da igreja para Deus, que exaltam de coração sua obra redentora (Cl 3.16). Em Ef 5.19, 
o louvor é dirigido ao Senhor, tendo como tema novamente a obra salvadora de Deus. 
Dá-se ênfase no v. 19 por meio dos verbos “cantando e salmodiando” (cf. SI 27.6). 
psállontes não denota neste caso a execução literal de um instrumento de cordas e os 
salmos, hinos e cânticos espirituais dificilmente se referem a diferentes tipos de textos. 
Em ICo 14.26, psalmós é um cântico cristão que o indivíduo canta no culto.

2. Em Hb 2.12, hymnéô é usado para o louvor de Cristo a Deus, porém, em At 16.25, 
ele talvez se refira a um cântico, e a recitação entoada da segunda parte do Hallel (SI 
114ss.) é o significado em Mc 14.26; Mt 26.30.

3. Rm 15.9 interpreta o psállõ de SI 18.49 como doxázo~ num suporte bíblico do 
louvor gentílico à misericórdia de Deus. Tg 5.13 usa psállõ para agradecido louvor a 
Cristo.

4. At 13.13 usa psalmós para os salmos do AT, e cf. Lc 24.44; 20.42; At 1.20. Os sal
mos têm autoridade em At 13.33 (cf. Lc 20.42). Para outros usos de psalmós, ver ICo 
14.26; Cl 3.16; EÍ5.19.

II. Os cânticos da cristandade primitiva. Tentativas têm sido feitas para discernir hi
nos cristãos no NT, contudo elas são hipotéticas, na ausência de leis claramente discer- 
níveis. O Magnificat e o Benedictus estão no estilo judaico. Ef 5.14 e lTm 3.16 estão em 
forma fixa, mas não são necessariamente fragamentos de cânticos. Fp 2.6ss. parece um 
cântico pré-paulino, e Cl 1.15ss. pode ser um hino que o autor tomou emprestado e au
mentou. Elementos de cânticos talvez estejam trabalhados em lPe 2.2 lss., e as porções 
semelhantes a cânticos de Apocalipse (11.17-18; 15.3-4) mostram a forma que os hinos 
cristãos poderíam tomar. Entretanto, a mera presença de um discurso imponente ou 
uma estrutura integrada não precisa denotar um hino.

D. A igreja primitiva.
1. O grupo de palavras nos apologistas. Justino Apologia 13.2 usa hymnos e hymnéõ 

ocorre em citações do AT (cf. Diálogo 106.1). Somente Justino Diálogo utiliza psállõ e 
psalmós, o último quase sempre para os salmos do AT. Nos pais apostólicos, apenas a 
citação em Barn. 6.16 contém psállõ e o grupo hymnéõ não ocorre.

2. Cânticos primitivos. Inácio Romanos 2.2 presupõe um cântico comum da igreja, 
e Inácio supostamente introduz o cântico antifônico em Antioquia. Atos de João 94-95 
preserva um hino gnóstico e cf. Atos de Tomé 6-7. Clemente de Alexandria Pedagogo 
3.101.3 contém o primeiro hino cristão em versificação grega. O primeiro cântico cris
tão com notas está no Papiro de Oxirrinco XV. 1786 (3o séc. d.C.). Há oposição a hinos 
não bíblicos, mas eles se desenvolvem no Oriente na forma de odes bíblicas, que estão 
incluídas em MSS gregos da Bíblia a partir do século 5o d.C.

-» ádõ, ainéõ, doxázõ, megalynõ, exomologéomai [G. Delling, VIII, 489-503]
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hypágõ [ir embora]

1. Essa palavra significa “conduzir sob”, “guiar de debaixo”, “dirigir”, “desencami
nhar”, na voz média “subjugar”, “colocar-se à disposição” e, no perfeito passivo, “de
dicar-se”. Intransitivamente, a palavra significa “recuar”, “ir embora”, “viajar para”, “ir 
para” e é comum no imperativo para “vai embora”, “sai”.

2. O termo é raro na LXX. O transitivo ocorre apenas em Êx 14.21, e na voz passiva 
em 4Mac 4.13; o intransitivo só pode ser encontrado em Jr 36.19 e Tobias.

3. a. O NT utiliza apenas o intransitivo e hypágõ não ocorre em Paulo, Hebreus ou 
Atos, nem ainda nas Epístolas Católicas, exceto em Tg 2.16 e ljo  2.11. Nos Sinóticos, 
ele nunca ocorre em todos os três no mesmo lugar, Mateus e Lucas apenas nunca o têm 
em comum, e Marcos e Lucas somente em Mc 11.2 e paralelo.

b. Na maioria das vezes, os Sinóticos o usam em imperativos, p. ex., 17 vezes em 
Mateus e 12 em Marcos. Outros imperativos seguem sete vezes em Mateus e quatro em 
Marcos. O imperativo antecedente dá o ponto e peso à ordem. Quando hypage precede 
a resposta a uma petição, ele mostra que a cura depende da palavra de Jesus e chama à 
confiança nesta palavra. Na última tentação, Jesus sinaliza sua vitória ao ordenar que 
Satánas fosse embora (Mt 4.9ss.). Em Mc 8.33, no entanto, a ordem põe Pedro em seu 
devido lugar. Em Mc 14.21, o hypágõ denota a partida do Filho do Homem para sua 
morte.

c. A palavra é comum em João, mas com um segundo imperativo apenas em 4.16;
9.7. Na maioria das vezes, a referência é ao ir ou partir de Jesus (cf. 7.33; 8.14, 21-22, 
etc.). Surge uma má compreensão em 7.33-34. Mesmo os discípulos não veem, a prin
cípio, que o partir é para Deus (13.33; 14.4-5). O enigma é solucionado em 16.27ss. Tal 
como muitas palavras em João, hypágõ tem um sentido múltiplo; estão em vista tanto 
a morte como a ascensão, hypágõ corresponde à vinda de Jesus; se sabemos de onde 
Jesus vem, também sabemos para onde ele vai. A partida mostra que ele cumpriu sua 
comissão divina. Sua vinda futura também corresponde à sua partida (14.28).

4. O verbo não tem papel especial em escritos cristãos primitivos. Did. 1.4 traz uma
alusão a Mt 5.41. Hermas utiliza o verbo com outro imperativo em Visões 3.1.7. Justino 
Diálogo 76.5 está baseado em Mt 25.41. Em Clemente de Alexandria, o objetivo da lei 
é “conduzir-nos” à retidão (Stromata 3.46.1), e podemos ser “conduzidos” à fé (4.73.5), 
“levados” às lágrimas (Pedagogo 2.56.3) ou “seduzidos” para a perversidade (Stromata 
2.83.3). [G. D elling , VIII, 504-06]

-> poreúomai

hypakoè, hypakoúõ —> akoúõ; hypantáõ, hypántêsis —> katantáõ

hypér [acima de, por, no lugar de]

A. Com genitivo.
1. Acima de, além de. O sentido local de “acima de” ou “além de” é comum no grego 

clássico, porém ele cede ao difundido uso transferido na era helenística.
2. a. Com o sentido de proteção, o sentido mais próximo do sentido espacial é 

“por”, “em favor ou em defesa de”. Cf. no NT Mc 9.40; Fp 1.7; ICo 4.6.
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b. Após termos de dedicação, o significado é “por”. Desta forma, o sumo sacerdote 
é designado e oferece pelo povo em Hb 5.1; 9.7. Áquila e Priscila estão prontos a arris
car a vida por Paulo em Rm 16.4 (cf. 9.3; 2Co 12.15; Ef 3.1). A morte de Cristo é por 
outros, em Rm 5.8; lTs 5.10; 2Co 5.15; lPe 3.18, etc. Paulo desenvolve a importância 
redentora da morte de Cristo com a ajuda da tipologia em G1 3.13 e 2Co 5.21. Em sua 
morte, Jesus vicariamente toma a maldição por nós e, assim, assegura nossa libertação 
da lei. Neste contexto, hypér tem o sentido de “em nosso favor”, mas também de “em 
nosso lugar”. Deus fez do sem-pecado um carregador-de-pecado e, por esta razão, sua 
morte reconciliadora faz que os crentes participem da justiça de Deus. Combinações 
típicas são com o verbo (para)dídomi, como em Rm 8.32. É possível citar também as 
combinações em Hb 2.9; 6.20; lPe 2.21; Jo 11.50ss.; 18.14. As palavras de instituição na 
Última Ceia, possivelmente, estão por trás destas formulações (cf. ICo 11.24; Lc 22.19; 
Mc 14.24). Com o simbolismo da ação, o dito com hypér interpreta a morte de Cris
to como o ato redentor, que é para beneficiar o povo de Deus e, através deles, toda a 
humanidade. Por trás desta interpretação, pode-se discernir Is 53.11-12 e os conceitos 
sacrificiais do AT. O fato negativo da morte se torna um evento positivo com resul
tados frutíferos para outros. Consequentemente, os ditos eucarísticos assumem forma 
catequética, tipológica e teológica (cf. Ef 5.2; ICo 5.7; Jo 11.50). Os cristãos também 
aceitam o sofrimento e a morte em favor dos outros (2Co 12.15), em um paralelo entre 
cristologia e discipulado (ljo  3.16). A morte de Cristo também é “para (a expiação de) 
pecados” (ICo 15.3; G1 1.4; cf. Is 53.5). Há alternância com perí nesse sentido (cf. Hb
5.1). Hb 9.7 combina as idéias de oferecer por uma pessoa (o sumo sacerdote por ele 
mesmo) e pelas culpas do povo.

3. Em lugar de. Frequentemente, “em favor de” traz uma implicação de “em lugar 
de”, “em nome de”. É difícil evitar este sentido em ICo 15.29, e este é o significado óbvio 
em Fm 13. Em 2Co 5.14-15, Paulo faz um trocadilho com o duplo sentido de hypér. A  
morte de Cristo é, primeiramente, “em nosso lugar”, mas ela é, em seguida, “em nosso 
favor” ou “por nós”, no fim do v. 15. O sentido representativo ocorre em 2Co 5.20. O 
próprio Cristo faz o chamado através de seu apóstolo autorizado.

4. Com referência a. O sentido mais fraco “com referência a”, “no tocante a”, “por 
causa de”, ocorre em diversas expressões (cf. Ef 6.19-20; Rm 1.5; 15.8). Com um geni
tivo de pessoa e verbos de demanda ou petição, o significado é simplesmente “por”, p. 
ex., Mt 5.44; Rm 8.27. “Sobre” ou “com referência a” ocorre com pessoas em, p. ex., Jo
1.30, e também com conceitos abstratos (cf. 2Ts 2.1) (“a respeito da vinda de Cristo”).

5. Por causa de. Quando os cristãos sofrem privações por causa de sua fé, hypér é 
usado como em Fp 1.29; 2Ts 1.5; At 9.16. Um uso semelhante é em expressões de lou
vor e ação de graças (cf. ICo 10.30; Ef 5.20; Rm 15.9) e também para especificar o mo
tivo da oração, como em 2Co 12.8.

B. Com acusativo.
1. No NT, o sentido espacial ocorre no sentido transferido de “mais do que”, “além 

da medida” ou “acima de” (cf. Ef 1.22; ICo 10.13; 4.6; 2Co 12.6).
2. Após comparativos, hypér simplesmente significa “do que” (cf. Hb 4.12; Lc 16.8; 

2Co 12.13; Lc 6.40; Fp 2.9; Fm 16; Ef 3.20; Mt 10.37; G11.14).

C. Como advérbio. O NT raramente faz uso adverbial de preposições, contudo há
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um caso com hypér em 2Co 11.23: “Eu (um servo de Cristo) ainda mais”, ou seja, “al
guém melhor” (hypér ego). [H. R ie s e n f e l d , VIII, 507-16]

hyperauxánõ [crescer abundantemente], auxânõ [crescer]

1. A rara palavra hyperauxánõ significa “crescer até o limite” ou, na voz média pas
siva, “alcançar grande poder”, “conquistar a mais alta posição”, auxánõ significa “levar a 
crescer”, “promover”, “subir de posição” ou, intransitivo, “crescer”, “subir em reputação 
ou poder”, “aumentar”.

2. A LXX não utiliza o composto, mas possui a forma simples para “tornar-se frutí
fero”, “fazer frutífero”, “fazer grande”, “crescer”.

3. O NT usa o composto apenas em 2Ts 1.3. A ideia de crescimento na criação está 
por trás do uso da forma simples. A linguagem das parábolas (cf. Mc 4.3ss.) subjaz a 
seu emprego figurado em, p. ex., Cl 1.6ss.; 2Co 9.10; ICo 3.6-7, que enfatiza o fato de 
que somente Deus é capaz de produzir crescimento decisivo. O crescimento humano 
natural desempenha um papel em lPe 2.2; Cl 2.19 (a igreja deriva sua vida crescente de 
sua Cabeça); Ef 4.15-16 (o crescimento é “para” Cristo tanto como “da parte de” Cris
to). Em Ef 4.16, a metáfora de crescimento físico mistura-se à do edifício crescente no 
qual Deus habita, com e pelo Espírito.

O pano de fundo figurado é menos evidente quando Paulo fala acerca do crescimen
to da fé (2Co 10.15); em 2Ts 1.3, ele dá graças porque este crescimento é muito abun
dante (hyperauxánei). Aumento de influência ou autoridade é o ponto em Jo 3.30.

4. O composto não ocorre nos pais apostólicos, porém lClem. 33.6 cita Gn 1.28,
Hermas Visões 1.1.6 diz que Deus multiplica criaturas por causa da igreja e Did. 16.4 
fala sobre o aumento da perversidade (cf. Mt 23.12). [G. D e l l in g , VIII, 517-19]

hyperbaínõ —» parabaínõ

hyperbâllõ [ir além, superar], hyperballóntos [excessivamente, ímensamente], 
hyperbolê [excesso, além da medida]

1. Esse verbo, possuindo um sentido original de “lançar além”, significa “ir além”, 
“sobressair”, “avantajar-se” ou, com desaprovação, “ultrapassar a medida adequada”. O 
substantivo significa “excesso” ou “estágio máximo ou medida suprema”.

2. A LXX utiliza o grupo apenas em escritos gregos (cf. o verbo em Sir 25.11; 2Mac
4.24 e o substantivo, adverbialmente, em 4Mac 3.18). Filo usa o particípio para “indo 
além”, “ultrapassando” e o substantivo para “medida suprema”.

3. No NT, o grupo ocorre somente no corpo paulino. Em Ef 3.19, o amor de Cristo 
ultrapassa a compreensão, em Ef 2.7 “imensurável” supera outra palavra de plenitude, 
e, em Ef 1.19, a palavra excede mégethos. A combinação com dynamis ocorre em 2Co
4.15, e com cháris em 9.14. A glória da nova ordem é sobreexcelente e sem compara
ção em 2Co 3.10; o termo também ocorre em conexão com o sofrimento de Paulo em 
11.23. O substantivo é frequentemente encontrado na expressão para “excessivamente” 
ou “além da medida”, p. ex., Rm 7.13. Um uso duplo enfatiza a falta de comparação en-
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tre a aflição presente e a glória eterna, em 2Co 4.17. O modo de vida descrito em ICo 
13.1ss. supera de longe uma vida controlada pelos dons (ICo 12.31). Em G11.13, Paulo 
usa a expressão para descrever a intensidade de sua antiga atividade de perseguidor. 
No ministério, o poder supremo pertence unicamente a Deus (2Co 4.7). Em 2Co 12.7, 
Paulo é contido a fim de que não se enaltecesse pela abundância das revelações a ele 
concedidas.

4. Os pais apostólicos utilizam apenas o particípio do verbo (cf. lClem. 19.2; Diog. 
9.2; Inácio Efésios 19.2 [“superabundante”]). O substantivo denota a alta medida de 
bondade alcançada no amor aos inimigos (2Clem. 13.4). [G. D e l l in g , VIII, 520-22]

hyperekperissoú, hyperekperissos —> perisseúõ-, hyperekteínõ -»· ekteínõ-, 
hyperentynchánõ -> tynchánõ

hyperéchõ [sobrepujar, exceder], hyperochê [poder, proeminência]

1. Esse verbo significa “manter sobre”, “elevar-se”, “ultrapassar”, “corresponder a 
mais”, “sobressair”. O substantivo denota “posição” ou “poder”.

2. A LXX utiliza o verbo somente para “ultrapassar” (cf. Êx 26.13) ou intransitiva- 
mente para “ter precedência” (Gn 25.23; 39.9).

3. No NT, o verbo tem apenas um sentido transferido. A salvação de Deus “ultrapas
sa” o que podemos pensar ou compreender (Fp 4.7). O conhecimento que Paulo tem 
de Cristo como Senhor é supremo (2.8). Ele não prega com palavras imponentes de 
sabedoria (ICo 2.1). Em humildade, os crentes consideram os outros superiores a si 
mesmos (Fp 2.3). Em lPe 2.13, o rei é o soberano supremo. As autoridades são aquelas 
que são supremas em Rm 13.1. A igreja ora pelos que estão numa posição de governo, 
em lTm 2.2.

4. Nos pais apostólicos, Hermas Similitudes 9.6.1 utiliza o verbo literalmente, e Simi-
litudes 9.28.3-4 em um sentido transferido. “Ter precedência” é o ponto em Barn. 13.2. 
O substantivo só ocorre de forma adverbial na expressão kath’ hyperokên (cf. lClem.
57.2). Nos apologistas, encontramos “avantajar-se” em Atenágoras Súplica 23.1 e “exce
dente” em 6.1. [G. D e l l in g , VIII, 523-24]

hyperephanos [arrogante, orgulhoso], hyperèphanía [arrogância, orgulho]

A. Uso secular, hyperephanos significa “destacado”, “distinto”, porém tanto o adjeti
vo como o substantivo associado também podem ser usados com reprovação para de
notar arrogância ou vangloria.

B. O AT grego. No AT grego, as palavras ocorrem principalmente em Salmos e 
na literatura sapiencial. Deus é contra o orgulho em Pv 3.34. Os justos oram para que 
Deus destrua o soberbo em SI 94.2. Macabeus caracteriza gentios e regentes estran
geiros como “insolentes” (IMac 1.21; 2Mac 9.4, etc.). Os inimigos dos justos são ar
rogantes (SI 17.10, etc.). Pv 13.10 adverte contra as más consequências de uma atitude 
arrogante.
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C. Judaísmo helenístico. O judaísmo helenístico adota o desenvolvimento vetero- 
testamentário do conceito. A arrogância provém de um espírito de erro ou de Satanás. 
Ela é uma marca dos grandes povos da história. O próprio Deus a pune. Josefo se refere 
à arrogância de Nero em A guerra judaica 3.1. O domínio próprio protege contra o or
gulho (Epístola de Aristeias 211) e um reconhecimento da igualdade entre os homens 
protege reis contra o orgulho (263).

D. O NT. O NT, que faz uso escasso dos termos, segue o uso do AT. Paulo coloca 
hyperêphanos na lista de vícios pagãos, em Rm 1.30. Os três termos, “insolente”, “arro
gante” e “presunçoso” andam juntos. “Jactancioso” precede “arrogante” em 2Tm 3.2; os 
dois termos descrevem diferentes aspectos do orgulho. Em Mc 7.22, “arrogância” apa
rece entre “blasfêmia” e “insensatez”. Ela contrasta com a adequada submissão a Deus e 
envolve um desprezo altivo pelas outras pessoas. Em Lc 1.51, Deus dispersa os orgulho
sos em suas imaginações, derruba os poderosos e exalta os humildes. lPe 5.5 prescreve 
humildade para com as outras pessoas. Os arrogantes, achando que não precisam de 
perdão, enfrentam a oposição de Deus, mas a graça é concedida aos humildes.

E. Uso na igreja primitiva. Cristo é um exemplo de humildade em lClem. 16.2 e 
a insolência é rejeitada em 30.1. Os cristãos devem resistir à arrogância, porque ela é 
contrária ao amor (49.5). Ela é um dos pecados no caminho para a morte (Did. 2.6; cf. 
Barn. 20.1). Advertências semelhantes contra ela aparecem em Hermas Mandatos 6.2.5 
e Inácio Efésios 5.3. Taciano Discurso aos gregos 3.1 chama Heráclito de “arrogante”.

[G. Be r t r a m , VIII, 525-29]
hypemikáõ > nikáõ; hyperperisseúõ, hyperperissõs -»  perisseúõ; hyperpleonázõ 

—> pleonázõ, hypêkoos —» akoúõ

hyperétês [assistente, servo], hyperetéo [assistir, servir]

A. Uso não bíblico.
1. Grego clássico e helenismo. O termo hyperétês ocorre pela primeira vez com re

ferência a Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele denota alguém que faz a vontade de 
Zeus e tem sua autoridade por trás de si. Outros casos reforçam o sentido de alguém 
que serve a uma vontade superior. Esta vontade superior não precisa ser a dos deu
ses; desta forma, encontramos o termo na esfera militar, médica, comercial e legal, p. 
ex„ para assistentes médicos ou para aqueles que executam sentenças judiciais. Nas re
ligiões, assistentes cultuais são descritos pelo termo, e em relações pessoais, hypèrétès 
denota alguém que, altruisticamente, ajuda a proteger alguma coisa para um ami
go. Um serviço que aceita subordinação está sempre em questão, porém uma medi
da de poder pode também estar envolvida na execução da missão ou da função im
posta. O hypèrétès difere de um doúlos, entretanto, porque o hypèrétès é livre e pode 
reivindicar a devida recompensa pelo serviço prestado. Diferente de diákonos ou de 
therápõn, hypèrétès traz a ênfase no aprender com o superior o que deve ser feito e, no 
fazê-lo, sem prejuízo à dignidade ou valor pessoal.

2. O problema linguístico. Tradicionalmente, o grupo tem sido relacionado a erétès 
(“remador”) e explicado como “sub-remador”. Contudo, historicamente, não existem
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dois níveis de remadores e, embora os remadores possuam um superior, não é o re
mar que torna a pessoa um hypêrétes, mas o agir sob direção. É possível, então, que 
hypêrétes seja de origem linguística diferente, ou, caso contrário, que a raiz original 
sugira pilotar em vez de remar. Desta maneira, em um navio com uma tripulação de 
dois, o hypèrétês recebería ordens do timoneiro. Consequentemente, o termo conteria 
a ideia de alguém que deve seguir ordens, porém como uma pessoa livre e não como 
escravo.

B. Judaísmo helenístico.
1. A  LXX, os apócrifos e os pseudepígrafos.
a. O grupo desempenha um pequeno papel na Bíblia grega. Em Pv 14.35, temos 

uma referência ao hypêrétes que deve executar ordens da maneira adequada, em Dn
3.46 Θ “servos do rei” executam ordens reais e, em Jó 1.3, hypèresía é usado para os 
servos de Jó. Um uso mais completo ocorre apenas em Sabedoria de Salomão em grego.

b. Os pseudepígrafos oferecem muitos exemplos do grupo, e estes estão de acordo 
com o uso não bíblico, quer na esfera militar, legal, cultuai ou mesmo na esfera demo
níaca (os ajudantes de Beliar em Testamentos dos Doze).

2. Filo. Filo dá aos termos uma referência pessoal, com Deus, governantes, pes
soas comuns ou mesmo órgãos do corpo como sujeitos controladores. A ênfase está, 
novamente, na submissão a instruções legítimas. Quando José se intitula hypèrétês e 
diákonos para sua família, hypèrétês se refere a sua função como assistente de Deus, e 
diákonos se refere ao serviço que ele presta a sua família (De José 241).

3. Josefo. Em Josefo, o uso é governado pela ideia de ajudar alguém. Moisés, os levi- 
tas, etc., são auxiliares de Deus, e lemos também de oficiais reais, de agentes e de mem
bros de uma guarda pessoal. Jacó ajuda sua mãe quando ela prepara a refeição que lhe 
conquistará o direito da primogenitura. Um doúlos pode agir como hypêrétês, porém, 
intrinsecamente, o hypèrétês pode aceitar ou recusar o encargo. O caráter funcional da 
atividade distingue o hypêrétês do diákonos ou therápõn.

4. Judaísmo palestinense. Visto que o AT não oferece modelos, é difícil encontrar 
equivalentes exatos no judaísmo palestinense. Auxiliares no templo (provavelmente le- 
vitas) exercem alguma coisa do papel do hypèrétês, contudo a raiz hebraica pode su
gerir um papel diretivo antes que de apoio. A raiz sms talvez seja mais próxima, com 
sua implicação de assistência em situações específicas e seu interesse no funcionamento 
correto de certas relações e obrigações.

C. ONT.
1. Uso.
a. O grupo é comparativamente raro no NT, e hypèresía não ocorre de modo algum. 

Lucas-Atos e João têm a maioria dos exemplos, com nove cada.
b. hypêrétês, como no grego clássico e helenístico, tem o sentido geral de “auxiliar 

que executa a vontade de outrem”.
c. Deste modo, em Mt 6.25-26, o hypêrétês é o servo da corte que executa sua sen

tença e que, ao fazer isso, carrega uma advertência do julgamento escatológico, a me
nos que haja conversão adequada. Lc 12.58 usa práktõr em lugar de hypêrétês porque 
o ofensor é um devedor que não pode pagar. Em Lc 4.16ss. um auxiliar litúrgico recebe 
de volta de Jesus o rolo de Isaías que acabara de ler. Várias autoridades têm assistentes
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ou oficiais, em Mt 26.58. Jo 7.32; 18.12; At 5.22. Os oficiais do Sinédrio parecem dife
rentes dos levitas, servindo na guarda do templo (Jo 7.30; 8.20; At 4.3) mesmo que uma 
função semelhante possa fazer parte de seus deveres mais gerais. Em At 13.36; 20.34; 
24.23, o verbo traz o sentido de ajudar outras pessoas na realização de seus desejos e 
no atendimento de suas necessidades. Passagens como Fp 2.25; 4.18 (Epafrodito como 
leitourgõs tês chreías mou) mostram o que está subentendido.

2. Passagens difíceis.
a. At 13.5. João Marcos, como hypêrétês de Barnabé e Paulo, atende às suas necessi

dades e realiza as suas ordens no desempenho de sua missão apostólica.
b. Jo 18.36. O significado aqui pode ser que Jesus não é o tipo de rei que possui 

hypêrétês que haverão de combater, ou que ele tem hypêrétai, mas num reino que não 
admite combate. Os discípulos podem ser hypêrétai e também amigos; como amigos, 
eles estão próximos de seu rei, porém como hypêrétai, eles trabalham com ele para 
atingir seus objetivos. O termo para “combater”, naturalmente, não precisa envolver 
conflito sangrento; o versículo pode se referir à passividade dos discípulos por delibera
ção divina, embora no contexto dos v. 33ss. a afirmação pareça sugerir fortemente que 
Jesus não almeja uma coroa política.

c. 1 Co 4.1. Paulo e Apoio são órgãos executivos de Cristo. O trabalho deles baseia- 
se no plano de Deus tal como manifestado em Cristo. O fato de serem servos (e mor

domos) os protege contra críticas e mesmo autocrítica. Epiteto chama os cínicos de 
hypêrétês e oikonómos, mas Paulo, em sua associação dos termos, provavelmente segue 
Lc 12.42.

d. At 26.16. Como servo de Cristo, Paulo é também sua testemunha; o segundo ter
mo define o primeiro mais exatamente. A ênfase está na tarefa que o Senhor lhe entre
gou. A menção à obediência no v. 19 ressalta o papel dominante de hypêrétês no v. 16.

e. Lc 1.2. Os ministros da palavra em Lc 1.2 são aqueles que auxiliam o escritor em 
sua tarefa; obviamente, eles são os mesmos que as testemunhas oculares. O uso do ter
mo mostra que eles não são propagandistas de suas próprias visões. Ele também esta
belece continuidade entre a pregação de Jesus e a história escrita.

D. A igreja primitiva. Os pais apostólicos não acrescentam nada novo em seu uso, 
seja do substantivo ou do verbo. O hypêrétês é o oficial que serve (Diog. 7.2) e o verbo 
pode denotar o ministério de um diácono (Inácio Filadélfios 11.1). Em Justino Apologia 
1.14.1, o substantivo (usado com doúlos) tem o sentido de um servo livre recebendo e 
cumprindo ordens. [K. H. R e n g s t o r f , VIII, 530-44]

—> diakonéõ, doúlos, therapeía

hypnos [sono], aphypnóõ [adormecer], enypnion [sonho], enypniázomai [sonhar], 
éxypnos [acordado], exypnízõ [acordar]

A. Os gregos.
1. Origem, significado e uso da raiz hypn-. Derivada de um básico supnos, esta pala

vra significa “sono”, e a expressão en hypnõ (“durante o sono”) produz enypnion, como 
um termo para “sonho”, agrypneõ significa “dormir ao ar livre”, depois “vigiar”.

2. Sono como um processo natural. O sono natural é descrito como excelente, agra-
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dável, etc. Ele prevalece sobre tudo, é tido como um presente, domina as pessoas, es
pecialmente quando esgotadas pelo vinho, e é desfrutado. São expressões: “na hora do 
primeiro sono” e “pouco depois de ir dormir”. Sonhos durante o sono são um locus de 
revelação. Uma mistura especial de vinho induz ao sono.

3. A visão científica. A  princípio, o sono é explicado como um relaxamento da ener
gia, como uma perda de calor ou como uma retirada de sangue e, consequentemente, 
como um estado transitório para a morte. Observações posteriores refutam a última 
teoria. O sono leve ou pesado durante uma enfermidade determina a severidade da en
fermidade. Muito sono é ruim. Aristóteles percebe um fenômeno básico da vida animal 
na alternância entre o despertar e o adormecer.

4. Depreciação do sono. A depreciação do sono aparece cedo. O sono é uma metáfo
ra para a conduta dos insensatos. Nele a noús perde contato com o mundo e o indiví
duo é fechado no eu. O sono debilita o pensamento e significa fraqueza. Os adormeci
dos estão como que mortos. Devemos reduzir o sono. Ele nos priva de metade da vida, 
na visão estoica, e pertence ao mundo material.

5. Sono e morte. A  filosofia salienta a proximidade entre o sono e a morte, embora 
só raramente o sono seja um eufemismo para morte antes do período helenístico. Mais 
tarde, lemos frequentemente sobre o sono da morte. Este sono é suave. Ele representa 
fim e dissolução, porém também está presente a crença de que ele traz libertação do 
corpo, permitindo ao verdadeiro eu ascender ao céu.

6. O deus Hipnos. Existe um deus Hipnos bem como um deus Tânatos, embora fre
quentemente com uma ligação entre eles, p. ex., como gêmeos. Este deus é capaz até de 
fazer Zeus dormir. Os marinheiros o invocam, e ele concede revelações no sono. Ele é 
um rival de Hermes, que traz o sono, mas não é personificação do sono.

B. A LXX e ò judaísmo.
1. O grupo ocorre de forma razoavelmente frequente na LXX, principalmente para 

a raiz yín. O hebraico diferencia sonho de sono de maneira mais precisa que o grego. 
hypnos é um eufemismo para relação sexual em Sb 4.6. O sono revelador ocorre em Gn 
28.10ss.; lRs 3.5. Os sonhos podem trazer uma mensagem divina (Gn 20.3; 40.9, etc.), 
mas eles também podem ser equiparados a falsa profecia (Jr 23.25). A raiz está ligada a 
preguiça em Pv 6.4 e a pecado em Jz 16.14. Ele representa destruição escatológica em Is 
29.7-8 (e cf. o sono da morte em Jr 51.39). O insensato é, em grande medida, um dor
mente (Sir 22.9).

2. O espírito do sono em Test. Rub. 3.1, 7 pode ser o espírito da criação ou, possi
velmente, o espírito da morte ou do erro. A ideia do escatológico sono da morte ocorre 
em Enoque Et. 49.3. O estado entre a morte e o éscaton é um sono, e a ressurreição é 
um despertar do sono. O sono é também uma figura para o tempo deste éon. Os so
nhos comunicam revelação durante o sono.

3. Filo encontra no sono um processo natural, contudo o sono também caracteriza 
aqueles que estão distantes do conhecimento. Deve-se rejeitá-lo como a um inimigo; a 
fé se assemelha ao despertar de um sono profundo. Filo nunca utiliza sono para morte, 
mas os dois estão próximos.

4. Josefo faz referência ao sono natural. Ele aceita as revelações por sonhos do AT. A 
alma sai do corpo no sono. O sono é um protótipo da morte.
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C. ONT.
1. A raiz hypn- se refere ao processo ou estado natural do sono em Mt 1.24; Lc 8.23 

(Jesus adormecido no barco); At 16.27 (o carcereiro é despertado do sono).
2. O NT não dá grande espaço para sonhos, de modo que enypnion e enyprtiázomai 

ocorrem apenas em At 2.17 (citando J1 2.28) e Jd 8 (que brevemente denuncia os opo
nentes como sonhadores, ou seja, não como visionários, mas como cegos para a verda
de).

3. Em Lc 9.32, Os discípulos no Monte da Transfiguração estão carregados de sono. 
Esta expressão dá ênfase ao contraste entre Jesus e os discípulos, esclarece a confusão 
deles após a experiência e antecipa o que acontece no Getsêmani. O tema do sono é 
proeminente em At 20.9ss. Rm 13.11-12 utiliza o despertar do sono como uma metá
fora para a rejeição da sujeição ao velho éon (cf. os paralelos no judaísmo e no helenis- 
mo). Como em lTs 5.4ss„ o chamado não é meramente para vigiar, mas para renunciar 
o apego ao mundo. A ordem para vigiar (com agrypnéõ) ocorre em Mc 13.33; Lc 21.36; 
Ef 6.18. Em 2Co 6.5; 11.27, as vigílias de Paulo são seus incessantes labores.

4. O sono da morte aparece em Jo ll .l ls s . A enfermidade de Lázaro não levará à 
morte (v. 4). Implícito no v. 11 está o cenário mais profundo da morte real que é apenas 
uma aparente realidade face a face com Jesus. Quando os discípulos não conseguem 
entender (v. 12), uma distinção é feita entre o sono da morte e “o repouso do sono” (v. 
13). Os versículos proclamam a fundamental impotência da morte à luz da ressurrei
ção.

D. A igreja primitiva e o gnosticismo. O substantivo não ocorre nos pais apostó
licos, e o verbo ocorre somente em lClem. 26.2 (citando SI 3.3: o sono da morte). As 
imagens de sono e de despertar ocorrem relacionadas à ressurreição. Entre os compos
tos, encontramos agrypnía (cuidado vigilante) em Barn. 21.7. Obras apócrifas fazem 
referência a Jesus guiando o barco durante o sono, a embriaguez com sono e ao sono da 
morte. No gnosticismo, sono é ignorância e esquecimento. Ele simboliza escravidão ao 
mundo. Dormir é estar na esfera da morte. De modo mais geral, encontramos também 
a ideia de que, em vista da ressurreição, a morte é simplesmente um sono durante o 
tempo anterior à ressurreição. [H. Balz, VIII, 545-56]

—> egeírõ, katheúdõ, ónar, hórama

hypogrammós —> gráphõ-, hypódeigma —> deíknymi; hypodéõ, hypódêma —>
hóplon

hypódikos [responsável]

1. Grego secular. Essa palavra significa “culpado”, “culpável”, “responsável”, “sujeito a 
julgamento”.

2. Judaísmo.
a. O termo não ocorre na LXX; somos responsáveis a Deus, não a díkè.
b. Filo usa a palavra para responsabilidade em diversas ligações.
c. Josefo também a usa no sentido de “sujeito a punição”.
d. É difícil encontrar algum equivalente rabínico exato, entretanto, encontramos as 

idéias de responsabilidade financeira e imputabilidade penal.
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3. O NT. No NT, o termo ocorre apenas em Rm 3.19, onde ele é aplicado a pessoas 
acusadas que não podem refutar as acusações levantadas contra elas. Visto que os ju
deus, não menos que os gentios, estão nesta posição, todos se encontram sob a conde
nação de Deus, à parte da nova justiça que Deus estabelece para eles em Cristo.

4. Os escritores cristãos primitivos não fazem uso da palavra.
[C. Maurer, VIII, 557-58]

hypokrínomai [fazer o papel de hipócrita], synypokrínomai [tomar parte na hipo
crisia], hypókrisis [hipocrisia], hypokritês [hipócrita],anypókritos [sem hipocrisia]

A. Grego clássico e helenístico.
1. Significado original
a. O verbo hypokrínomai significa, a princípio, “explicar” e também, raramente, 

“responder”.
b. hypókrisis pode significar “resposta”, porém hypokritês significa “ator”, provavel

mente como aquele que interpreta um poeta, representando através de toda a conduta 
o papel atribuído.

2. Recitação e encenação. A declamação é essencial na encenação; consequente
mente, a eloquência é uma parte importante da retórica. Para Aristóteles, é a doutri
na da expressão linguística. A arte de falar é uma habilidade especializada tanto no 
palco como no mercado. Demóstenes alcança êxito quando toma lições de um ator. 
hypókrisis envolve a entrega de um discurso, incluindo mímica e gestos.

3. Sentido transferido. A  vida humana passa a ser comparada ao palco e a conduta 
ao serviço do ator (cf. Platão e, principalmente, os estoicos). A pessoa nobre pode re
presentar qualquer papel atribuído sem qualquer perda de equilíbrio interior. Negati
vamente, o palco é um mundo falso e os atores são enganadores. Por isso, hypókrisis 
assume o sentido de “simulação” ou “pretexto”. Contudo, são necessários acréscimos 
para mostrar se o grupo tem um sentido positivo, negativo ou neutro. Somente sob a 
influência cristã é que o sentido negativo prevalece no período bizantino.

B. Judaísmo da dispersão.
1. A LXX. Os termos assumem um sentido negativo já na LXX (cf. 2Mac 5.25; 6.21; 

4Mac 6.12ss.). O temor de Deus e a hipocrisia são opostos em Sir 1.28ss. Os justos 
que pecam são hipócritas (SI 12.2). hypókrisis tem o caráter de pecado (Jó 34.30). O 
hypokritês e o pecador são equiparados.

2. Filo e Josefo.
a. O sentido em Filo também é predominantemente negativo, hypókrisis, como en

cobrimento da verdade ou dissimulação, é um mal pior que a morte.
b. Para Josefo, hypokrínomai é mais uma questão de estratégia. Como se pode ver 

na história de José, isto pode ser para uma boa finalidade (Antiguidades 2.160). No en
tanto, hypókrisis também significa aparência falsa e o hypokritês é um “hipócrita” (A 
guerra judaica 2.586-87).

3. O problema histórico. Visto que o judaísmo utiliza o grupo, quase que exclusiva
mente no mau sentido, nem tanto para a hipocrisia, mas para o engano que caracteriza 
o mal como a apostasia contra Deus, surge uma questão sobre como ocorre esta iden-
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tificação. A resposta, provavelmente, está em Testamentos dos Doze, que contrastam a 
verdade com o engano: a perversidade é engano, e o engano é satânico e pecaminoso. 
Qumran vê uma antítese similar entre verdade e falsidade. A ideia, então, é que a pes
soa má, que deveria ser boa, está mascarada quando age perversamente. Esta dissimu
lação é engano e, como tal, é oposição à verdade de Deus.

C. ONT.
1. A tradição sinótica. Como na LXX, o grupo possui um mau sentido nos Sinóti- 

cos. Jesus chama seus oponentes de hypokritaí porque não podem discernir “este tem
po” (Lc 12.54ss.), ou seja, porque estão em autocontradição em suas avaliações. Uma 
autocontradição semelhante surge em relação ao que é permitido no sábado (13.15-16), 
ou quanto às próprias faltas e as de outras pessoas (Mt 7.3ss.) ou ainda quanto à ado
ração exterior e interior de Deus (Mc 7.8). A contradição dissonante entre preceito e 
prática dá origem à acusação em Mt 23.13ss. Uma aparência piedosa e uma distorção 
de proporção encobrem o fracasso em fazer a vontade de Deus. Em contraste, os dis
cípulos devem alcançar uma justiça muito maior (Mt 5.20), mostrando preocupação 
com integridade antes que com prestígio (6.2ss.). A falsidade resultará em ruína (6.2ss.; 
24.51). Ela se expressa na tentativa de armar cilada para Jesus enquanto supostamente 
estão levantando questões sérias (cf. Mc 12.15).

2. Paulo. Paulo utiliza o grupo em G1 2.13. Quando Pedro muda sua prática com a 
chegada de enviados de Jerusalém, ele não está apenas tentando enganar os enviados, 
nem agindo em contradição consigo mesmo; ele está se desviando da verdade do evan
gelho que, com a doutrina da justificação pela fé, implica igualdade entre judeus e gen
tios.

3. As Pastorais. Em lTm 4.2, o termo transmite o sentido de malfeitor ou apóstata. 
As declarações dos falsos mestres são enganosas, pois contradizem a verdade de Deus 
(cf. 6.5; 2Tm 3.8). Isto é hypókrisis.

D. Os pais apostólicos. Hermas usa hypokritaí para falsos mestres em Similitudes
8.6.5. Did. 8.1 chama os judeus de hypokritaí. hypókrisis é apostasia contra Deus. Mas 
ela é também dissimulação (cf. Pol. 6.3; Hermas Visões 3.6.1). Como um termo conciso 
para qualquer tipo de fingimento ou engano, hypókrisis ocorre em listas de vícios (Did. 
2.6; Barn. 20.1; Hermas Mandatos 8.3).

anypókritos.
1. A princípio, esta palavra ocorre na LXX em Sb 5.18; 18.15. Descrevendo a salva

ção escatológica de Deus, ela denota simplicidade não fingida.
2. No NT, o termo se torna um atributo fixo de agápê (cf. Rm 12.9; 2Co 6.6-7). Na 

última passagem, a ideia no contexto parece a de que a simplicidade genuína de Deus 
deve também caracterizar o amor dos crentes ao próximo. Onde isto não é assim, há 
não somente um amor fingido mas uma falta pecaminosa por não corresponder à pró
pria atitude de Deus e, consequentemente, um conflito com a verdade de Deus. Em lPe 
1.22, o amor sincero procede do coração; ele se baseia no novo nascimento pela palavra 
de Deus. lTm 1.5 ensina, semelhantemente que o objetivo é um amor que procede de 
um coração puro e de uma fé sincera. Aqueles que possuem cargos devem ser modelos 
e o próprio Timóteo tem tido uma fé sincera desde a infância (2Tm 1.5). Tal fé é tanto
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internamente sincera como externamente ortodoxa. Tg 3.17 opõe à sabedoria demo
níaca de falsos mestres a sabedoria pura, que se caracteriza pela ausência de qualquer 
falsidade. Em contraste, a heresia também é imoral; ela é “hipocrisia”.

3. Em 2Clem. 12.2-3, o autor entende a suposta afirmação dominical de que “dois 
são um” como uma descrição estrutural da virtude da veracidade.

[U. Wilckens, VIII, 559-71]

hypóstasis [ser, essência, realidade]

A. Uso grego.
1. Preliminar. Formado como um substantivo verbal a partir de hyphístêmi, hypós

tasis reflete alguns dos significados do intransitivo e do médio hyphístamai, a saber; 
“apoio”, “encobrimento”, “depósito ou sedimento”, “existência ou realidade” e, tecnica
mente, “arrendamento”. O uso é principalmente especializado no período inicial. O uso 
filosófico desenvolve-se a partir de um uso científico mais antigo, e a posterior faixa de 
significado dificilmente vai além dos sentidos científico e filosófico.

2. Uso médico e científico. Em medicina, hypóstasis raramente significa “apoio”, p. 
ex., o quadril como um apoio para o corpo. É mais comum o uso para “sedimento”, p. 
ex., para urina. A palavra também pode denotar excremento fluído ou sólido. De modo 
mais geral, qualquer coisa que assenta é hypóstasis (cf. coalho, o fundo lodoso da água 
estagnada, o sedimento de ar úmido, ou qualquer tipo de resíduo).

3. Uso filosófico.
a. Estoicismo. A princípio, o estoicismo traz o termo à filosofia para denotar aquilo 

que veio à existência ou que alcançou a realidade. Em contraste com ousía, que é o ser 
eterno em si, hypóstasis é o ser real, conforme este se manifesta em fenômenos indi
viduais. Desde que o ser é matéria primai, sua vinda à existência pode ser vista como 
um processo físico e, assim, hypóstasis se apresenta como um termo adequado para a 
realidade resultante. A distinção de ousía, no entanto, é apenas teórica e não prática. 
ousía existe em sua realização, hypóstasis é ousía em sua realidade, hypóstasis não é o 
fenômeno real e concreto como tal, mas a realidade por trás dele.

b. Perípato. A dependência do estoicismo é evidente no uso peripatético. Há reali
dade somente em coisas individuais; estas têm essência e realidade em si mesmas.

c. Platonismo médio. Aqui as referências são poucas, mas em Albino hypóstasis de
nota a realização do fundamento do ser com relação ao mundo inteligível.

d. Neoplatonismo. O desenvolvimento neoplatônico não tem importância para o 
uso bíblico, mas é importante mais tarde, hypóstasis agora não tem nada a ver com 
matéria. Como um termo para a realidade derivada do único, ela é sinônimo de ousía. 
Embora derivando do ser último, ela também possui ser último. Este entendimento 
está por trás do uso na doutrina posterior da Trindade.

4. Uso geral. Denotando a realidade por trás da aparência, hypóstasis pode ter sen
tidos gerais tais como “plano”, “propósito”, “preocupação” ou “concepção básica”. A rea
lidade fundamental do tempo, que é o “instante”, também é sua hypóstasis. Em outros 
contextos, o termo simplesmente significa “presença” ou “existência”.
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5. Significados especiais.
a. Astrologia. Nesta esfera, hypóstasis significa a realidade da vida presente nas 

constelações no momento do nascimento.
b. Papiros. Nos papiros, hypóstasis encontra um uso especial para “arrendamento” 

ou “anexo de documentos de propriedade” e, consequentemente, “posse”, com base em 
tais documentos.

B. Judaísmo.
1. A LXX. O substantivo ocorre 20 vezes na LXX para 12 termos hebraicos, e o ver

bo hyphístêmi ocorre com frequência um pouco maior no sentido de “suportar”. O sig
nificado de hypóstasis parece ser “propriedade móvel” em Dt 11.6, “propriedade imó
vel” em Jó 22.20, “fundamento do poder” em Ez 26.11, “realidade” que dá uma firme 
garantia em Rt 1.12; SI 39.7, “plano de vida” em SI 139.15, “plano” em Jr 23.22 e “conse
lho” em Ez 19.5; Dt 1.12. Deste modo, o uso da LXX se conforma ao grego, hypóstasis é 
a realidade fundamental por trás das coisas, muitas vezes como um plano ou propósito, 
ou como aquilo que, encerrado em Deus, dura.

2. Apócrifos e pseudepígrafos. O termo é raro nessas obras; ele ocorre em sentidos 
tais como “base”, “poder”, “plano” ou “propósito”.

3. Filo e Josefo.
a. Filo usa tanto o substantivo quanto o verbo em contextos teológicos e filosóficos. 

O verbo denota existência real e Filo usa o substantivo na expressão “realidade inteligí
vel”, que está em contraste com aquilo que pode ser conhecido pela percepção sensorial 
ou pela visão de imagens. Em outros lugares, hypóstasis significa “existência real”.

b. O substantivo é raro em Josefo. Ele o utiliza para realidade característica em Con
tra Apião 1.1, e para a realidade invisível que está por trás da perseverança dos mártires 
em Antiguidades 18.24.

C. ONT.
1. Paulo. Duas das cinco ocorrências no NT de hypóstasis estão em Paulo. Em 2Co 

9.2ss. Paulo não quer que seu orgulho com relação à coleta em Corinto seja encontra
do vão. Porém, sua preocupação no v. 4 não é tanto que seu orgulho seja exposto, mas 
que seu “plano” ou “projeto” seja frustrado pelo despreparo da Acaia. O mesmo sentido 
é claro em 2Co 11.17, onde, numa comparação insensata, ele fala de um “intento” de 
orgulhar-se que lhe é imposto. A tradução “confiança” ou “certeza” dá origem a muitas 
dificuldades e tem pouco apoio externo.

2. Hebreus. As outras três ocorrências de hypóstasis estão todas em Hebreus. O uso 
é mais simples em 1.3, onde o termo é paralelo a dóxa e está relacionado à essência de 
Deus. “Realidade transcendente” é talvez o mais próximo do que se quer dizer. Cristo, 
como Filho, reflete a glória de Deus e traz a marca dessa realidade. Em 11.1, a tradução 
“certeza” ganhou muito apoio desde que Melanchton a recomendou a Lutero, mas isso 
introduz um insustentável elemento subjetivo. O termo paralelo élenchos é objetivo e 
denota “demonstração” em vez de “convicção”, ou seja, a prova das coisas que não se 
podem ver. Semelhantemente, hypóstasis é a “realidade” das coisas que se esperam, que 
possuem uma qualidade transcendente. Os termos definem o caráter de coisas futuras 
transcendentes, e o versículo ousadamente equipara a fé à realidade e demonstração 
destas coisas. Somente a obra de Jesus e a fé como participação nesta obra não estão
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sujeitas à corruptibilidade daquilo que é sombrio e prototípico. A afirmação em 3.14 
segue linhas similares. Não se trata de uma referência subjetiva à nossa primeira con
fiança, mas de uma referência objetiva à realidade básica na qual repousa a fé dos cren
tes, uma vez que Cristo é a própria presença da realidade de Deus que eles agora com
partilham. O apego à primeira realidade, tal como ela vem com a pregação da salvação 
em Cristo, significa, naturalmente, ter confiança até o fim na realidade de Deus, porém 
hypóstasis, em si, não denota a confiança, mas a realidade divina que contrasta com 
tudo o que é sombrio e prototípico e que está paradoxalmente presente em Jesus, sendo 
na fé possuída pela comunidade.

D. Outros usos cristãos. Depois do NT, hypóstasis só ocorre novamente com 
Taciano, que a usa para a realidade absoluta de Deus, como manifestada no cosmos, 
para a realidade que está por trás da existência e que é visível somente a Deus, para a 
realidade dos demônios ou dos elementos ou para as realidades da natureza que per
meiam os elementos. Em textos gnósticos, hypóstasis é a oculta realidade espiritual dos 
espirituais, que não sofre dano mesmo em meio ao mundo material. Em outro texto, 
hypóstasis é a realidade da existência terrena que os redimidos usam até entrarem na 
vida eterna. A partir do uso em Taciano e nos gnósticos não se pode traçar uma linha 
reta para o uso teológico posterior, o qual deve ser relacionado ao desenvolvimento fi
losófico contemporâneo. [H. Kõ s t e r , VIII, 572-89]

hypostéllõ , h yp o sto ú  ->  stéllõ; hypotagê, hypotássõ  —» tássõ; hypotypõsis typos

hypõpiázõ [golpear na face, tratar asperamente]

1. Esse verbo significa “golpear na face” com consequente desfiguramento, em segui
da, figuradamente, “difamar”, “castigar” (com palavras).

2. A LXX só possui o substantivo hypõpion para “soco no rosto”, “contusão”.
3. No NT, o sentido pode ser literal em Lc 18.5, porém um significado transferido é

muito mais provável: “para que ela finalmente não me exponha numa cena pública”, ou 
“para que ela me esgote completamente com sua vinda persistente”. Em ICo 9.26-27, 
Paulo está usando metáforas atléticas para sua obra. Ele não luta como quem desfere 
golpes no ar, mas esmurra e subjuga seu corpo. A expressão é figurada. Ele não está se 
sujeitando a exercícios ascéticos, mas está sujeitando seu corpo às exigências do minis
tério (cf. Rm 8.13), obtendo força a partir das privações a que este o expõe e que Deus 
governa para o bem (2Co 12.7ss.). [K. W e is s , VIII, 590-91]

hysteros [posterior, último], hysteron [mais tarde, finalmente], hysteréõ [chegar 
tarde demais, carecer de], aphysteréõ [reter], hystérêma [necessidade, carência], 
hystérêsis [necessidade, carência]

A. Grego secular.
1. hysteros tem o sentido básico de “o que está atrás ou após” (cf. exhystérou para
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“mais tarde” e hoi hysteroi para “descendentes”). Num sentido transferido, o termo 
também pode denotar o que é de menor valor. Ele também encontra uso na lógica e na 
astrologia.

2. hysteron possui sentidos tais como “em segundo lugar”, “depois”, “mais tarde”, 
“muito tarde” e “finalmente”.

3. hysteréõ significa “chegar depois ou tarde demais” e, em seguida, assume sentidos 
tais como “ser insuficiente”, “estar atrás” e, no ativo, “necessitar”.

4. Os substantivos hystéréma e hystérésis, que são muito raros, possuem os signifi
cados: “falta”, “necessidade”, “aquilo que está faltando”.

B. ALXX.
1. hysteros (14 vezes) e hysteron (15) sempre têm o sentido de “depois”, “mais tarde”, 

contudo a ideia de deficiência é predominante no caso de hysteréõ (cf. Ec 6.2; 9.8; Ct 
7.3; SI 23.1; Sir 51.24). A ideia de chegar atrasado e, por isso, não alcançar, ocorre em 
Sir 11.11-12. O significado de hysteréõ em Jó 36.17 é “permanecer à distância”, ou seja, 
evitar.

2. hystéréma (seis vezes) sempre significa “falta” (cf. Jz 18.10; Ec 1.15), “carência” ou 
“necessidade” (SI 34.10).

C. ONT.
1. hysteros, hysteron.
a. O adjetivo significa “o último citado” em Mt 21.31, e a referência é aos “últimos” 

tempos em lTm 4.1, ou seja, os tempos proféticos futuros quando o erro, a controvérsia 
e a apostasia infestarão a igreja (cf. 2Tm 3.1; 2Pe 3.3; Jd 18 com 2Pe 2.1; ljo  2.18 com
4.1).

b. O advérbio tem um sentido comparativo em Mt 21.30, 32 (“mais tarde”). A ênfase 
é escatológica em Hb 12.11: O tempo presente é o do exercício da fé, o futuro escato- 
lógico trará salvação como seu fruto. Em Jo 13.36, a provável referência não é a um fu
turo martírio de Pedro, como este supõe (v. 37), mas à radical anulação do discipulado 
terreno com a morte de Jesus e, consequentemente, à presença com o Senhor exalta
do (cf. 14.1ss.). O superlativo ocorre principalmente em Mateus (cf. 4.2; 21.37; 22.27; 
26.60), no entanto, Marcos o possui em 16.14.

2. hysteréõ.
a. O sentido básico “chegar tarde demais”, “falhar em alcançar”, que ocorre duas ve

zes em Hb 4.1, contém uma advertência escatológica para que não se deixe escapar a 
obtenção da promessa por falta de fé. 12.15 adverte contra a falha em alcançar a graça 
de Deus, por não manter a paz e não seguir a santificação (v. 14). Paulo resume a dis
cussão em Rm 1.18-3.20 dizendo que todos nós estamos aquém da glória de Deus (v.
23) e, desta forma, somos dependentes da graça justificadora que, através da obra de 
Cristo, faz compensação pela perda e realiza a nossa glorificação (cf. 5.2; 8.17-18, 29- 
30; 9.23; 1Ts 2.12).

b. Com referência a circunstâncias, hysteréõ significa “carecer”. Jesus conta ao jovem 
rico qual é a única coisa que lhe falta para entrar na vida (Mc 10.21). Em Mt 19.20, o 
próprio jovem pergunta o que ainda lhe falta, ou seja, no sentido de algo que precisa
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ser acrescentado e não no sentido de uma falta absoluta. O ponto em Jo 2.3 é, provavel
mente, o de que o vinho acabou e não o de que há falta dele.

c. O sentido mais comum no NT é “estar necessitado”. Esta é a situação do pródi
go em Lc 15.14. Jesus pergunta aos discípulos em seu regresso se chegaram a passar 
necessidade em Lc 22.35. Paulo agradece a Deus porque os coríntios não têm falta de 
dons espirituais em ICo 1.7; esta ênfase está em essencial contraste com as ambições 
teológicas dos espirituais de Corinto em 4.8. Com respeito a carnes sacrificadas a ído
los, os crentes não sofrem qualquer carência se não as comerem; por esta razão, os for
tes não deveríam destruir ou escandalizar os fracos por sua liberdade. Paulo sabe viver 
com abundância e como conviver com a necessidade (Fp 4.12). Ele está pronto a passar 
necessidade em Corinto antes que ser um peso para a igreja (2Co 11.9). Hb 11.37 des
creve a situação dos pais enquanto aguardam o cumprimento escatológico da promessa 
divina em Cristo.

d. O significado “vir após, atrás” ocorre em 2Co 11.5; 12.11: Paulo não fica atrás dos 
outros apóstolos. Em ICo 12.24, Deus tem dado maior honra à parte inferior (ou seja, 
aquilo que vem atrás) de modo que não deveria haver discórdia, mas todos os mem
bros deveríam cuidar uns dos outros.

3. aphysteréõ. Esse verbo ocorre no NT somente em Tg 5.4 para “recusar”.
4. hystérêma, hystérèsis. Em Mc 12.44, Jesus elogia a viúva pobre por ofertar da sua 

“necessidade”, ou seja, de sua pobreza. Em 2Co 8.14, Paulo encoraja a coleta de modo 
que a abundância dos gentios supra a “carência” ou pobreza dos santos de Jerusalém e, 
assim, conduza a ação de graças (9.12-13). As “necessidades” de Paulo em 2Co 11.9 são 
supridas pela igreja da Macedônia (cf. ICo 16.17; Fp 2.30). A alegria de Paulo quan
do suas “necessidades” são atendidas não é por causa das necessidades em si, mas por 
causa da partilha e do amor que isso expressa (Fp 4.10ss.). Ele mesmo espera suprir o 
ensino necessário à fé dos tessalonicenses, indo até eles (lTs 3.10). Através de seus so
frimentos, Paulo participa dos sofrimentos de Cristo, que agora está exaltado acima do 
sofrimento terreno como Cabeça da igreja (Cl 1.24).

D. Escritos primitivos.
1. Escritos da igreja primitiva.
a. O advérbio tem um sentido temporal em Papias (Eusébio História eclesiástica

3.39.15).
b. O verbo significa “precisar de alguma coisa” em Diog. 5.13; Inácio Efésios 5.2, e 

“estar necessitado”, “ser pobre” em Did. 11.12; Barn. 10.3.
c. hystérêma significa “o que está faltando” em lClem. 38.2 e “carência” em Her- 

mas Visões 3.2.2; Similitudes 6.3.4. Clemente de Alexandria Fragmento 46 exclui todo 
hystereín do reino futuro e, para uma afirmação cristológica, cf. Stromata 8.9.29.5.

2. Gnosticismo. Os termos hysteréõ e hystérêma são importantes no gnosticismo
cristão como denotando o que é de menor valor fora da plêrõma divina original. Desta 
maneira, a sabedoria inferior é um poder inferior. Como hystérêma é resultado da ig
norância, a obtenção da gnõsis a remedia. Os gnósticos abandonam o lugar de hystérê
ma e se esforçam para subir de volta ao um (cf. Irineu Contra heresias 1.11.2; 16.2; 18.4; 
21.4). [U. W il c k e n s , VIII, 592-601]
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hypsos [altura], hypsóõ [erguer, exaltar], hyperypsóõ [elevar à mais alta posição], 
hypsõma [altura], hypsistos [o mais elevado]

hypsos.

A. Grego não bíblico, hypsos faz referência à dimensão da altura. O termo pode 
ser um “lugar alto”, um “cume”; também significa "altura”, “alteza” (em um título) e pos
sui sentidos tais como “sublimidade”, “clímax”, “nobreza”.

B. O AT grego. O uso do termo é variado na LXX, seja para expressar altura, para 
denotar um lugar alto ou uma posição elevada, exaltação por Deus, orgulho humano 
ou a imponência do céu ou de Deus.

C. Judaísmo.
1. A ideia de arrebatamento ao céu ocorre em Enoque Slav. 3 e a altura do terceiro 

céu é expressa em Test. Levi 2.8. Josefo Antiguidades 8.126 fala da infinita altura e gran
deza da bem-aventurança.

2. Filo se refere ao estágio mais alto no conhecimento de Deus, à sublimidade do 
título (p. ex., Moisés) e à diferença entre a verdadeira e a falsa hypsos.

D. O NT. Ap 21.16 dá a altura da cidade celestial. Ef 4.8-9 faz referência à ascensão 
de Cristo. Cristo vem de cima e retorna triunfalmente a seu lar nas alturas (cf. Sl 68.18). 
Em Lc 1.78; 24.49, “nas alturas” é quase um termo para Deus (cf. também At 1.8). Em 
Tg 1.9 o sentido é o de exaltação em posição. Os pobres, em contraste com os ricos, são 
exaltados nas alturas por Deus.

E. Cristianismo primitivo. O uso aqui é semelhante ao da Bíblia (cf. lClem. 36.2; 
Inácio Efésios 9.1; Barn. 20.1; Did. 5.1; Diog. 7.2).

hypsóõ, hyperypsóõ.

A. Grego não bíblico. O termo tardio e raro hypsóõ significa “erguer”, “exaltar”, 
tanto no sentido literal como no transferido.

B. O AT grego. A palavra é comum na LXX com referência a exaltação de Deus, a 
jubilosa exaltação concedida por Deus, a exaltação que, no pressuposto de humilhação, 
significa glorificação (cf. Is 52.13) e a autoexaltação arbitrária e arrogante (Os 13.6).

C. Judaísmo. Sl. Sal. 1.5 lamenta a exaltação (ou seja, arrogância) dos pecadores, 
Test. Jos. 1.7 desenvolve o tema de humilhação e exaltação e Qumran faz referência à 
exaltação da ressurreição, de um restante na comunidade, de Miguel sobre os seres ce
lestiais e de Israel sobre as nações.
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D. ONT.
1. O tema do AT de exaltação dos humildes e humilhação dos orgulhosos ocorre em 

Mt 23.12; Lc 14.11; 18.14. A verdadeira exaltação é obra de Deus (Lc 1.52; Tg 4.10; lPe
5.6). Ser feita digna de receber o evangelho e a glória de Cristo constitui a exaltação da 
igreja (2Co 11.7). A exaltação é uma bênção (Mt 11.23) e tem uma referência escatoló- 
gica (Fp 2.5ss.).

2. Fp 2.9 fala sobre a exaltação de Cristo. Sua obediência até à morte é humilhação; 
na ressurreição ele é exaltado à mais alta posição (hyperypsóõ). Para todas as suas im
plicações éticas, a afirmação é soteriológica e escatológica. Paulo prega Cristo crucifica
do como o Senhor da glória (ICo 2.2), que lhe fala do alto e o coloca na mesma tensão 
de humilhação e exaltação (2Co 12.1ss.).

3. Em Hb 1.3, Cristo, tendo sofrido, está à destra da majestade nas alturas, exaltado 
acima dos céus.

4. Em At 2.33, o Cristo ressurreto está posto à destra de Deus no lugar de governo. 
Isto é o pressuposto do derramamento do Espírito. Em 5.31, o Salvador exaltado conce
de arrependimento e perdão de pecados a Israel.

5. Em Jo 3.14; 8.28; 12.32, 34, Jesus é exaltado tanto na cruz como acima no céu. 
Aqueles que creem no Filho do Homem exaltado têm a vida (3.14-15). A morte é o 
pressuposto de saída da esfera terrena e de transfiguração. Contudo, hypsóõ também 
denota a forma de morte. Os que levantam Jesus na cruz o exaltam como Regente e 
Juiz. Sua exaltação torna o discipulado da cruz essencial para os crentes. A exaltação de 
Jesus é também seu aperfeiçoamento (19.30). Ele não estabelece um reino terreno, mas 
por sua ressurreição e ascensão é exaltado a seu lar celestial.

6. A exaltação de Jesus envolve ressurreição, recepção, ascensão, entronização e do
mínio real. Ela é o clímax de sua humilhação terrena e o pressuposto de sua vinda em 
glória. Ela não é tanto uma mudança de lugar, mas é o estabelecimento em poder e gló
ria, tanto na terra como no céu. A transfiguração antecipa esta glória futura e a tumba 
vazia aponta para ela. A exaltação é um conceito básico em toda a cristologia, princi
palmente porque a ressurreição forma um corretivo a qualquer evaporação docética.

E. Cristianismo primitivo. Às vezes, os pais apostólicos utilizam hypsóõ para arro
gância humana (Did. 3.9). Nós o encontramos em citações do AT somente em Justino. 
Em Atos de Tomé, a elevação é um pressuposto da visão de Cristo. Inscrições seguem 
João em dar a “exaltar” o sentido de “glorificar”.

hypsõma.
1. A esfera não bíblica. Essa palavra rara e tardia significa “eminência”, “lugar eleva

do” e, em astrologia, “culminação”.
2. A LXX e o judaísmo helenístico. Os usos da LXX são para “arrogância”, “exaltação” 

e os “lugares altos”. Filo diz que o Decálogo é formado na altura do céu.
3. O NT. As únicas ocorrências no NT estão em Rm 8.39 e 2Co 10.5. Em Rm 8.39, 

Paulo afirma que a “altura” da criação não pode nos separar do amor de Cristo, que 
adentrou esta esfera e a sujeitou a si mesmo. Em 2Co 10.5, Paulo utiliza a imagem de 
uma “fortaleza com altas torres” para a atitude que, altivamente, resiste ao verdadeiro 
conhecimento de Deus, mas que o apóstolo supera com o evangelho.
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4. Cristianismo primitivo. Atos de João 23 recorda o uso de Paulo em Rm 8.39.

hypsistos.

A. Grego não bíblico. Essa palavra significa “o mais alto”, “o mais elevado”. Ela é 
usada para os picos mais altos, mas também para Zeus, como o deus mais elevado ou 
para Mitra como o altíssimo.

B. ‘elyôn no uso semítico. Possivelmente, com base cananeia (jebuseia?), o AT no
meia Deus como o Altíssimo (cf. Gn 14.19ss.; 2Sm 24.17). Com foco em Sião, o nome 
expressa esperanças escatológicas. Como título de majestade, ele se refere a Deus como 
aquele que habita nas alturas, sempre na poesia exceto em Gn 14. Qumran faz referên
cia ao conhecimento do Altíssimo e chama seus membros de santos do Altíssimo.

C. hypsistos na LXX. hypsistos é, principalmente, um termo para Deus na LXX; ele 
serve de equivalente para o título divino ‘elyôn, e também para outros termos hebraicos 
cujo ponto é que Deus é o Senhor nas alturas. Em Sirácida, hypsistos é o termo mais 
comum para Deus depois de Kyrios. Ele é usado apenas para o Deus de Israel e como 
um nome próprio. Em expressões como theós hypsistos, é um substantivo em aposição.

D. hypsistos no judaísmo. Altíssimo torna-se um termo favorito para Deus no ju
daísmo helenístico. Ele reúne o título do AT para Deus e o conceito grego do deus prin
cipal. Considerando que no AT Altíssimo denota o único Deus nas alturas, hypsistos 
se torna no judaísmo helenístico um termo apologético para o Deus supremo, embora 
não em um sentido sincretista.

E. ONT.
1. A fórmula "nas maiores alturas” ocorre em Lc 2.14 (a narrativa do Natal) e em 

Mt 21.9; Mc 11.10; Lc 19.38 (a narrativa da entrada triunfal). Na narrativa da entrada, 
temos uma invocação de Deus e, em Lc 2.14, o paralelismo contrabalança glória a Deus 
nas alturas com salvação para a humanidade na terra.

2. hypsistos é utilizado nove vezes no NT como um termo para Deus. Em Lc 1.32, 
35, o filho de Maria será chamado Filho do Altíssimo e, em 1.76, o precursor é o profe
ta do Altíssimo. Um demônio chama Jesus de Filho do Altíssimo em Mc 5.7; Lc 8.28, e 
a jovem dirige-se a Paulo chamando-o de servo do Deus Altíssimo em At 16.17. Altíssi
mo é um termo para Deus em Lc 6.35, e o nome destaca a transcendência divina em At 
7.48. A descrição em Hb 7.1 simplesmente repete Gn 14.18. Em geral, hypsistos, como 
um nome divino, está à margem da tradição do NT, seja como uma expressão de subli
midade, um termo de transcendência ou um título tradicional.

F. Cristianismo primitivo. À parte do uso litúrgico, sob a influência do AT, hypsis
tos encontra pouco lugar na igreja primitiva (por exemplo cf. lClem. 29.2; Inácio Ro
manos, Introdução; Justino Apologia 33.5). Os Atos apócrifos atribuem o título ao Se
nhor exaltado (cf. Atos de Tomé 48). Cristo é o Kyrios e hypsistos da comunidade.

[G. Bertram , VIII, 602-20]
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φ p h
phaínõ [brilhar, aparecer], phanerós [visível, evidente], phaneróõ [revelar, mos
trar], phanérõsis [revelação, aparição], phantázõ [aparecer], pháníasma [fantas
ma], emphanízõ [mostrar, aparecer], epiphmnõ [mostrar, aparecer], epiphanês [vi
sível, magnificente], epipháneia [aparição]

phaínõ.
1. Essa palavra significa “manifestar, “mostrar”, intransitivamente “brilhar”, “acen

der”, “tornar visível”, “aparecer”. Em filosofia a referência da palavra é à percepção dos 
sentidos.

2. No NT o ativo ocorre apenas intransitivamente, p. ex„ o brilho do sol (Ap 1.16), 
do sol e da lua (21.23), de uma lâmpada (Jo 5.35) ou do dia ou da noite (Ap 8.12). Um 
uso figurado pode ser visto em Jo 1.5. phaínomai é mais comum para “brilhar”, “acen
der” (cf. a estrela em Mt 2.7, astros em Fp 2.15, relâmpago em Mt 24.27, a candeia em 
Ap 18.23), ou para “aparecer”, “manifestar-se” (Tg 4.14), “ocorrer” (Mt 9.33), “mostrar- 
-se” (Mt 13.26; Rm 7.13). Os temas incluem manifestação escatológica (Mt 24.30), 
fenômenos do sonho (Mt 1.20) e as aparições do Senhor ressuscitado (Mc 16.9). Um 
sentido impessoal é “aparentar” ou “parecer” (Mc 14.64), e cf. “parecer como se” em 
Mt 23.27-28 e “dar a aparência” em Mt 6.16. Uma distinção entre o visível e o invisível 
pode ser vista em Hb 11.3.

phanerós.
1. Esse adjetivo significa “visível”, “manifesto”, “proeminente”, “público”.
2. No NT Rm 2.28 tem em vista o que é “visível” exteriormente. O que é “evidente” é 

o ponto em Rm 1.19, G1 5.19 e lTm 4.15. ljo 3.10 traz a nuança do que foi “manifesta
do” (cf. Mc 4.22; Lc 8.17; Mc 6.14), manifestado em termos escatológicos em ICo 3.13. 
O advérbio phanerós significa “publicamente” em Mc 1.45; Jo 7.10 e “claramente” em 
At 10.3.

phaneróõ.

A. Fora do NT. Esse verbo raro significa “fazer visível” ou, no passivo, “tornar-se 
visível”.

B. ONT.
1. Comum no NT, phaneróõ refere-se à revelação do sentido oculto das parábolas 

no dito proverbial em Mc 4.22.
2. Em Paulo phaneróõ é um sinônimo de apokalyptõ (Rm 1.17 e 3.21). Exceto em 

ICo 4.5 e Rm 1.19 (“fazer visível”) trata-se da revelação no evangelho. Rm 3.21 refere- 
-se à revelação definitiva da justificação em Cristo. Em 2Coríntios phaneróõ talvez seja 
um termo dos oponentes de Paulo, por ele adotado. Ele o usa para a revelação de Deus 
em sua pregação (2Co 2.14) e vida (4.10-11). Embora escatologicamente qualificada, 
esta é definitiva.
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3. A revelação ocorre na proclamação em Cl 1.25-26. Categorias de luz ocorrem em 
Ef 5.13-14, e encobrimento é o oposto em Cl 3.3-4. Os instrumentos da revelação me
deiam salvação (cf. também 2Tm 1.10; Tt 1.2-3). Em lTm 3.16 (cf. lPe 1.18ss.) trata-se 
da revelação ocorrida em Cristo.

4. phaneróõ é comum em João (gnõrízõ é sinônimo). Jesus “manifesta perante os 
olhos de todos” (Jo 7.4-5) a realidade, o nome e as obras de Deus. A obra completa de 
Jesus é revelação. Indiretamente a realidade de Deus é também revelada no testemunho 
de João Batista (1.31). As aparições do Senhor ressuscitado são o assunto em 21.1, 14. 
Jesus revela o amor de Deus em ljo 4.9. O objetivo é a vida (1.2; 4.9). A revelação é o 
conteúdo da palavra da vida, que envolve proclamação. A revelação futura é a referên
cia em 2.28 e 3.2.

5. Os dois casos em Ap 3.18 não têm importância teológica (cf. também o uso no 
hino em 15.4).

C. Os pais apostólicos. Para Inácio a revelação rompe o silêncio eterno e é cumpri
da em Cristo (Efésios 19.1-2). A ekklêsía celestial é revelada no corpo de Cristo (5.31- 
32). Por meio de Cristo, Deus revelou a verdade e a vida celestial conforme 2Clem.
20.5. Barn. 5.6, 9 refere-se à revelação na carne (cf. 6.7, 9,14). A revelação do AT a pre
diz (2.4). Em Hermas phaneróõ indica a revelação de uma visão e o aparecimento do 
pastor (Visões 3.1.2; Similitudes 2.1). Diog. 8.11 fala da revelação da misericórdia divina 
em Cristo após a exposição do pecado humano (9.2).

phanérõsis.
1. Essa palavra significa “revelação”, “manifestação”.
2. Em ICo 12.7 ela é a revelação concedida pelo Espirito e consiste dos dons rela

cionados nos v. 8ss. Ela envolve atos nos quais o Espírito se manifesta. Na outra única 
ocasião no NT em 2Co 4.2 Paulo descreve a verdadeira proclamação como sendo uma 
manifestação da verdade em contraste à falsificação da palavra de Deus por seus opo
nentes.

phantázõ, phántasma.
1. Na voz média ou passiva, o verbo geralmente significa “aparecer” com referência a 

fenômenos incomuns. Este é o sentido em Hb 12.21 (“a visão”).
2. O substantivo, com o significado de “fenômeno”, é muitas vezes usado para apare

cimentos ou aparições em sonhos. Significa “fantasma” em Mc 6.49.

emphanízõ.
1. Essa palavra significa “tornar visível”, “demonstrar”, “mostrar”, “declarar” e, na voz 

ativa e média, “aparecer”.
2. No NT ela significa “manifestar” em At 23.22 e Hb 11.14. O aparecimento dos 

mortos é o assunto em Mt 27.53. Um duplo sentido é aparente em Jo 14.21ss. onde Ju
das tem em mente uma aparição em virtude da ressurreição, mas Jesus está falando de 
sua autorrevelação nos crentes quando ele e o Pai virão fazer morada neles. Hb 9.24 
está talvez usando uma expressão cultuai ou legal quando se refere ao Cristo exaltado 
comparecendo diante de Deus por nós.
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epiphaínõ, epiphartês, epipháneia.

A. Grego clássico e helenístico.
1. O verbo significa “mostrar”, “mostrar-se”, “aparecer”, o adjetivo significa “visível”, 

“magnífico” e o substantivo significa “aparição” em vários sentidos (p. ex„ uma “super
fície” geométrica, o “aparecimento” de um inimigo, a “linha de frente” de um exército 
ou o “renome” de um povo famoso). O grupo tem importância religiosa com referência 
à intervenção dos deuses para trazerem ajuda divina. Dessa forma, a palavra vem a de
notar “assistência divina”. Os ptolomeus adotavam o título theós epiphanés.

2. Na LXX encontramos o verbo para “brilhar” em Dt 33.2 e para aparições de Deus 
em Gn 35.7. O adjetivo significa “esplêndido” em Et 5.1. O uso mais comum do grupo 
é para demonstrações poderosas de ajuda (cf. 2Sm 7.23; 2Mac 2.21; lC r 17.21; 2Mac 
15.34; 3Mac 2.19).

3. Josefo usa epipháneia para “fama” mas, principalmente, para “intervenção útil”. O 
verbo significa “aparecer” e o adjetivo “magnífico”. Filo usa o substantivo para “apari
ção”, “renome”, “esplendor” e “superfície geométrica”, o adjetivo para “esplêndido”, “dis
tinto” e o verbo para “aparecer”.

B. ONT.
1. No NT epiphaínõ no intransitivo significa “mostrar-se”, “aparecer” (os astros em 

At 27.20). Deus intervém para ajudar na metáfora de Lc 1.79. A graça de Deus tem apa
recido para salvação no evento Cristo (Tt 2.11; cf. 3.4).

2. O adjetivo caracteriza o dia do Senhor em At 2.20 (“notável”).
3. O substantivo é um termo religioso no NT. Refere-se ao futuro aparecimento es-

catológico de Cristo em 2Ts 2.8; lTm 6.14; 2Tm 4.1; Tt 2.13, e ao aparecimento terreno 
de Jesus como uma manifestação escatológica da graça em 2Tm 1.9-10 (cf. também em 
4.8). [R. Bultmann e D. Lührmann , IX, 1-10]

pharisaíos [fariseu]

A. Farisaísmo no judaísmo.
I. Uso. Um termo comum no NT e em Josefo, geralmente no plural, Pharisaíos 

transcreve um palavra aramaica que denota “separado”. O equivalente hebraico, cuja 
raiz pode ter nuanças tanto positivas como negativas, é muito raro e não abrange todos 
os aspectos do farisaísmo. Contemporâneos (mas não os próprios fariseus) parecem 
usá-los num sentido depreciativo para “sectários”.

II. O farisaísmo até a queda da hierarquia de Jerusalém.
1. A origem. As origens do farisaísmo são obscuras, mas parecem remontar ao sé

culo 2° a.C.
Possíveis precursores são a. os chassidianos. As fontes, que são esparsas, sugerem 

que este grupo tenha se originado sob Antíoco Epifânio (cf. IMac 2.42). O grupo con
siste num movimento de oposição anterior à revolta dos macabeus. Sua primeira meta 
é a autoridade estabelecida em Jerusalém que está se afastando da lei. O seu principal 
objetivo parece ser o de defender e observar a lei dentro da hierarquia. Assim, o grupo 
pensa de si mesmo como sendo o verdadeiro Israel.

Uma origem pode também ser procurada b. nos perushim, cujo interesse é a sepa-
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ração mediante a lei, primariamente separação sacerdotal pela lei sagrada, tendo em 
vista a validade cultuai dos atos sacerdotais, mas depois, por extensão, a santificação do 
povo, mediante a aplicação diária da lei. Os fariseus, evidentemente, estão preocupados 
com a separação interior e não meramente exterior, no entanto, um movimento sacer
dotal, tendo a santidade como o seu objetivo, pode muito bem ter contribuído para o 
farisaísmo, especialmente no caso de sacerdotes fariseus. O fator decisivo, porém, é o 
ideal da santificação diária pela lei, como pode ser visto na predominância leiga que 
pertence à própria estrutura do farisaísmo e na negação de qualquer proeminência a 
sacerdotes como tais.

2. As sociedades farisaicas. Embora ainda não tenhamos dados reais para o período
a.C., parece que os fariseus formaram sociedades orientadas para a santificação e dis
tintas do restante do judaísmo por regras específicas. Só com base num tipo assim de 
organização poderíam os fariseus resistir aos hasmoneus, e referências rabínicas confir
mam uma existência corporativa de acordo com regras.

Quanto a isso encontramos a. o termo Chabura, um termo geral para “união” que 
sugere a formação de sociedades farisaicas.

Encontramos também b. o termo Chaberim para membros que aceitam os estatu
tos da sociedade.

Um terceiro termo c. é Chaberut para as obrigações que os membros aceitam. Elas 
poderíam variar ao longo dos anos e em grupos diferentes, mas sempre incluem o pa
gamento de dízimos e a aplicação diária da lei sagrada, embora com distinção entre 
aqueles que aceitam apenas dizimar e aqueles que aceitam a santificação total após um 
curso prévio de instrução e a aprovação num teste. As sociedades são pequenos grupos 
que se dizem o verdadeiro Israel distintamente das massas que rejeitam o ideal de reali
zação da lei sagrada na vida diária, não importando qual possa ser sua cultura ou posi
ção. No entanto, fatores políticos, econômicos e sociais descartam uma rígida restrição 
de relações cotidianas com as massas, que é o ideal farisaico.

3. Sabedoria e erudição farisaica.
a. Os chakamim. O farisaísmo provê solo frutífero para o aprendizado. No período 

pós-exílico a sabedoria secular fez um significativo acordo com a fé de Israel. Isso levou 
os crentes a verem na lei uma ordem de vida, bem como um plano de salvação. Os pro
fessores de sabedoria, os chakamim, são aristocratas do espírito classificando-se ime
diatamente após a aristocracia sacerdotal e social. Nas sociedades farisaicas democrá
ticas eles rapidamente assumem posições de liderança. Aí desenvolvem, não a doutrina 
de Deus, mas os temas da antropologia, da soteriologia e da escatologia que ligam os 
crentes tanto a este mundo quanto ao próximo. Sob sua orientação um novo ambiente 
de fé se desenvolve, o qual forma o pano de fundo do NT. A tensão que este desenvolvi
mento causa com relação ao texto sagrado do AT apresenta uma tarefa inevitável para 
os estudiosos e acaba produzindo a erudição dos escribas.

b. Os soferim. Esse termo abrange um amplo círculo que inclui desde pessoas letra
das, professores elementares, secretários e escribas do templo a estudantes e expositores 
da lei. Quando ocorre a fusão de lei com a sabedoria, os soferim tornam-se pratica
mente idênticos aos chakamim com a tarefa especial de interpretar a lei à luz do novo 
desenvolvimento. Obviamente, os soferim não têm de ser fariseus. Eles existem antes 
do movimento farisaico e sempre há escribas não fariseus. Todavia, uma vez que os fa-
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riseus são estudantes diligentes da lei que procuram aplicá-la na vida diária, inevitavel
mente eles precisam dos soferim para guiar seu pensamento e prática.

4. Os fariseus como um partido.
a. Os hasmoneus. O farisaísmo é, essencialmente, uma tendência ou movimento, e 

se mantém assim na diáspora. Na Palestina, porém, sua preocupação com a legitimi
dade implica seu desenvolvimento como um partido, provavelmente já no governo de 
Hírcano I (134 a.C.). Opondo-se aos hasmoneus, os fariseus buscam substituí-los por 
uma família sumo sacerdotal aaronita. Para esse fim, eles parecem ter invocado a ajuda 
do selêucida Demétrio III Eucário, mas após um breve sucesso eles sofrem severamen
te nas mãos de Janeu quando os sírios se retiram. Sob as ordens de Salomé Alexandra 
(76-67 a.C.) eles alcançam o poder e, brutalmente, eliminam seus opositores; os rabinos 
descrevem seu governo como sendo de grande prosperidade. A morte da rainha quebra 
sua hegemonia, mas eles retêm representação minoritária no concilio. Nas lutas dinás
ticas que se seguiram, os fariseus passam a buscar o fim do sacerdócio vinculado ao 
príncipe como sendo uma inovação inválida. Rejeitando a hierocracia, eles podem le
var uma vida religiosa sem dependência política. Podem, assim, recomendar a rendição 
de Jerusalém a Herodes I, e depois da vitória de Herodes em 37 a.C. eles não apenas 
sobrevivem, mas continuam respeitados pelo povo (em contraste com Herodes).

b. De Herodes à destruição do templo. Herodes aceita e até mesmo favorece os fa
riseus, tendo o cuidado de não ferir seus escrúpulos religiosos. Seguindo sua política 
anti-hasmoneana, eles nunca advogaram movimentos nacionalistas de resistência, vi
sando a salvação escatológica. No entanto, eles acabam enredados em várias intrigas do 
palácio e, depois da morte de Herodes e do banimento de Arquelau, quando os sadu- 
ceus recuperam o controle, eles deixam de exercer um papel normativo. Não obstante, 
seus escribas permanecem populares ao legalizarem costumes e crenças populares, e a 
aristocracia não procura tomar alguma medida violenta contra eles.

c. Os zelotes. Diferentes tendências podem ser vistas no farisaísmo, muitas vezes 
nitidamente divididas. Assim, os zelotes emergem como uma facção radical ou parti- 
cularista do farisaísmo sob a liderança de Judas, o galileu, que se distingue pelo amor 
à liberdade e pelo reconhecimento de Deus, somente, como Senhor. Os zelotes rapida
mente conquistam seguidores, por terem um programa predominantemente religioso 
ao invés de político, e Judas une em sua pessoa a erudição de escriba e a habilidade 
de liderança. Se por um lado ele é o aparente herdeiro messiânico, por outro ele é um 
chakam, que busca a vitória da lei e assim a eterna liberdade na forma do governo de 
Deus. O antigo farisaísmo resiste ao movimento zelote, mas não pode impedir a intru
são de uma sucessão de pensamentos e aspirações dos zelotes.

d. Crítica zadoquista. Qumran mostra que o farisaísmo recebe a oposição da orto
doxia mais antiga em relação à suas detalhadas regulamentações e também a toda sua 
interpretação da lei. O que é contestado não é a aplicação da lei à vida, mas a colocação 
de regulamentações farisaicas como uma barreira em torno da lei e a resultante con
cessão à tradição oral do mesmo valor concedido à lei com a consequente imunidade 
em relação às críticas. O ideal do farisaísmo é uma ordenação detalhada da vida, que 
proteja os crentes contra o pecado mortal e produza comunhão com Deus em meio às 
mudanças e casualidades da vida. O Documento de Damasco é uma obra zadoquista 
que ataca a ideia de uma barreira em torno da lei com base na alegação de ela envolver
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transgressão da lei e também impor encargos muito pesados sobre as pessoas, mediante 
falsa exposição. De modo semelhante, Qumran acusa o farisaísmo de dissolução da lei 
por má orientação e evasão por parte dos escribas. Um exemplo de tal evasão é o arran
jo no qual, supostamente, Hillel teria permitido um empréstimo a ser cobrado mesmo 
no ano da remissão, adotando, desse modo, dentro da lei sagrada uma prática secular 
que, virtualmente, anula a lei.

III. A vitória do Farisaísmo.
1. A queda da hierocracia. Exceto no tempo de Salomé Alexandra, os fariseus exer

ceram uma papel minoritário até 70 d.C. Seu período de importância vem somente 
com a queda da hierocracia. Quando a captura de Jerusalém abalou o ideal dos sadu- 
ceus, o farisaísmo providenciou a orientação necessária para a reconstrução. Politica
mente independente, ele nutre a vida comunitária na sinagoga. O fracasso dos zelotes 
abriu caminho para líderes mais moderados como Joanã ben Zakkai. Jâmnia com seus 
chakamim, que não tomaram parte na revolta, forma um centro para a reorganização.

2. A reconstrução.
a. Mudança religio-social. Os chakamim podem agora aplicar mais integralmente 

seus próprios conceitos. Eles desfrutam o apoio da diáspora oriental. Um novo tribunal 
é instituído, no qual os escribas têm autoridade final. A academia Jâmnia fornece os 
líderes, de modo que o poder passa de uma aristocracia para homens de qualidade reli
giosa e intelectual que, após um longo período de preparação, estão qualificados para a 
ordenação como rabinos.

b. Reorganização interna. Na reorganização interna, a primeira tarefa é dar à comu
nidade uma base uniforme na lei religiosa. Uma voz do céu resolve a antiga disputa en
tre Hillel e Shammai em favor do primeiro. A excomunhão recai sobre grupos dissiden
tes como os saduceus e essênios, e ocorre a plena separação entre os samaritanos. Por 
fim, na Galileia e na dispersão prevalecem os hillelitas fariseus. Medidas são tomadas 
para suprimir a especulação, para estabelecer o canon, e para padronizar a linguagem, 
a escrita e a liturgia. Os chakamim tinham tentado estabelecer o canon anteriormente, 
mas agora, debatendo com saduceus, samaritanos e judeus cristãos, eles conseguem es
tabelecer o tríplice cânon da lei, profetas e escritos. Eles também padronizam o texto e 
completam uma nova e mais literal tradução para o grego. Quanto à lei, adotam e revi
sam a lei cultuai, fazem uso da tradição escrita bem como da oral, e estabelecem o trí
plice princípio de decisão majoritária, costume local e autoridade normativa. A exegese 
procura estabelecer a unidade entre a lei escrita e a tradição oral; regras emprestadas 
da hermenêutica helenística ajudam nessa tarefa, embora estas conflitem com as regras 
mais antigas e mais simples ilustradas na obra expositiva de Qumran. Um elemento es- 
catológico permanece, o qual espera pela restauração do templo e o início do reino. A 
reconstrução é tão meticulosa que é difícil hoje obter mesmo um panorama geral do 
judaísmo anterior à queda da hierocracia.

IV. Resumo. Antes de 70 d.C. o judaísmo apresenta-se como um fenômeno multi-
forme; depois de 70 d.C. vemos o triunfo de um único movimento com o farisaísmo. 
Este movimento, anteriormente uma minoria, adquire tamanha força a ponto de im
primir sua marca sobre todo o judaísmo mundial. Somente muito depois surgirá oposi
ção contra ele, e mesmo esta oposição não poderá alterar decisivamente a totalidade do 
novo judaísmo rabínico. [R. Meyer, IX, 11-35]
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B. ONT.
I. A tradição sinótica.
1. O problema histórico. O NT menciona os fariseus umas 98 ou 101 vezes, a maior 

parte nos Sinóticos. Os fariseus opõem-se a João Batista em Mt 3.7ss. e são um partido 
contencioso contra Jesus em Mc lO.lss.; 12.13ss. Muito cedo eles tomam decisão so
bre sua morte (Mc 3.6). Em troca, incorrem na severa crítica de Jesus (Mc 7; Mt 25). 
De certo modo, eles representam o judaísmo como um todo neste aspecto. Contudo, 
o quadro ainda não é uniforme, pois Jesus tem relações amistosas com muitos fariseus 
(cf. Lc 7.36; 13.31ss.; Mc 12.34). Além disso, os fariseus, que têm pouco poder de fato, 
desempenham apenas um papel menor na história real da paixão.

2. Outros partidos. Outros grupos bem como os fariseus opôem-se a Jesus (cf. as re
ferências aos fariseus e saduceus em Mt 16.6, ao fermento dos fariseus e de Herodes em 
Mc 8.15 e à pergunta dos saduceus em Mt 22.34).

b. Encontramos também menção aos principais sacerdotes e anciãos com os fariseus 
(cf. Mc 12.lss.; Mt 21.23,45).

c. Com frequência os escribas aparecem nos relatos e embora muitos escribas sejam 
fariseus, os dois grupos não são idênticos (cf. Lc 11.37ss., 45ss.; Mc 7.5; Lc 5.21). Em 
questões exegéticas, os escribas, provavelmente, desempenham um papel de liderança 
e, apenas incidentalmente, alguns deles são fariseus (cf. Mc 12.35; Mt 22.41).

d. Marcos refere-se aos herodianos em 3.6; 12.13. Estes são talvez partidários políti
cos de Herodes Antipas, embora pouco se conheça sobre eles e sobre sua ligação com 
os fariseus. Mateus e Lucas omitem as referências por conta de sua falta de interesse no 
grupo ou da falta de qualquer relevância adicional desse grupo.

3. Oposição à compreensão dos fariseus.
a. A oposição de Jesus aos fariseus é dirigida contra a piedade legal deles e a resul

tante prática da lei. Jesus aceita a lei (Mt 5.17) e até lhe dá uma interpretação mais rigo
rosa (5.2lss.). O amor a Deus e ao próximo é seu critério, não a lei em si ou a tradição 
oral. Ao proclamar a vontade de Deus, Jesus, implicitamente, coloca-se acima da lei e 
opõe-se à tradição oral do farisaísmo (Mc 7.8-9,13). A ênfase em regras detalhadas sig
nifica a anulação de exigências essenciais. Por essa razão, a prática legal do farisaísmo 
corresponde à hipocrisia (Mt 6.1ss.).

b. Regras, nas quais o farisaísmo reivindica ser o verdadeiro Israel, provocam a opo
sição especial de Jesus, p. ex„ o estrito sabatismo (Mc 2.23ss.), o dízimo (Lc 18.12), o 
jejum (Mc 2.18ss.) e os ritos de purificação (Mc 7.lss.). O que Jesus busca é a pureza 
interior, não a exterior (Mc 7.15).

c. A separação dos fariseus em relação às pessoas é também uma causa de conflito 
por conta do envolvimento de Jesus com publicanos e pecadores. Visto desfrutar de co
munhão à mesa com os fariseus (Lc 7.36), ele recebe críticas severas sobre esse assunto 
(Mc 2.15ss.), mas em resposta ele opõe sua missão salvífica ao legalismo farisaico. En
tretanto, na parábola de Lc 18.9ss. ele descarta a preocupação subjetivamente honesta 
dos fariseus de cumprir da lei e aprova a atitude daqueles que nada esperam de suas 
próprias obras, antes tudo esperam da misericórdia divina.

d. Mt 5.18-19, certamente, mantém a infalível validade da lei. As instruções em Mt
23.2-3 não contestam em si mesmas a autoridade dos fariseus. A acusação em Mt 23.3, 
23 é contra a prática farisaica antes que o ideal farisaico. A porta é, assim, deixada aber-
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ta para que cristãos judeus atinjam uma verdadeira legitimidade farisaica, enquanto re
jeitam o judaísmo farisaico e até adotam elementos da crítica zadoquista.

II. Evangelho de João. Em João, também, os fariseus opõem-se a João Batista (1.19), 
entram em conflito com Jesus sobre a observância do sábado (5.1ss.), e resolvem ma
tar Jesus (7.32). Contudo “os judeus” como um todo são mais proeminentes em João 
(ou seja, os líderes intelectuais e religiosos), os fariseus estão agora em contato próxi
mo com os principais sacerdotes (7.32; 11.47), e pouca importância é dada à distinção 
entre os escribas e os fariseus (cf. Jo 9). A separação dos fariseus em relação ao povo 
ainda desempenha certo papel (7.49), mas não há julgamento coletivo dos fariseus e, na 
pessoa de Nicodemos, Jo 3.1-2 retrata um simpático fariseu (cf. 12.42).

III. Atos e Paulo.
1. Em Atos os fariseus não desempenham papel especial em oposição quer a Jesus 

(2.23) ou à jovem igreja (4.1: os saduceus e sacerdotes). Na verdade, Gamaliel advoga 
uma atitude tolerante com relação à igreja (5.34ss.) e, por razões partidárias, os fariseus 
no sinédrio defendem a inocência de Paulo (23.6ss.).

2. O próprio Paulo é criado como um fariseu (At 26.4-5) e estuda sob a orientação 
de Gamaliel (22.3). Ele faz referência ao seu zelo no esforço feito para cumprir o ideal 
farisaico (G11.13-14; Fp 3.5-6). Para ele, no entanto, este seu passado farisaico não tem 
qualquer importância (Fp 3.7). Em parte alguma ele se opõe ao farisaísmo como tal. O 
conflito teológico entre Cristo e o legalismo incorpora o conflito histórico.

C. Escritos cristãos primitivos. A nítida brecha entre o judaísmo e o cristianismo 
é sinal de que os fariseus tendem a desaparecer de cena. Os escritos apostólicos não os 
mencionam. Outras obras seguem a tradição do NT. Justino usa a expressão fixa “fari
seus e escribas” (Diálogo 51.2; 76.7). Textos gnósticos cristãos também refletem hosti
lidade para com os fariseus. Irineu Contra heresias 4.12.1 alega que Jesus ataca unica
mente a lei farisaica, não a lei como tal. O cristianismo judaico (Pseudo-Clementino 
Reconhecimentos 1.54.7), entretanto, aceita a autoridade dos escribas e fariseus mas não 
sua prática (cf. Mt 23.2-3, 13). Os ais se aplicam aos fariseus hipócritas, não aos fariseus 
como tais (Pseudo-Clementino Homilias 11.29.1-2). Os cristãos judeus são, finalmente, 
os verdadeiros fariseus. [H. F. Weiss, IX, 35-48]

-> katharós, kryptõ, nómos, prophêtês, Samáreia, Saddoukaíos

phátnê [manjedoura]

A. Uso grego, phátnê, significando “manjedoura” ou “cocho”, ocorre nas esferas da 
criação de animais domésticos e da ciência veterinária. O sentido estendido de “baia” 
é menos comum. Num sentido transferido a palavra é usada para os órgãos digestivos, 
“cocho” sugere uma vida parasítica, e encontramos também um uso para o “buraco” da 
boca, a “cavidade” nos dentes e o “agrupamento de estrelas”. A palavra não tem impor
tância religiosa específica.

B. O AT e o judaísmo rabínico.
1. A LXX usa a palavra para “cocho” em Is 1.3; Jó 39.9; Pv 14.4. “Baia” é um sentido
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possível em Is 1.3 e Pv 14.4, mas é provável apenas em 2Cr 32.38; baias são incomuns 
na Palestina à parte dos estábulos reais.

2. Os rabinos usam o hebraico equivalente, principalmente para “manjedoura” ou 
“cocho”. Regras especiais aplicam-se para a alimentação no sábado, p. ex„ para o ta
manho do cocho. Visto que os humanos e os animais vivem próximos um do outro, o 
sentido “baia” é menos comum. Na exposição de Is 1.3 “conhecer a manjedoura do seu 
dono” não é tomado de forma messiânica, mas está relacionado ao conhecimento da 
lei.

C. Testemunho histórico. A arqueologia tem descoberto cochos nos estábulos de 
Acabe em Megido. Encontramos também figuras de manjedouras. No período helenís- 
tico grandes propriedades têm cavernas-baias, mas em pequenas fazendas há lugares de 
alimentação nas dependências principais, em cochos externos ou em baias anexas. O 
gado e as ovelhas podem também ser abrigados em apriscos ou cavernas.

D. ONT.
1. No NT phátnê ocorre apenas quatro vezes em Lucas. Em Lc 13.15 Jesus refere-se 

à pratica, ditada pela necessidade, de soltar o gado de suas baias e de conduzi-los às 
águas no sábado. Se isto é admissível para animais, certamente o alívio do sofrimento 
humano é ainda mais admissível.

2. Os outros três casos ocorrem em Lc 2.1ss. em conexão com o nascimento de Je
sus (v. 7), a promessa dos anjos (v. 12) e a adoração dos pastores (v. 16). O tema é cla
ramente importante, e o significado é obviamente “manjedoura”, quer numa baia, no 
campo ou em uma caverna. O cenário pastoril na cidade de Davi proclama o nasci
mento do Messias davídico. A manjedoura contrasta o nascimento humilde do Reden
tor do mundo com a glória de Augusto como o governador do mundo nessa época (2.1, 
11, 14). Ela também prefigura a humildade e o sofrimento do Filho de Deus e Filho do 
Homem, que não tem onde repousar sua cabeça (Lc 9.58).

E. A igreja primitiva. A tradição da manjedoura combina-se à tradição da caverna
na igreja primitiva (cf. Orígenes Contra Celso 1.51). Depois da peregrinação de Helena, 
uma igreja é construída no lugar tradicional da manjedoura e da caverna (c. 330 d.C.). 
O ulterior pseudo Mateus situa o nascimento numa caverna, põe Maria numa baia, 
descreve-a colocando a criança numa majedoura e, então, narra a entrada em Belém. O 
boi e o jumento entram na história com base em Is 1.3 e Hc 3.2 LXX; eles aparecem em 
descrições a partir de meados do 4° século. [M. H e n g e l , IX, 49-55]

phérõ  [trazer, levar], anaphérõ [carregar, tirar], diaphérõ [carregar através de], 
tá diaphéronta [o que importa], diáphoros [diferente], (adiáphoron [indiferente]), 
eisphérõ [introduzir, levar para dentro], prosphérõ [oferecer], prosphorá [oferta, 
sacrifício], symphérõ [lucrar], symphoros [proveitoso], phóros [tributo], phoréõ 
[vestir, levar], phortíon [carga, peso], phortízõ [carregar, pesar]

phérõ —» (aírõ).
1. Literatura secular. A partir de uma raiz que significa “levar” e, em seguida, “pro-
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duzir”, phérõ tem os sentidos de a. “levar”, “conduzir”, “ir”, b. “produzir”, “expressar”, 
“transmitir”, c. “emitir” (uma queixa, acusação, etc.), d. “trazer” (presentes), “expres
sar” (agradecimento), ou “mostrar” (um favor), e. “dar ou produzir”, f. “suportar ou 
aguentar” (aflições) e g. “governar”.

2. A LXX. A  LXX usa o termo, principalmente, para “ofertar”, p. ex., oferendas, às 
vezes, no sentido de “sacrificar”. Outros usos são para levar cargas, trazer presentes, 
pagar tributo, suportar sofrimentos e arcar com a responsabilidade (Moisés em Nm
11.14). “Arrebatar” (o vento) é o sentido em Is 64.5.

3. Josefo. Em Josefo a palavra significa “trazer” e, intransitivamente, “conduzir”, na 
voz média ou passiva “ser movido” (cf. também “cavalgar”).

4. ONT.
a. No sentido de “trazer” os enfermos, etc., são trazidos para Jesus (Mc 1.32; 2.3, 

etc.) ou para Pedro (At 5.6). Pedro será “conduzido” ao martírio (Jo 21.18). Intransiti- 
vamente, a voz média denota um vento impetuoso em At 2.2 e na voz passiva o navio 
é levado pela tempestade em 27.15, 17. Hb 6.1 convida os crentes a “prosseguir” e 2Pe 
1.21 diz que os profetas foram “impelidos” pelo Espírito.

b. “Levar” o evangelho é o ponto em 2Jo 10 e em 2Pe 1.17-18 a voz “vem” a Jesus, 
embora a profecia não “venha” por vontade humana em 1.21.

c. O termo é legal em Jo 18.29 e At 25.18 (cf. 2Pe 2.11). Em Hb 9.16 a prova da mor
te do testator deve ser “aduzida” para efetivar o diathéké.

d. Em lPe 1.13 a graça é “oferecida” aos crentes na parusia. Os reis “trarão” sua gló
ria em Ap 21.24 e a oferecerão a Deus e ao Cordeiro. Os crentes “trazem” seus bens 
para os apóstolos a fim de serem usados para o bem comum (At 4.34, 37; 5.2).

e. Lc 23.26 refere-se ao fato de Simão “levar” a cruz.
f. “Produzir frutos” é o assunto em Mt 7.18; Mc 4.8; Jo 15.2, 4. O fruto é aquele do 

discipulado ou da palavra. É o fruto da morte de Cristo em Jo 12.24.
g. O sentido de “suportar” ocorre em Hb 12.20 e 13.13. Deus “suporta” os objetos de 

sua ira em Rm 9.22; essa tolerância não restringe seu julgamento mas o habilita a mos
trar sua glória na misericórdia.

h. “Sustentar” ou “governar” é o sentido em Hb 1.3, onde o Filho sustenta por sua 
poderosa palavra o universo criado por intermédio dele (v. 2).

5. Os pais apostólicos. Nessas obras encontramos o sentido “ofertar”, “produzir 
fruto”, “suportar sofrimento” e “ser impelido” (cf. Barn. 2.5; Hermas Similitudes 2.3-4; 
lClem. 45.5; Hermas Similitudes 6.5.7).

anaphérõ.
1. Literatura secular. Esse composto possui dois sentidos principais em conformi

dade com a força de ana- seja “para cima” ou “para trás”. Ao primeiro grupo pertencem 
significados tais como “levantar”, “levar”.

2. A  LXX. Na LXX anaphérõ é um termo técnico para “ofertar”, “sacrificar”. O verbo 
é também usado para trazer uma questão perante alguém (Êx 18.19). No sentido de 
“suportar sofrimento ou culpa” (ou seja, por outros, Is 53.11-12), a palavra pode ter a 
força de “tirar”, “expiar”.

3. ONT.
a. Jesus leva os discípulos montanha acima em Mt 17.1, e ele próprio é levado (a as

censão) em algumas versões de Lc 24.51.
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b. Oferecer sacrifícios” é o sentido em Hb 7.27; 13.15; Tg 2.21; lPe 2.5. A oferta 
definitiva de Cristo aboliu os sacrifícios levíticos em Hb 7.21. A oferta de Isaque é uma 
obra de fé em Tg 2.21. lPe 2.5 refere-se à oferta espiritual da pessoa por inteiro a Deus. 
lPe 2.24 interpreta Is 53.12 LXX como o carregar do pecado na cruz, quando Cristo se 
ofereceu pelo pecado (cf. Hb 9.26, 28).

4. Os pais apostólicos. O termo é usado nessas obras para “trazer” ou “apresentar” a 
Deus, p. ex., orações em Barn. 12.7, crentes em Inácio Efésios 9.1.

diaphérõ, tá diaphéronta, diáphoros (adiáphoron)
1. Literatura secular.
a. Em obras seculares diaphérõ tem tal variedade de sentidos como “transmitir”, 

“propagar”, “dirigir”, intransitivamente “resistir”, “cair para trás”, impessoalmente “ter 
importância”, “ser interessante ou importante”.

b. tá diaphéronta significa “marcas de diferença” ou “vantagem”.
c. diáphoros tem a força de “diferente”, “variado”, “notável” ou, negativamente, “in

desejável”.
d. Aristóteles usa adiáphoron para a integridade de uma substância em sua forma 

externa ou para a semelhança entre membros de uma espécie. Para os cínicos e estoicos 
o termo significa a esfera intermediária entre a virtude e o vício, ou seja, aquilo que é 
eticamente indiferente.

2. A LXX.
a. Encontramos o verbo na LXX nos sentidos de “transmitir”, “espalhar”, “propagar”, 

“diferenciar-se” e, na voz passiva, “ser separado, afastado”.
b. O adjetivo em Lv 19.19 e Dt 22.9 traduz um termo hebraico que significa “de dois 

tipos”.
c. Dn 7.7 usa o advérbio diaphórõs para “diferentemente” em um mau sentido.
3. Josefo. Em Josefo o verbo significa “ser carregado ou disperso” ou “diferenciar-se”, 

e o adjetivo significa “diferente”.
4. ONT.
a. No NT o verbo significa “carregar através de” em Mc 11.16, “ir à deriva” em At 

27.27, “ser divulgado” em At 13.49, “diferir” em ICo 15.41, “ser superior” em Mt 6.26 e 
“não ter importância” em G12.6.

b. tá diaphéronta ocorre em Rm 2.18 e Fp 1.10 com referência ao que é essencial, 
quer no cumprimento da lei ou na vida cristã.

c. Em Rm 12.6 o adjetivo significa “diferente” em vez de “superior” (cf. ICo 12). O 
termo tem uma conotação negativa em Hb 9.10: As abluções são ineficazes em toda sua 
multiplicidade.

5. Os pais apostólicos. “Carregar através de” é o sentido em Hermas Similitudes 9.4.1 
e “diferenciar” em Diog. 3.5. lClem. 36.2 cita Hb 1.4.

eisphérõ.
1. Essa palavra significa “carregar ou introduzir”, “conduzir”.
2. A LXX a usa para o ato de trazer oferendas ao santuário.
3. No NT nada trouxemos ao mundo (lTm 6.7), o homem doente é introduzido na 

casa (Lc 5.17-18), os discípulos serão arrastados às cortes (Lc 12.11), o sangue é trazido
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até o santuário (Hb 13.11) e nós oramos para não cairmos em tentação ou para que 
Deus não permita que ela aconteça (Mt 6.13).

4. Em Hermas Similitudes 8.6.5, o composto corresponde à forma simples em 
2Jo 10.

prosphérõ (—> thyõ,proságõ).

A. Literatura secular. Essa palavra tem sentidos tais como “trazer para”, “colocar 
perante” (na voz média “tomar” “desfrutar”), “levar”, “oferecer” e (passivo) “encontrar”.

B. Literatura helenística judaica.
1. Na LXX prosphérõ é, principalmente, um termo sacrificial para se trazer ofertas, 

apresentar no altar ou sacrificar.
2. Josefo usa a palavra tanto no sentido geral “trazer” ou “servir” (comida ou bebida) 

como no sentido sacrificial “ofertar”.
3. Filo usa o termo para “trazer” e (na voz média) “tomar” (comida e bebida).

C. ONT.
1. Em Mt 4.24; 8.16, etc., os doentes são trazidos a Jesus, em Lc 23.14 Jesus é entre

gue ao Sinédrio, e em Mc 10.13 e paralelos crianças são trazidas a Jesus.
2. Dinheiro é trazido em Mt 22.19 e vinagre é dado a Jesus em Lc 23.36.
3. Hb 12.7 refere-se ao trato de Deus com seus filhos.
4. a. Em termos cultuais Jesus diz ao leproso curado para fazer a oferta prescrita em 

Mc 1.44, e em Mt 5.23-24 ele aconselha a reconciliação antes de se fazer uma oferta. 
Ele, assim, faz da oferta pela purificação uma testemunha de sua própria missão e dá ao 
sistema sacrificial uma norma no mandamento do amor.

b. Paulo segue a norma de Jesus em At 21.26 quando se incumbe de levantar a oferta 
e, ao assim fazer, busca reconciliação com seus irmãos judeus. Estêvão, no entanto, re
pete crítica profética do culto em At 7.42, e Jo 16.2 faz uma crítica mais aguda ao dizer 
que o ato de matar os discípulos de Jesus será considerado como um prestar culto a 
Deus.

c. Hebreus usa a teologia sacrificial do AT como testemunha de Cristo. Jesus oferece 
sacrifício apenas uma vez (10.12), oferece a si mesmo (9.4; 10.10), por intermédio de 
seu sacrifício santifica de uma vez por todas (10.10) e ministra com base numa nova e 
superior aliança (8.6). Entretanto, as antigas oferendas prefiguram sua oferta perfeita
(10.1) e ele compartilha com Arão um ministério sumo sacerdotal divinamente insti
tuído (5.lss.), embora de ordem diferente. Sua única oferta torna supérfluas todas as 
outras exceto a oferta do louvor (13.15), o qual, segundo o modelo de Abel e Abraão
(11.4,17), é feito pela fé.

D. Os pais apostólicos. Os pais apostólicos quase sempre usam o termo para “sa
crificar”. Eles encontram nas ofertas do AT tanto exemplos (lClem. 10.7) como tipos 
(Barn. 7.3, 5). Did. 14 vê na eucaristia um cumprimento de Ml 1.11 (cf. lClem. 44.4). 
Diog. 3.3 tem em vista sacrifícios pagãos.

prosphorá.
1. Essa palavra tem vários significados, inclusive “sacrifício” (como dádiva ou ato).
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2. No NT ela denota ofertas leviticas em Hb 10.5, o sacrifício de Cristo em Hb
10.10, e a oferta de gentios, ganhos para o evangelho ou por intermédio dele, em Rm
15.16.

3. Nos pais apostólicos Barn. 2.4ss. rejeita prosphoraí como supérfluas, todavia 
lClem. 40.2ss. usa a ordem veterotestamentária como um modelo e Mart. Pol. 14.1 
compara o mártir a uma oferta voluntária.

symphérõ, symphoros.

A. O grupo na língua grega.
I. Significado.
1. symphérõ. Essa palavra tem significados variados tais como “juntar”, “trazer”, “ser 

útil, ser de ajuda ou ser vantajoso”, “auxiliar”, “ser conveniente”, “estar de acordo”, “per
mitir ou virar-se para”, “unir”, “corresponder”, “ser semelhante”, “ser interpretado com” 
(em gramática) e, no passivo, “acontecer”.

2. symphoros. Essa palavra significa “acompanhante”, “conveniente” ou “útil”.
3. Sinônimos. O grupo õpheléõ dá à ideia de vantagem mais do sentido de ajuda, 

mas há pouca diferença de sentido no caso de lysiteléõ.
II. Discussão filosófica.
1. Os pré-socráticos. Os sinônimos são intercambiáveis na discussão filosófica da

quilo que é útil. Nada que seja definido emerge em fragmentos pré-socráticos, mas a 
beligerância desvia a atenção do útil, o sentido do que é útil forja uma aliança contra 
animais, e idéias hedonísticas do útil podem ser discernidas.

2. Os sofistas. Os sofistas ensinam a natureza relativa do útil. O mais forte encontra 
sua “vantagem” ao seguir a lei natural, o mais fraco a encontra nas restrições impostas 
pelas leis do Estado.

3. Sócrates. Opondo-se aos sofistas, Sócrates, virtualmente equipara o útil ao bom. 
O útil tem uma referência final à sociedade, isto é, à polis, e pode ser equiparado con
cretamente às leis. O termo também se aplica à discussão da vida após a morte.

4. Filosofia pós-socrática.
a. Aristóteles também compara o útil ao bom.
b. Historiadores elogiam várias ações como úteis para determinada cidade.
c. O estoicismo está próximo a Sócrates. Em termos finais, o útil é o que promove a 

piedade. Uma vez que os indivíduos são cidadãos do mundo, o proveito individual e o 
geral coincidem. A falha em se ver isto ocasiona conflito sem sentido. O bom e o útil 
são idênticos, mas apenas onde há livre autodeterminação.

d. Para Epicuro o útil é aquilo que serve ao objetivo ético de hêdonê; ele é o critério 
de esforçar-se na direção desse objetivo, p. ex., ao promover companheirismo.

B. O AT. Em Is 48.17 o ensino de Deus é proveitoso, mas em ISm 12.21; Is 44.9-10 
os falsos deuses são inúteis, como o são os discursos mentirosos em Jr 7.8, os falsos 
profetas em 23.32, os mágicos da Babilônia em Is 47.12 e as posses ilegais em Pv 10.2. 
O perverso pergunta a respeito do bem que há em orar a Deus em Jó 21.15, Pv 11.4 
considera o proveito no dia da ira, e Elifaz acusa Jó de palavras sem proveito em Jó
15.3 e pensa que os sábios são proveitosos apenas para si mesmos e não para Deus em
22.2-3.
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C. Judaísmo.
1. A LXX usa symphéron e symphoron para vários termos hebraicos, denotando o 

que é bom, apropriado ou proveitoso (cf. Dt 23.7; Pv 19.10; Et 3.8; 2Mac 4.5).
2. O uso de Filo inclui-se na esfera da filosofia, especialmente no estoicismo.
3. Josefo usa o grupo para “reunir” e também para o que é útil ou vantajoso, sempre 

num sentido secular.
4. Qumran usa a raiz correspondente apenas na tradução de Is 48.17.
5. Os Testamentos dos Doze chama proveitosa tanto a conduta dos justos quanto o 

que Deus dá a eles.
6. Textos rabínicos contêm termos que denotam lucro, vantagem ou sucesso, p. ex., 

em negócios, reivindicações ou petições. Surge uma discussão quanto a qual de dois 
cursos ou de dois males é melhor ou mais vantajoso. O lucro em vista é evitar julga
mento, como quando se afirma que seria melhor para os perversos terem nascido ce
gos. Melhor é a vergonha neste mundo do que a perda da salvação no próximo!

D. ONT.
I. Uso.
1. symphérõ significa “reunir” apenas em At 19.19. O termo significa “ser proveito

so” em ICo 6.12; 2Co 8.10; Mt 5.29; 19.10; Jo 18.14, etc.
2. tó symphoron para “proveito”, “vantagem” ocorre em ICo 7.35; 10.33.
II. Significado.
1. Em Mt 5.29-30 a perda de um membro que incita ao pecado é melhor que a des

truição de toda a pessoa. Neste caso o benefício é entrar na vida. O mesmo se aplica em 
Mt 18.6, onde o afogamento é melhor para os sedutores dos pequeninos que a perdição 
eterna.

2. Em Jo 11.50ss. Caifás percebe proveito na morte de Cristo, embora sem compre
ender que este proveito é a reunião dos filhos dispersos de Deus, um processo que al
cança seu objetivo somente no mundo celestial (14.3; 17.24). Em Jo 16.7ss. A partida de 
Cristo beneficia a vida presente dos crentes através do envio do Espírito.

3. Paulo usa o grupo para o aquilo que traz benefício à vida espiritual. A fornicação, 
como união com o corpo de uma prostituta, é adverso à união com Cristo, e conse
quentemente, não traz proveito (ICo 6.12). A respeito do casamento, Paulo procura o 
que é proveitoso tanto para os indivíduos como para a igreja (ICo 7.35). Ele mesmo 
busca a vantagem de outros (ICo 10.33). Ele fala com hesitação a respeito de visões 
porque não há benefício no vangloriar-se (2Co 12.1). Aquilo que edifica é proveitoso 
(ICo 10.23; 12.7). A coleta como uma demonstração de amor é proveitosa (2Co 8.10). 
Paulo prega todas as coisas que são proveitosas (At 20.20). O proveito não se encontra 
na promoção da polis ou do cosmos, nem naquilo que serve à teocracia nacional, mas 
naquilo que edifica a igreja, cuja políteuma está no céu (Fp 3.20).

4. Hb 12.10 descreve os sofrimentos presentes como uma disciplina divina que visa 
o nosso bem, seja no aperfeiçoamento presente ou, como é mais provável, na eterna 
participação na santidade de Deus.

E. Os pais apostólicos. Inácio encontra proveito naquilo que leva à comunhão 
eterna com Cristo (Romanos 5.3). Barnabé encontra aquilo que é proveitoso na perfei
ção moral (4.12) ou na vida eterna (4.10). Hermas recomenda como úteis as palavras
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da senhora idosa (Visões 1.3.3), um andar de acordo com os mandamentos (Similitudes
6.1.3) e o deleitar-se em boas obras (Similitudes 6.5.7), uma vez que essas coisas servem 
para se atingir a vida. O proveito de uma vida correta é discutido em Mandatos 6.1.3ss.

phóros.

A. Fora do NT.
1. Literalmente, essa palavra significa “carregando ou trazendo”, em seguida “tribu

to”, “imposto”, “taxa”, “pagamento” e nos papiros “arrendamento”, “renda” ou “aluguel”.
2. Equivalentes hebraicos significam “dádiva” e, depois, “tributo”, “taxa”.
3. Os rabinos têm vários termos para impostos, tributos, taxas, etc.
4. A LXX usa principalmente phóros para “tributo” (2Cr 36.3) ou para “trabalho for

çado” (Jz 1.29ss.).
5. Filo contrasta taxas para os sacerdotes com os phóroi pago a autoridades secula

res.
6. Josefo usa phóros ou phóroi para tributo pago a governadores estrangeiros.

B. ONT.
1. Em Rm 13.6-7, Lc 20.22 e Mc 12.14 phóros significa “tributo” pago a um gover

nante estrangeiro. Trata-se de um imposto territorial ou uma taxa per capita em dis
tinção a um pedágio ou um imposto comercial (télê). O phóros impõe aos judeus a 
alternativa de lealdade ou de traição a Deus como o único Senhor. Isto é o que confron
ta Jesus com um dilema em Mc 12.13ss. e paralelos. Os fariseus apoiam o pagamento, 
os zelotes se opõem a isso, mas Jesus eleva o problema para outro nível. Ele abandona 
a reivindicação de Deus no sentido restrito, porém a suscita novamente num sentido 
irrestrito, ancorando a resposta no cumprimento escatológico do reino, e deixando-a 
para a decisão individual responsável o preenchimento hoje do conteúdo de dar a Deus 
as coisas que são dele.

2. Em Lc 23.2 Jesus é acusado de incitar o povo a não pagar o phóros, mas a declara
ção de Pilatos da inocência de Jesus expõe a falsidade da acusação. A acusação mostra 
que o ponto da questão em 20.20 é enredar Jesus.

3. Apesar de não conhecermos nada da situação detalhada da igreja em Roma quan
do Paulo escreve Rm 13, podemos supor que os crentes ali tivessem adotado uma ati
tude latentemente negativa em relação ao Estado. Contudo, eles pagam taxas sem le
vantar objeções (v. 6) e, com base nisso, Paulo exorta à obediência, indicando que os 
governantes cumprem uma função dada por Deus. A exigência no v. 7 não deve ser vis
ta como o clímax da passagem. Ela é repetida de forma geral no v. 8; a obrigação cristã 
essencial é a de mostrar respeito e manifestar amor. Essa obrigação estabelece o dever 
para com as autoridades dentro do dever maior para com todas as pessoas e, especial
mente, para com companheiros crentes.

phoréõ.
1. Essa palavra, expressando ação contínua, significa “transportar” ou “levar com re

gularidade” (p. ex., água do poço ou alimento para animais). Entretanto, ela é usada 
particularmente para o uso de roupas, o porte de armas e o posicionamento habitual. 
No absoluto o termo significa “suportar”.

2. O termo é raro na LXX. A sabedoria é levada na língua em Pv 3.16 e a destruição 
na boca em 16.26.
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3. Josefo usa a palavra para o uso de roupas e para o que é usual.
4. No NT as autoridades trazem a espada em Rm 13.4, roupas são usadas em Mt

11.8, Jesus usa a coroa de espinhos e um manto púrpura em Jo 19.5, e o trazer a ima
gem do homem terreno e do homem celestial é o ponto em ICo 15.49.

5. Em lClem. 5.6 Paulo carrega algemas, e em Hermas Similitudes 9.13ss. há refe
rência ao trazer o nome ou poder do Filho de Deus ou os nomes e as vestimentas das 
virgens e seus espíritos (representando virtudes cristãs).

phortíon.

1. Essa palavra tem sentidos tais como “fardo”, “carga”, “peso”, “bens” e uma criança 
no ventre. “Ficar sobrecarregado” com cuidados, doença, etc., é outro sentido.

2. O equivalente no AT, íhd, tem sentidos tais como “ato de carregar”, “carga”, “tribu
to”, “taxa” ou “aborrecimento”.

3. A LXX usa phortíon para “carga” (Is 46.1), “carga de pecado” (SI 38.4), o “peso” 
que uma pessoa é para outra (Jó 7.20) e “carregamento” (de madeira) (Jz 9.48-49).

4. Os rabinos usam o hebraico de várias maneiras para “relevância”, “negócio”, 
“ocupação”, “encargo”, “obrigação” ou “dever”.

5. No NT “carga” de navio é o sentido em At 27.10. Em Mt 23.4 Jesus repreende os 
escribas e fariseus por imporem pesadas cargas com sua interpretação da lei, a qual 
afastava as pessoas de Deus ao substituírem requerimentos ritualísticos em lugar de 
uma real preocupação com justiça, misericórdia e fé, ou seja, um correto relacionamen
to com os outros e com Deus. Em contraste, o próprio Jesus promete descanso para 
aqueles que aceitam seu leve phortíon (Mt 11.28ss.), isto é, o discipulado que significa 
comunhão com ele mesmo e unidade com a vontade de Deus. Em G1 6.5 Paulo, prova
velmente, tem em vista o mesmo que em 2Co 10.12ss. e ICo 3.10ss„ onde ele fala acer
ca da tarefa ou trabalho que é confiado a cada pessoa e que cada um deve realizar com 
o poder de Deus. O mesmo pensamento está presente em Rm 14.12. A imagem negati
va do peso ou da carga é apropriada em vista da responsabilidade final no julgamento.

phortízõ.
1. Essa palavra significa “carregar um navio”, em seguida “embarcar” e, num sentido 

transferido, “carregar(-se) com”.
2. A LXX tem a palavra em Ez 16.33 para “presentear com”, ou seja, cumular de pre

sentes.
3. No NT Jesus em Lc 11.46 acusa os intérpretes da lei de sobrecarregarem as pes

soas, ou seja, com demandas legais. Em Mt 11.28 ele convida os sobrecarregados para 
virem a ele para descansar. Libertação de cargas de todos os tipos é parte de sua mensa
gem escatológica, mas a libertação dos encargos ligados à piedade dos escribas é o que 
está especialmente em vista. Mt 12 oferece ilustrações de libertação de vários proble
mas, a despeito da oposição farisaica legalista. [K. W e i s s , IX, 56-87]

phthánõ  [preceder, chegar a],prophthánõ [vir antes, fazer antes]

1. Grego secular. Esse verbo comum significa “vir, fazer ou ser primeiro”, “alcançar”.
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O elemento comparativo desvanece para revelar o sentido “atingir”. O composto é uma 
forma mais forte.

2. Judaísmo helenístico.
a. A LXX usa phthánõ para um termo hebraico que significa “mostrar-se pronto”, 

“fazer depressa”, “concluir”. No uso absoluto a palavra significa “atingir”, “alcançar”, 
“chegar a”, prophthánõ significa “confrontar” (SI 17.13) ou “sobrevir” (Jó 30.27).

b. Em Filo encontramos o sentido mais fraco de “atingir” ou “chegar antes”. “Chegar 
antes” é o sentido usual em Josefo.

3. ONT.
a. O sentido original ocorre no NT somente em lTs 4.15 (“preceder”). O composto 

segue o uso antigo em Mt 17.25.
b. O significado “chegar a” ocorre em lTs 2.16; Rm 9.31; Fp 3.16; 2Co 10.14. Paulo 

alcançou os coríntios com o evangelho, devemos nos apegar firmemente ao que temos 
alcançado, Israel não alcançou o que buscou e, como os judeus se opuseram ao evange
lho, a ira de Deus veio sobre eles de modo final (ou total). Em Mt 12.28 o fato de Jesus 
expulsar demônios pelo Espírito significa que o reino de Deus chegou; ele está presente 
em sua pessoa.

4. Pais apostólicos. 2Clem. 8.2 usa o composto no sentido “fazer antes”.
[G. F it z e r , IX, 88-92]

phtheírõ [destruir, corromper], phthorá  [destruição, corrupção], phthartós [pere
cível], áphthartos [imperecível], aphtharsía [imperecibilidade], aphthoría [incor- 
rupção], diaphtheírõ [destruir, corromper], diaphthorá [destruição, corrupção], 
kataphtheírõ [destruir, corromper]

A. O m undo grego.
I. Uso geral.
1. phtheírõ significa “destruir”, na voz média e passiva significa “perecer”. O verbo é, 

muitas vezes, utilizado para “matar” (“ser morto”), mas pode também significar “defi
nhar” (p. ex„ na prisão). A ruína econômica também pode estar em vista. Em impre- 
cações o sentido pode ser “estar condenado” ou, mais fracamente, “ficar fora”. Outro 
sentido é “deteriorar” (p. ex., leite). A perda de alimento ou de animais pode, por vezes, 
ser denotada.

2. phthorá significa “destruição”, “morte”, “naufrágio”, etc.
3. Um sentido moral é “desencaminhar”, “arruinar”, “seduzir”, “corromper”, “subor-

»n a r .
4. Em várias combinações diaphtheírõ significa “frustrar” ou “enfraquecer”.
II. Uso filosófico.
1. Filosofia mais antiga. A filosofia grega contrapõe perecer a vir a ser. O cosmos 

permanece, as partes estão sujeitas à corrupção. Ou, de outra maneira, os elementos 
permanecem enquanto as formas são perecíveis. A preocupação é encontrar aquilo que 
é permanente no fluxo da natureza.

2. Aristóteles. Para Aristóteles o corruptível e o incorruptível condicionam um ao
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outro, ousía como tal não tem parte alguma no tornar-se ou no perecer, mas ousíai 
têm, e archaí (princípios ou elementos) são precedidos por archaí anteriores. Distin
ções surgem nos conceitos de perecimento e de mudança. Na natureza phthorá (morte) 
vem através da falta de calor ou de sangue e dphthartos nesta conexão, significa “de 
vida longa”. Eticamente, phtheírõ é o oposto de sõzõ (“preservar”).

3. Período helenístico posterior. Os antônimos phthartón-áphtharton crescentemente 
adquirem um sentido religioso antes que natural ou ontológico, num contraste entre o 
mundo divino e o terreno. Aquilo que é imutável não jaz no cosmos, em seus princí
pios, em seus elementos ou em relações permanentes, mas naquilo que o transcende, 
embora Plutarco ainda possa chamar os átomos ou o tudo de incorruptível.

B. O AT e o judaísmo.
I. O AT. Na LXX phtheírõ é a tradução do hebraico Sht, que traz os vários sentidos 

de corrupção, p. ex., decadência, destruição, depravação ou desfiguração (Jr 13.7; 48.18; 
Êx 32.7; Is 52.14). Outros equivalentes significam “secar” (Jz 16.7), “desaparecer” (Is 
24.4) e “deixar vazio” (Is 32.6).

II. Judaísmo palestinense.
1. Qumran. Os rolos de Qumran usam expressões tais como as armadilhas, as on

das, as flechas ou os portões de destruição. A destruição da terra pode estar indicada, 
mas também a destruição eterna e, evidentemente, a corrupção moral.

2. Escritos talmúdicos e midráshicos. Nessas obras encontramos várias palavras sig
nificando “arruinar”, “frustrar”, “destruir”, “tomar à força”, “maltratar”, “machucar”, “fe
rir” ou, no caso dos substantivos, “cova”, “ruína moral”, “injúria”, “dano”, “destruição”, 
“mutilação” e “destruição”.

III. Judaísmo helenístico.
1. O AT grego. Para os termos hebraicos a LXX usa o grupo phtheírõ com referência 

ao matar, a máculas em oferendas, à destruição, à cova, à corrupção moral, à derrota, à 
destruição, e ao desaparecer ou cair exausto.

2. Josefo. Em Josefo o grupo significa “matar”, “desviar”, “perecer” ou, como um 
substantivo, “carnificina”, “massacre”, “destruição”, “dano”, “derrota aniquiladora”. No 
campo moral, o termo denota “sedução”, “suborno” ou “corrupção moral” em geral.

3. Filo. Em Filo encontramos referências à corruptibilidade, bem como à matança 
ou destruição. O cosmos cai vítima da corrupção, mas o eterno é incorruptível. Somen
te Deus pode garantir nossa preservação. O mundo de vir a ser e perecer está em antí
tese ao mundo interior incorruptível da ação criadora de Deus. Quando a alma tem a 
visão daquilo que é incorruptível, ela encontra libertação das coisas temporais e inau- 
tênticas. As virtudes gozam de imortalidade, a vida de virtude e sabedoria é imortal, o 
bem é imortal, e Abraão goza de imortalidade após a morte. Filo também usa o grupo 
para a corrupção moral.

4. Outras obras. Nos Testamentos dos Doze encontramos o uso comum para “des
truição” ou “corrupção moral”. Os humanos são mortais (2Mac 7.16), como o são os 
bens da vida (Test. Benj. 6.2) e os ídolos (Sb 14.8), mas o Espírito de Deus é imortal (Sb
12.1) e, assim, é a luz derramada pela lei (18.4). Guardar os mandamentos é uma segu
rança de imortalidade (6.18-19) e a vitória dos mártires é imortalidade (4Mac 17.12).
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C. ONT.
1. Sentido real. Ap 11.18 usa diaphtheírõ para destruição mediante o julgamento 

de Deus (cf. phtheírõ em ICo 3.17). A destruição de navios é o ponto em Ap 8.9 e de 
vestes em Lc 12.33. Arruinar economicamente talvez seja o ponto irônico de Paulo em 
2Co 7.2. Na metáfora em ICo 3.17 ele tem em mente a destruição do templo, não a 
corrupção interna. Os alimentos são destinados para a destruição em Cl 2.22 e, assim 
como animais irracionais nascem para serem destruídos em 2Pe 2.12, assim também os 
falsos mestres perecerão no julgamento (antes que em sua conduta). “Deterioração” é o 
sentido na citação do SI 16 em At 2.27,31; 13.34ss.

2. Sentido moral e religioso. ICo 15.33 cita Menander e, em 2Co 11.3, a alusão a Eva 
mostra que os pensamentos dos coríntios estão sujeitos à perversão. Uma mente cor
rompida é o ponto em lTm 6.5; 2Tm 3.8, e o “velho homem” está corrompido ou de
generado em Ef 4.22. Ap 11.18 refere-se àqueles que corrompem ou seduzem a raça 
humana (cf. a prostituta de 19.2). Em Tt 2.7 o que está em vista não é a inexpugnabili- 
dade contra o falso ensino, nem a doutrina salvaguardada pela verdade, mas o caráter 
de Tito como pessoa que não é corrompida, nem o pode ser.

3. Sentido ideal. O grupo muitas vezes tem em vista a corruptibilidade humana. 
O homem exterior experimenta o processo da morte em 2Co 4.16. A humanidade é 
mortal (Rm 1.23), seus alvos são mortais (ICo 9.25) e ela carece de um novo modo de 
existência (ICo 15.53), que é tornado possível, não por meios corruptíveis, mas pelo 
imperecível sangue de Cristo (lPe 1.18). Contra a semente que perece está a impere- 
cível palavra de Deus, pela qual os crentes são regenerados (lPe 1.23). Aquilo que é 
corruptível está sujeito à futilidade (Rm 8.20-21); em contraste está a liberdade da de
terioração e a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mas a corruptibilidade também 
corresponde à sárx, e não apenas à carne e sangue. Em distinção a “vida”, o termo signi
fica “destruição eterna” (G1 1.8). Fracasso moral significa corrupção, mas também cair 
sob o domínio da corruptibilidade (2Pe 1.4; 2.19). Os mortos ressurgirão incorruptíveis 
(ICo 15.52). Deus é imortal (lTm 1.17) e assim é a herança cristã (lPe 1.4). Um espí
rito tranquilo é uma joia imperecível (lPe 3.4). Em Ef 6.24 incorruptibilidade e graça 
caracterizam a nova vida se aphtharsía estiver ligada a cháris, mas se estiver ligada a 
Cristo ou àqueles que o amam, denota o novo modo de existência, e se tem uma refe
rência geral, ela simplesmente significa “na eternidade”. Com “vida” aphtharsía marca a 
vida eterna futura que Cristo trouxe ao mundo corruptível (2Tm 1.10). Como bênção 
escatológica ela será manifestada por ocasião da parusia (ICo 15.42, 50, 53-54). Ela é 
para ser buscada aqui (Rm 2.7) mas permanece oculta até Cristo voltar.

D. A igreja primitiva. A antítese do corruptível-incorruptível exerce um grande 
papel na igreja primitiva sob crescente influência helenística. Diog. 2.4-5 se opõe à de
signação de coisas corruptíveis como sendo deuses, e 9.2 diz que Cristo somente é in
corruptível. O coração natural é corruptível em Barn. 16.7. tá phthartá são bens perecí
veis e phthorá é corruptibilidade (Inácio Romanos 7.3). Cristo, o verdadeiro templo e o 
agápè são imperecíveis (Diog. 9.2; Barn. 16.9; Inácio Romanos 7.3). Assim é a coroa da 
vitória (Mart. Pol. 17.1). Cristo conduz à imortalidade (2Clem. 20.5), que vem desde já 
por intermédio do evangelho (Inácio Efésios 17.1; Filadélfios 9.2; Mart. Pol. 14.2).

[G. Harder, IX, 93-106]
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philágathos —> agathós; philadelphia, philádelphos —> adelphós

philanthrõpía [hospitalidade], philanthrõpos [benevolentemente, bondosamente]

A. O m undo grego.
1. Ocorrência e significado. Encontrado desde o século 5o a.C., esse grupo, a prin

cípio, indica relações de amizade, especialmente dos deuses ou de governantes, etc., 
com aqueles sob os seus cuidados, em seguida, de forma mais geral, e com nuanças tais 
como “hospitalidade”, “clemência”, “benefício” e “sugestão” ou “presente”.

2. O mundo greco-helenístico. Divindades, primariamente, são philánthrõpoi, em 
seguida governantes e pessoas de destaque, philanthrõpía é uma virtude na ética po
pular e em éticas filosóficas posteriores. A philanthrõpía humana imita a dos deuses e é 
exigida dos governantes. Juliano a considera como a qualidade típica dos gregos e dos 
romanos e a requer de sacerdotes oficiais e pagãos. Ela toma a forma de clemência na 
punição e de ajuda no sofrimento.

B. A LXX e o judaísmo helenístico.
1. Na LXX a palavra ocorre em obras apócrifas com os mesmos sentidos como na 

tradição grega e helenística (cf. 2Mac 9.27; Sb 12.19).
2. A Epístola de Aristeias afirma que governantes podem praticá-la somente em 

obediência a Deus (208).
3. Josefo chama a conduta generosa dos romanos de philanthrõpía (Antiguidades 

12.124). Ele também se refere à philanthrõpía de Deus (16.42).
4. Filo integra a virtude em seu pensamento (Das virtudes 51). O amigo de Deus 

deve também ser aphilanthrõpos (Do decálogo 110). A philanthrõpía inclui inimigos, 
escravos, animais e até plantas e compatriotas. Ela determina as próprias ações de Deus 
na criação e na história de Israel (Da criação do mundo 81; Da vida de Moisés 1.198).

C. O NT. O grupo é pouco importante no NT. O centurião age philanthrõpos ao 
permitir que Paulo visite seus amigos em Sidom (At 27.3), e os habitantes de Mal
ta demonstram philanthrõpía (ajuda ou hospitalidade) após o naufrágio (28.2). A 
philanthrõpía de Deus se expressa no evento Cristo (Tt 3.4), ou seja, na regeneração e 
renovação do Espírito mediante Cristo. Deus não é um Deus remoto ou estranho, mas 
teve condescendência para conosco e colocou nossa vida sob uma obediência concreta 
que resulta em conduta correta para com as outras pessoas (v. lss.).

D. A igreja primitiva. Os primeiros escritores também hesitam em fazer muito uso
do grupo. Justino Diálogo 47 refere-se à philanthrõpía de Deus (cf. Diog. 9.2). Atos de 
Tomé 170 chama Cristo de philanthrõpos. Clemente de Alexandria e Orígenes come
çam a usar o grupo mais livremente tanto para a obra de Deus ou de Cristo como para 
a conduta cristã. [U. Lu c k , IX, 107-12]

—> philoxenía, philóxenos
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philéõ [amar, beijar], kataphiléõ [beijar], phílema [beijo], phílos [amigo], phílê 
[amiga],philía [amizade, amor]

philéõ, kataphiléõ, phílema.

A. Uso grego comum.
1. Com objeto pessoal.
a. A raiz phil- é de etimologia incerta, mas traz o sentido de “associado”. Consequen

temente, philéõ significa “tratar uma pessoa como alguém de seu próprio povo”. É utili
zado para o amor dos cônjuges, de pais e filhos, de patrões e empregados, de amigos, de 
deuses e daqueles favorecidos por eles.

b. Com referência a deuses e amigos ela geralmente tem o sentido concreto de “aju
dar”, “cuidar”, “acolher”.

c. Pode também indicar o amor sexual.
d. Frequentemente, se aproxima de agapáõ em significado e uso, mas é mais comum 

que agapáõ no grego secular (não na LXX ou no NT) e tem mais o sentido de “amar” 
em distinção a “gostar”, embora os verbos sejam frequentemente permutáveis e no NT 
agapáõ seja o termo mais caloroso e profundo.

2. Com objeto neutro. Com um objeto neutro o sentido de philéõ é “gostar”, “prezar”.
3. Com infinitivo. Frases comuns são “gostar de fazer” e “estar acostumado a fazer”.
4. philéõ (“beijar”), kataphiléõ, phílema.
a. Uso. Diferentemente de agapáõ, philéõ pode ser usado para atos de afeição, p. 

ex., acariciar e, especialmente, beijar. De modo crescente kataphiléõ é usado quando o 
significado é “beijar” e, a contar de Ésquilo ao NT, o substantivo para “beijo” é sempre 
phílema.

b. O beijo na antiguidade.
(a) A ideia animista de transmitir a alma talvez esteja por trás do ato de beijar na 

boca ou no nariz. Mas a intenção de conhecer e desfrutar a pessoa querida por inter
médio do olfato pode também estar envolvida.

(b) Beijos são para familiares, governantes e pessoas amadas. A intenção primária 
não é erótica. O respeito, bem como a afeição são mostrados pelo beijo. Beijar o gover
nante é um privilégio; o beijo do governante é uma honra suprema. Mais tarde encon
tramos o beijo erótico, incluindo o muito difundido beijo homossexual.

(c) Os beijos são na boca, nas mãos, nos pés e também nas bochechas, testa, olhos e 
ombros. Como marca de respeito, o beijo é geralmente nas mãos ou nos pés. O beijo na 
boca vem a ser proeminente apenas com o beijo erótico.

(d) Ocasiões de beijos são a saudação, a partida, a reconciliação, a realização de 
pactos, etc. O beijo sinaliza a entrada numa fraternidade. Nas religiões de mistérios o 
iniciado beija o mistagogo. Beijar é comum nos jogos; há mesmo uma competição de 
beijos, e por vezes beijos são dados como prêmios.

(e) Com o prazer de beijar encontramos advertências contra o excesso e contra o 
perigo de infecção demoníaca ou de profanação do culto.

(f) Beijos cultuais são importantes (cf. o beijar imagens, beijo divino como um meio 
de cura, beijar substitutos, p. ex., a terra em frente aos ídolos antes que os ídolos, jogar 
beijos para divindades estelares ou como um sinal apressado de reverência ao passar 
por santuários ou túmulos).
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B. ALXX.
/. Uso.
1. Na LXX philéõ, que é menos comum que agapáõ, é mais utilizado para ’hb. No 

significado é muito semelhante a agapáõ. “Gostar” com um objeto neutro ocorre seis 
vezes (p. ex., Gn 27.4; Os 3.1; Pv 21.17), e “gostar de fazer” uma vez (Is 56.10). Com um 
objeto pessoal philéõ pode algumas vezes significar “preferir” (Gn 37.4) e é usado cinco 
vezes para o amor sensual (cf. Tb 6.15; Lm 1.2).

2. Para “beijar” philéõ e kataphiléõ são usados para nSq. O substantivo phíléma 
ocorre para o beijo do amado em Ct 1.2 e para os beijos enganosos do inimigo em Pv
27.6.

II. O beijo no AT e no judaísmo.
1. A transmissão do fôlego da alma mediante o beijo parece ser o ponto em Gn 2.7; 

2Rs 4.34 (cf. também o beijo na consagração do rei em ISm 10.1).
2. Beijo de parentes em Gn 31.28; 50.1; 2Sm 14.33; Gn 33.4; 29.11; Êx 18.7, etc. O 

beijo de respeito ocorre em 2Sm 19.40.
3. O beijo nos lábios vem a ser o verdadeiro beijo (cf. Pv 24.26), mas o beijo de hon

ra é um beijo nas mãos ou nos pés (embora no AT são as nações, não Israel, que devem 
beijar os pés do Senhor, SI 2.11).

4. Beijar é comum em saudações e em despedidas (Gn 29.11; 31.28). É também um 
sinal de reconciliação (33.4), ratifica uma adoção (48.10) e é dado na bênção (27.26- 
27).

5. Os beijos de prostitutas são rejeitados (Pv 7.13), e assim o são os beijos eróticos 
em geral; o louvor do beijo erótico em Ct 1.2 é aceitável aos rabinos somente quando a 
obra é alegorizada.

6. O AT não tem nada comparável ao beijo cultuai. No judaísmo o beijo de Deus 
traz a morte (com base numa má compreensão de Dt 34.5). O beijo de Deus é a forma 
mais fácil de morte dentre as 903 formas distinguidas pelos rabinos.

C. ONT.
I. “Amar”.
1. Com objeto neutro e com o infinitivo. Tal como a LXX, o NT prefere agapáõ a 

philéõ. Apenas João faz um uso mais teológico de philéõ. philéõ nunca é usado para o 
amor de Deus, e nem ele nem agapáõ jamais denotam amor erótico. O uso de philéõ 
encontra-se, na maioria das vezes, em expressões estereotipadas. Com um objeto neu
tro o encontramos apenas em Mt 23.6-7, e um infinitivo segue em 23.7. A passagem 
serve para caracterizar a complacência e ambição dos escribas e dos fariseus (cf. Lc 
20.46; 11.43).

2. Com objeto pessoal.
a. Os escritores sinóticos. O único exemplo está em Mt 10.37, onde o significado é 

“preferir”. Ao colocar o amor por ele próprio acima do amor pelos parentes, Jesus rei
vindica a superabundância de amor que é devido a Deus (cf. Lc 14.26).

b. João.
(a) Em Jo 15.19 o sentido básico “amar o que lhe é próprio” é evidente. O amor de 

Jesus pelos seus (ídioi) corresponde ao amor do mundo pelos seus, por aquilo que lhe 
pertence (ídion). Em Jo 12.25 Jesus exige uma firme renúncia do amor-próprio (cf. Lc 
17.33; Mt 10.39; Mc 8.35). Embora o amor a si mesmo possa servir como um critério
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para o amor ao próximo (Mc 12.31), a negação do eu é um pressuposto de salvação. No 
contexto de Jo 12.24 esta renúncia pode assumir a forma de perda da vida. Em Jo 11.3, 
36 o amor de amigos é o ponto, mas Lázaro é especialmente escolhido e é chamado 
“nosso amigo” em vez de “meu amigo” (11.11).

(b) Uma forma especial de amizade é o amor de Jesus pelos discípulos amados. 
philéõ denota este amor apenas em Jo 20.2; agapáõ é usado em 13.23; 19.26; 21.7,10. A 
ideia de escolha é evidente aqui. Repousar junto ao peito de Jesus à mesa expressa inti
midade singular (13.25). Este amigo é o discípulo supremo, assim como Jesus é o Filho 
supremo (cf. Jo 1.18). Ambos são testemunhas primárias -  o discípulo de Jesus e Jesus 
do Pai (cf. 19.35; 21.7, 24). O discípulo amado é também o irmão supremo, de modo 
que Jesus confia sua mãe a ele (20.7). Ele tem precedência até mesmo sobre Pedro ao 
chegar ao túmulo vazio (20.4) e, em seguida, a crer (20.8). Jo 21.24 identifica o discípu
lo amado como sendo o autor dos caps. 1-20, e a tradição o tem equiparado a João, o 
filho de Zebedeu (que não é mencionado por nome em João), embora outros candida
tos sejam Lázaro (cf. 11.3), o jovem rico (Mc 10.21), o discípulo tímido de Mc 14.51-52, 
Paulo ou o assim chamado presbítero João. Alguns estudiosos têm visto no discípulo 
amado o crente ou a testemunha ideais, uma projeção do autor e sua comunidade na 
história de Jesus, uma corporificação do cristianismo gentílico ou um representante do 
ministério profético em contraposição ao ministério pastoral de Pedro. Mas um dis
cípulo específico está claramente em vista, embora as expressões indiretas nos impe
çam de identificá-lo com alguma certeza. Na figura do discípulo amado, o evangelho 
reivindica que sua apresentação é a forma permanente do evangelho com a validação 
do próprio Cristo, especialmente em relação aos eventos decisivos da crucificação e 
ressurreição.

(c) Em Jo 16.27 os discípulos atendem à exigência de Jesus de que eles deveríam 
amá-lo crendo nele, e o amor deles por Jesus está de acordo com o recíproco amor do 
Pai por eles. Talvez haja alguma distinção aqui em relação ao amor geral de Deus pelo 
mundo em Jo 3.16. No entanto, o amor de Deus pelos discípulos pode também ser ex
presso por agapáõ (cf. 14.21, 23), assim como philéõ e agapáõ podem ambos indicar 
o amor do Pai pelo Filho (5.20; 3.35, etc.). Contudo, somente agapáõ é usado para o 
amor de Jesus pelos discípulos (13.1), para o amor deles uns pelos outros (13.34) e para 
o amor de Jesus pelo Pai (14.31). Em nenhum lugar João se refere ao amor dos discípu
los pelo Pai.

(d) Uma alternância entre agapáõ e philéõ ocorre em Jo 21.15ss. Alguns exegetas 
pensam que Pedro se entristeceu por Jesus usar philéõ pela terceira vez (21.17), mas as 
palavras são, em grande parte, sinônimas em João, e parece mais provável que Pedro 
tenha se entristecido por Jesus perguntar pela terceira vez. Jesus exige que Pedro o ame 
“mais do que estes” (v. 15) porque tem para ele uma incumbência especial, que é trípli
ce como a tríplice negação e a tríplice afirmação de um amor especial. O amor excep
cional corresponde em algum sentido ao amor de Jesus pelo discípulo amado e está por 
trás do duplo discipulado de Pedro em seu ofício pastoral e em sua morte.

c. O restante do NT.
(a) Em lCo 16.22 Paulo parece estar usando uma fórmula litúrgica fixa ligada à eu

caristia. A graça é somente para aqueles que confessam seu amor pelo Senhor por pala
vra e ação, ou seja, numa total orientação de fé em relação a ele. Uma fórmula epistolar
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ocorre em Tt 3.15, mas com um significado cristão comunicado por “na fé” e certa ex
clusividade sugerida pelo “nos”. Amor pelo apóstolo é o vínculo que une as igrejas de 
uma maneira especial.

(b) Em Ap 3.19 o Senhor exaltado usa uma frase do AT (Pv 3.12 LXX): seu amor 
disciplinador (cf. ICo 11.32) nada mais é que o próprio amor de Deus. O pano de fun
do não é tanto aquele do amigo de Deus que encontra satisfação de comunhão na re
feição comum mas o do amor paternal que manifesta-se para com o filho errante na 
correção que leva ao arrependimento. Outra fórmula corrente pode bem estar presente 
em Ap 22.15, onde temos uma frase conclusiva que caracteriza os conceitos anteriores 
numa antítese absoluta em relação ao amor de Deus (cf. as idéias paralelas em Jo 3.19; 
1 Jo 2.15; Tg 4.4).

II. O beijo no NT.
1. A maneira e a ocasião. O NT não menciona o beijo erótico, nem o beijo entre pa

rentes próximos exceto em Lc 15.20, mas encontramos o beijo de saudação em Lc 7.45; 
15.20; talvez 22.47, o beijo de despedida em At 20.37 e o beijo de honra em Lc 7.38,45; 
talvez 22.47-48. O beijo é uma marca de penitência em Lc 7.44ss., de reconciliação em 
Lc 15.20 e de gratidão em At 20.37, e encontramos um beijo litúrgico em lTs 5.26; ICo 
16.20; 2Co 13.12; Rm 16.16. Antes da eucaristia o beijo confirma e põe em prática a 
unidade da igreja como a família escatológica de Deus; ele também aponta adiante para 
a consumação escatológica, para a futura comunhão dos aperfeiçoados.

2. O beijo de Judas. Em Mc 14.44-45 o beijo de Judas é, evidentemente, um sinal de 
reconhecimento. Se ele de fato foi dado permanece uma questão aberta em Lc 22.47-48. 
A traição por um dos Doze com um beijo é um cumprimento de profecia em Jo 13.18; 
17.12 (cf. Mc 14.18). O beijo pode ser um beijo de saudação ou um beijo de fraternida
de; mas pode ser também um beijo de amor e respeito fingidos, aberto a severa conde
nação como mau uso do sinal de afeição.

D. O período pós-NT.
I. A igreja primitiva.
1. Apesar de tendências ascéticas o beijo ainda é comum na igreja primitiva entre 

parentes e casais, e Hermas Similitudes 9.11.4 encontra um uso especial para o beijo 
erótico (cf. também 9.15.2).

2. a. Mais importante é o beijo cultuai. Justino menciona o beijo eucarístico em 
Apologia 65.2. Tertuliano atribui grande importância ao beijo de paz como um sinal 
de reconciliação (De oratione 18). Para Cirilo de Jerusalém e Crisóstomo o beijo é um 
sinal da unidade do corpo. No ocidente, ele vem imediatamente antes da comunhão e 
é chamado o beijo da paz ou, simplesmente, a paz. Contudo, objeções ao beijo surgem 
cedo, em especial a suspeita pagã e o perigo da perversão erótica (Atenágoras Súplica 
32). Por esta razão, Clemente de Alexandria em Pedagogo 3.81.2ss. pleiteia um beijo 
místico, no qual a boca permanece fechada. A partir do século 3o os sexos são sepa
rados para o beijo (Constituições apostólicas 2.57.17) e, em seguida, o clero e os leigos 
(8.11.9).

b. O beijo litúrgico ocorre duas vezes no batismo, primeiro como o beijo do bispo 
pronunciando a reconciliação e aceitação dos candidatos e, em seguida, como o beijo 
com o qual o recém-batizado concede a seus novos irmãos e irmãs participação na gra
ça comunicada e no poder de paz.
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c. Muitas liturgias incluem o beijo de paz na consagração de um bispo, de um sacer
dote ou de um monge.

d. Lemos também sobre o beijo no sepultamento dos mortos.
e. O beijo ocorre também na honra prestada aos mártires. Os crentes os beijam na 

prisão, beijando especialmente suas feridas ou suas cadeias, e eles beijam uns aos ou
tros antes da execução. Lemos também do beijo dado em seus túmulos, em suas relí
quias e na soleira de suas igrejas.

f. Entre beijos substitutos encontramos o beijo dado em umbrais e altares. Beijar 
altares é importante, uma vez que eles apontam para Cristo. Cf. também os beijos de 
ícones, da taça e do livro do evangelho. No ocidente encontramos o osculatório que o 
sacerdote dá para os comungantes beijarem.

II. Gnosticismo. No gnosticismo o beijo é um símbolo favorito para a união com o 
redentor e a recepção, por meio dele, da vida imortal. O sacramento da câmara nupcial 
é o sacramento supremo e o beijo mútuo é o meio de concepção mística. Beijos impor
tantes são: o beijo de Jesus em Maria Madalena, seu beijo no seu gêmeo celestial e o 
beijo por ocasião da entrada de Mani na esfera de luz.

philos, philê, philía.

A. Antiguidade não bíblica.
I. Significado das palavras.
1. philos.
a. Essa palavra significa “amigo”, “amado”, “amante”, “cliente”.
b. hetaíros é um termo mais ou menos permutável.
c. Outro termo relacionado é ídios.
d. O syngenês pode também ser idêntico a philos, uma vez que parentes e amigos 

formam o círculo existente mais próximo. As duas palavras podem também se relacio
nar num sentido transferido. O uso popular prefere ligar philos a graus individuais de 
relacionamento próximo, a pais e irmãos.

e. A ideia comum de amigos do rei traz uma estreita ligação com symboulos (“con
selheiro”).

f. philos está próximo de symmachos para nações aliadas.
g. Uma vez que todo o grupo phil- pode denotar hospitalidade, muitas vezes encon

tramos philos com xénos, o “estrangeiro”.
2. philê. Essa palavra significa “caríssimo”, “amado”, por vezes com uma nuança 

erótica, mas também, às vezes, para uma amiga. Philê é um nome próprio usado para 
Afrodite, para hetaerae e também para mulheres respeitáveis. Finalmente, encontra
mos philê como um título político.

3. philía.
a. Essa palavra significa “amor” ou “amizade” com ampla gama de significados, as

sim como philos. Os mais fortes laços de philía são o amor de pais, irmãos e irmãs ou 
cônjuge.

b. O termo também denota amor erótico, tanto heterossexual como homossexual.
c. Geralmente o sentido é de amizade, com nuanças tais como um “relacionamento 

agradável” e “hospitalidade”.
d. Na política a palavra significa “aliança”.
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e. Num sentido transferido significa “harmonia” como um princípio de unidade.
f. Philía torna-se um nome próprio, p. ex„ para ísis.
g. Significados especiais são a amizade com animais (tanto positiva quanto negati

va), o beijo como um sinal de associação amorosa, e philía como tratamento formal ou 
título.

II. Amizade na antiguidade.
1. Na antiguidade muito se escreveu acerca da amizade tanto em obras especiais 

como em seções de obras maiores.
2. Existem vários provérbios sobre a amizade. O tema da koinõnía é comum, a ideia 

de “uma alma” é atribuída a Aristóteles e o amigo equivale ao outro eu da pessoa.
3. Encontramos grupos de amigos, mas a amizade pessoal é o cerne da questão para 

os gregos, Por isso, o par é o verdadeiro ideal (cf. Aquiles e Pátroco, ou Orestes e Pi- 
lades). Relatos parcialmente históricos e parcialmente fictícios de pares de amigos são 
passados adiante, usualmente sendo um deles mais ativo ou mais velho que o outro. O 
dever supremo do amigo é o do autossacrifício pelo outro, mesmo a ponto da morte.

B. O AT e o judaísmo.
I. Uso.
1. phílos. No AT phílos traduz diversos termos hebraicos, mas somente em 70 de 

cerca de 180 casos existe um original. Os significados variam desde “amigo pessoal”, 
passando por “amigo da família” e “padrinho” até “cliente” ou “defensor político”, bem 
como “amigo do rei”. Termos relacionados são adelphós, hetaíros, plêsíon, symboulos e 
symmachos.

b. O uso de Filo em grande parte é o mesmo.
2. philía. Tendo equivalentes hebraicos somente em Provérbios (5.19; 10.12; 7.18; 

15.17; 17.9; 27.5), este termo pode denotar tanto amor erótico (Pv 5.19; 7.18) quanto 
amizade política (IMac 8.1; 2Mac 4.11). De philía, philiázõ é uma palavra que a LXX 
também usa nos sentidos de “ser amigo, agir como amigo ou tornar-se um amigo”.

II. Amizade no AT e no judaísmo.
1. A escassez de originais hebraicos para o grupo mostra que a visão grega de ami

zade é estranha ao mundo do AT.
2. Não obstante, a história de Davi e Jônatas situa-se entre os grandes relatos de ami

zade na antiguidade. Um pacto sela a amizade (ISm 18.3-4), Jônatas dá sua capa e suas 
armas, o pacto aplica-se a seus filhos (2Sm 21.7), os dois amam um ao outro como sua 
própria vida (ISm 18.1) e a história termina com um lamento, que é uma canção em 
louvor da amizade (2Sm 1.26). No entanto, o hebraico não tem um termo próprio para 
o relacionamento, e mesmo a LXX não usa philía.

3. Muitos provérbios de amizade ocorrem em Provérbios e em Sirácida. A maior 
parte destes toma a forma de advertências (cf. Sir 6.8ss.). Muitas pessoas declaram sua 
amizade, mas amigos verdadeiros são poucos. Somente aqueles que temem a Deus es
tão aptos para a amizade e terão verdadeiros amigos (Sir 6.16-17). Amizades políticas 
ocorrem (cf. 2Cr 19.2; 20.37) e há referência a um amigo do rei em lC r 27.33 (cf. lRs
4.5). Num sentido transferido lemos da amizade com a sabedoria (Sb 8.18).

4. Os rabinos aplicam o conceito ao relacionamento entre professores e estudantes 
da lei. koinõnía é uma marca de Qumran (cf. a exaltação da amizade entre os essênios 
em Josefo A guerra judaica 2.119), mas apesar da comunidade atingir um elevado grau



amigo 671 phílos

de vida comunitária (a partilha de alojamento, comida, conhecimento, talentos e traba
lho), a rigorosa graduação parece pesar contra a verdadeira amizade.

5. Filo fala sobre amizade com Deus. Os patriarcas são exemplos, mas todos os jus
tos podem ser chamados de amigos de Deus. Filo também encontra um par de amigos 
humanos em Moisés e Josué, e crê que a amizade humana é agradável a Deus. Deus, o 
refúgio de amizade, não menospreza os direitos da amizade (Todo homem bom é livre 
44).

C. ONT.
1. Uso. phílos ocorre 28 vezes no NT, phílê e philía uma vez cada. O uso principal é 

nos escritos lucanos e joaninos. phílos ocorre em Mt 11.19; Tg 2.23; 4.4, e o único caso 
de philía está em Tg 4.4.

2. a. Dos 18 casos de phílos, 17 estão em Lucas (também o único caso de phílè). 
Jesus, entretanto, nunca é phílos, exceto no escárnio de 7.34. Na maior parte, o uso é o 
comum encontrado em círculos seculares. As pessoas mais chegadas estão em vista em 
Lc 14.12; 15.6. “Colega de farra” é o ponto em 7.34. “Amigo pessoal” é a intenção em Lc
11.5, 8; 23.12, “hóspede” em Lc 11.6, e pessoa de um grupo em 7.6; At 10.24.

b. A regra de Lc 14.12 conflita com as convenções da antiguidade ao rejeitar o prin
cípio da reciprocidade (cf. Mt 5.46-47). Jesus demoliu o muro de uma exclusividade de 
comunhão e amor. Em Lc 14.12 a amizade e a comunhão de mesa são correlativos (cf.
15.6, 9, 29). O fato de Jesus comer com publicanos e pecadores é a base da acusação de 
que ele é amigo de farra deles (7.34). Na verdade, ele ama pecadores e é amado por eles, 
como o mostram a lavagem de seus pés, o beijo e a unção (7.37ss.). A hospitalidade 
expressa a relação entre a amizade e a comunhão de mesa, como em Lc 11.5ss., onde 
phítos tem quase o sentido de “bom vizinho” nos v. 5,8 e de “hóspede” no v. 6. O amigo 
como vizinho e anfitrião deve estar disponível para um amigo.

c. A alegria está intimamente ligada à amizade (cf. Lc 15.6, 9, 29). E ainda, os ami
gos devem também estar prontos para o serviço, a preocupação e o autossacrifício 
(11.5ss.). Os amigos podem esperar ajuda um do outro, mesmo quando for inconve
niente. Além disso, os amigos desejam compartilhar grandes experiências (At 10.24). 
Os asiarcas, que são amigos de Paulo, intervém para salvá-lo em Éfeso (At 19.31). So
mente aqui e em At 27.3 é que ouvimos a respeito de amigos de Paulo; ele mesmo nun
ca usa phílos, mas prefere adelphós ou téknon. Os amigos de Paulo em 27.3 não são 
seus anfitriões ou amigos pessoais, mas cristãos que se preocupam com ele. O termo 
“amigos” para crentes não é peculiar a Lucas mas também ocorre em João (cf. 11.11; 
15.13ss.). Parece um termo usado pelos primeiros discípulos que, na qualidade de ami
gos de Jesus e uns dos outros, são também os novos amigos de Deus e membros de sua 
família. Embora o termo caia de uso, chega a expressar-se na vida da igreja primitiva 
como descrito em At 2.44ss.

d. Na tribulação final, os amigos virarão inimigos, numa versão escatológica da ex
periência comum da inconfiabilidade de amigos.

e. Jesus chama seus discípulos de amigos em Lc 12.4. Isto poderia ser estilo de cor
te, porém é mais provável que pertença à imagem da família de Deus. Aqui não temos 
uma amizade de pessoas iguais, mas a do Mestre e seus alunos ao lhes ensinar a respei
to de suas futuras tarefas e destino (cf. Jo 14.26).
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f. Certas parábolas sugerem que Deus é um amigo; cf. Lc 11.5ss.; 14.11 (Deus como 
o anfitrião no banquete escatológico); 16.9 (devemos ganhar Deus como amigo; cf. v. 
5-7); Mt 11.19 e paralelos (o amor de Jesus por pecadores, como uma parábola encena
da, expressando a mensagem de que Deus é o amigo de pecadores).

3. Escritos joaninos. João usa phílos para “padrinho” em 3.29 para expressar o rela
cionamento próximo, mas também a subordinação de João Batista a Jesus. Aqui apa
rece a ligação com a alegria e, em 12.Iss. (cf. Lc 10.38ss.) com a comunhão de mesa. 
Lázaro é “nosso amigo” em Jo 11.11. Os discípulos são amigos de Jesus por sua livre 
escolha (15.13ss.). Ele permanece o Senhor, mas suas ordens são ordens de amor (v. 
14ss.) que ele próprio cumpre (v. 10). Os discípulos devem mostrar um amor seme
lhante mesmo a ponto de se oferecerem para morrer (v. 13). Quanto a isso, uma regra 
de amizade serve ao pensamento do NT sobre vicariedade, primeiramente num sentido 
soteriológico e, então, num exortativo. 3João encerra com as saudações mútuas de ami
gos (v. 15), ou seja, companheiros crentes que são amigos por se relacionarem com Je
sus. phílos é um termo político em Jo 19.12. Uma associação com o título de corte está 
presente, mas as acusações expressam um julgamento sobre a relação de Pilatos com o 
imperador antes que seu despojamento do título.

4. Tiago. Em Tg 4.4 buscar a amizade do mundo é o mesmo que tornar-se um ini
migo de Deus. Abraão é o amigo de Deus in 2.23. O AT, antes que o uso grego ou egíp
cio, está por trás da descrição. A ligação com Gn 15.6 relaciona “amigo de Deus” com 
“justo pela fé”, o passivo “é chamado” implica que Deus é quem outorga o título e o ao- 
risto sugere um evento específico na vida de Abraão. Se as obras como uma expressão 
de fé têm uma influência sobre o título, a ênfase encontra-se no fato de que Abraão é 
alguém amado e escolhido por Deus e, assim, chamado de seu amigo.

D. O período pós-NT.
I. A igreja primitiva.
1. Embora o grupo seja pouco utilizado neste período, nós o encontramos em cita

ções do NT, mesmo onde o NT usa agapáõ (cf. Did. 1.3; Inácio Policarpo 2.1; 2Clem.
6.5). O evangelho de Pedro 2.3 apresenta José de Arimateia como amigo de Pilatos, 
bem como de Jesus.

2. Abraão é mencionado, geralmente, como o amigo de Deus (cf. lClem. 10.1; 17.2; 
Pseudo-Clementino Homilias 18.13). Moisés também é amigo de Deus, e aqueles com 
quem Deus está bem satisfeito são seus filhos e amigos (Afraates em Homilias 17.3). 
Gnósticos verdadeiros, mártires e ascetas também recebem o título de amigos de Deus 
(Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho).

3. Escritos apócrifos realçam a ideia de que os discípulos são amigos de Jesus (cf. 
Martírio de Pedro 10; Atos de João 113).

4. Amizades pagãs apresentam perigos especiais de acordo com Hermas Mandatos 
10.1.4. Os cristãos forjam novas amizades uns com os outros baseados em sua união 
com Cristo (cf. Paulino de Nola e S. Félix).

5. Hermas Similitudes 5.2.6ss. descreve o original celestial de um círculo de amigos 
com Deus como soberano no centro. Os amigos são os arcanjos a quem a criação está 
consignada e eles aperfeiçoarão a igreja (Similitudes 5.4.1).
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II. Gnosticismo. Conversações entre o redentor e os redimidos refletem um vocabu
lário especial de amizade, como em hinos maniqueístas. Em questão está a reciprocida
de de amor na união mística. [G. Stàhlin , IX, 113-71 ]

-> agapáõ, adelphós, aspázomai, hetaíros, xénos, plêsíon, proskynéõ, syngenês

philèdonos ->  hêdonê; philoxenía, philóxenos -> xénos

philosophía [filosofia], pAíídsopAos [filósofo]

A. Uso fora da Bíblia.
1. Para o sofismo. Essas palavras são elaborações recentes. O radical philo- denota 

relação espontânea com pessoas, condução zelosa de tarefas ou empenho ativo por um 
objetivo. A questão da base de todas as coisas surge no século 6o a.C., e diversas ex
periências e observações estão ligadas à aquisição de conhecimento. Os sofistas usam 
philosophéõ para a pesquisa metódica e a reflexão na ética. O philósophos é aquele que, 
incapaz de alcançar o conhecimento verdadeiro, alcança o discernimento prático me
diante o estudo externo. Visto que a explicação das coisas é importante, a retórica for
ma boa parte da philosophía. Ela procura mostrar a verdade das coisas por intermédio 
da etimologia ou da lógica.

2. Platão e Aristóteles.
a. Ao mostrar, por meio da transmigração, que a humanidade é parte do imutável 

ser de idéias, Platão usa o grupo philosoph- para denotar uma possibilidade básica de 
vida. A mudança surge no encontro dialogai com o philósophos, que está habilitado 
para instruir e é, pois, uma reorientação. A escola platônica, desse modo, assume o ca
ráter de uma sociedade viva. É fundamental a ligação entre a busca pela verdade e a 
ação política e educacional.

b. Aristóteles usa philosophéõ para esforços sistemáticos no intuito de se entender 
o mundo, especialmente pela percepção sensorial. O objetivo é reduzir os fenômenos 
a princípios e, assim, chegar ao conhecimento do ser eterno e inalterável, philosophía é 
tanto conhecimento como um todo como a disciplina individual. A ciência dedicada à 
causa inalterável é a prõtè philosophía. A física, que trata dos fenômenos sensoriais, é a 
deutéra philosophía. Aristóteles não tem um sistema abrangente que atribua um lugar 
para cada ramo de aprendizado, mas estabelece uma base que possibilita à metafísica 
helenística tanto buscar um conceito para a unidade do mundo como trazer toda a rea
lidade para dentro do alcance de suas investigações.

3. O período helenístico.
a. Várias escolas se desenvolveram com intensos debates entre seus representantes, 

os quais formam a classe educada no Estado e um grupo especial na política. Com os 
antigos acadêmicos e peripatéticos, Epicuro encabeça uma escola importante. Ele faz 
da percepção sensorial a medida do conhecimento. Seu sistema bane a superstição e 
produz uma ética hedonista. A impassível hédoné é alcançada numa escola unida em 
philía. Deve-se evitar a emoção excessiva que pode trazer tumultos. Embora a divinda
de seja espiritualizada, os epicureus ainda encontram um lugar para a religião.

b. Zenão estabeleceu o estoicismo em Atenas c. 301 a.C. A ação de um princípio so
bre a matéria explica o tornar-se. A lógica, a física e a ética são as principais áreas de
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investigação. O objetivo é progredir na conduta correta. O termo philósophos não é 
um termo comum; ele é usado para aqueles que trabalham nas três áreas da filosofia ou 
para o sábio estoico ideal.

c. Posidónio dá à filosofia a tarefa de investigar as causas básicas das coisas. Discipli
nas individuais descrevem a realidade e a filosofia utiliza seus resultados para elaborar 
os princípios ou a coerência de ser. Se a filosofia é vista como uma criatura viva, a física 
é a carne e o sangue, a lógica os tendões e a ética é a alma. A vida no cosmos participa 
do espírito divino. Isto é particularmente verdadeiro a respeito da racionalidade huma
na. A união com o divino dá origem à religião primitiva. À medida que a união se dis
solve, surgem religiões adquiridas, embora estas devam sua força à religião primitiva. O 
poeta, o artista, o legislador e o filósofo são todos intérpretes da natureza imortal, mas 
o filósofo é o melhor.

d. Com a ascensão do império, Roma torna-se o centro de debate filosófico. Sêne- 
ca não concorda que as artes e os ofícios sejam produtos da filosofia. À medida que 
se intensifica a concentração estoica sobre o estilo de vida, a filosofia é crescentemente 
vista como a maneira correta de viver. É uma mensagem de salvação para a alma e a 
perfeição moral é o objetivo. No politeísmo pode-se ver uma expressão da operação do 
lógos universal nas forças naturais. Os demônios são manifestações da vida cósmica, 
e o daimónion desempenha um papel no destino pessoal. Como estoicos e epicureus 
buscam a libertação da ansiedade pela educação na arte de viver, mas de maneiras dife
rentes, eles se tomaram rivais implacáveis.

e. O platonismo médio é eclético. O objetivo da filosofia é alcançar a semelhança 
com Deus, que está relacionada à ação moral. A filosofia também é definida como um 
exercício de morte.

4. O grupo em relação à sabedoria oriental e à religião. As campanhas de Alexan
dre apresentam os gregos à sabedoria oriental, que os faz lembrar da filosofia grega. 
Os druidas e os caldeus também são vistos como povos que relacionam suas vidas à 
sabedoria, e os judeus são philósophoí para Clearco. Os escritos Herméticos contêm 
uma fusão da filosofia grega com a sabedoria ou a mitologia que vincula a salvação ao 
conhecimento. A verdadeira filosofia é contemplação e piedade com uma orientação 
ao conhecimento de Deus. A alquimia também usa o grupo. O filósofo, tendo discer
nimento dos segredos da natureza, pode efetuar transmutações. Como um especialista 
em tais processos, ele molda sua vida de uma forma adequada à sua posição exaltada.

B. Judaísmo helenístico.
1. A LXX. Na LXX o grupo ocorre somente em Daniel e 4Macabeus. Os mágicos 

e encantadores de Dn 1.20 são sóphoi kaí philósophoí. 4Macabeus liga o princípio do 
martírio ao ensinamento estoico de que a razão é a senhora do impulso. A religião ju
daica ensina três virtudes cardeais, e a morte de Eleazar demonstra a autenticidade filo
sófica dela (5.23-24; 7.9-10).

2. A epístola de Aristeias. Esta obra destaca o reconhecimento da sabedoria judai
ca pelos representantes da erudição helenística (200-201). Os enviados judeus refletem 
percepções filosóficas tendo a vida prática como a preocupação principal (207). So
mente aqueles que conhecem a Deus podem alcançar isto (256). A lei merece um lugar 
na biblioteca de Alexandria porque ela atende aos critérios helenísticos (30-31).

3. Filo compara e relaciona o conhecimento filosófico com a sabedoria bíblica. A
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exegese filosófica elucida a tradição bíblica, e esta por sua vez corrige aquilo que a fi
losofia ensina. Cultura geral é um pré-requisito da virtude, mas ela está sujeita à sa
bedoria, e glorificar a Deus é o objetivo da sabedoria. O conhecimento começa com a 
percepção sensorial e conduz mediante a contemplação do cosmos à adoração do Cria
dor. A sabedoria forma o elo entre a tradição helenística e a tradição bíblica. Somente 
a revelação pode nos levar ao estágio final do conhecimento. Por conta da revelação, 
Moisés encontra-se no apogeu da filosofia.

4. Josefo. Josefo não faz grande uso do grupo. Ele cita filósofos, aplica os termos a 
sábios bárbaros, considera os gregos como pupilos dos judeus e situa a superioridade 
judaica na possibilidade geral de fé em Deus em Israel. Às vezes, ele usa o grupo para 
a instrução judaica e também descreve como escolas filosóficas os agrupamentos polí- 
tico-religiosos do povo judeu, comparando os essênios aos pitagóricos e os fariseus aos 
estoicos.

C. Judaísmo rabínico. Os rabinos descrevem como filósofos os representantes das 
escolas filosóficas, os oradores talentosos e os conselheiros reais. Eles também adotam 
certas percepções e comparações da filosofia grega popular. Mas eles estão conscientes 
da superioridade judaica e rejeitam os temas que são estranhos ao seu próprio sistema 
de instrução. Assim, em vários debates, um filósofo representativo desafia a fé de Israel 
com uma pergunta ou tese polêmica, mas é repelido com uma resposta típica de sabe
doria. Tradição e sucessão são desenvolvidas no rabinismo como nas escolas gregas.

D. ONT.
1. Com base na LXX vários conceitos passam com a língua grega para o NT. Assim 

encontramos as formas de pensamento da física em Jo l.lss., e expressões da antropo
logia filosófica e da ética em Rm 1.20, 28; ICo 11.13ss.; Tg 3.3ss. No entanto, o NT usa 
tais conceitos ou expressões somente na medida em que contribuem para a apresenta
ção, elucidação ou estabelecimento do evangelho. O tema central da ação escatológica 
de Deus no cumprimento de seu objetivo para com Israel e o mundo não está relacio
nado à filosofia nem dela depende. Na verdade, ele questiona o objetivo da filosofia e a 
ela se opõe com conceitos semíticos que são parte irrevogável de sua mensagem.

2. O único exemplo de philosophía no NT está em Cl 2.8. O que Paulo tem em vista 
aqui não é a filosofia em geral, mas o ensino de um grupo religioso sincretista que rei
vindica discernimento especial com relação a Deus, a Cristo, a poderes astrais e à cria
ção, ensino que impõe uma série de regras a seus membros e que baseia a autoridade 
de sua mensagem em sua idade ou natureza esotérica. É provável que o próprio grupo 
tenha argumentado que seu ensino era philosophía; daí o uso que Paulo faz do termo e 
a equiparação que dele faz com “vãs sutilezas”. Para o próprio Paulo o evangelho não é 
philosophía mas uma forma distintiva de sophía.

3. At 17.18 registra um encontro de Paulo com epicureus e estoicos. O palavre
ado sugere que os primeiros respondem com menosprezo, os últimos com interesse. 
spermológos possui o sentido de “pseudofilósofo” e traz a implicação de que as escolas 
filosóficas são mediadoras da verdadeira instrução. Os estoicos, no entanto, buscam a 
comunhão universal e têm por objetivo honrar todas as divindades; desta forma, eles 
são mais abertos a Paulo como pregador de uma religião do Oriente Próximo. O dis
curso nos v. 22ss. destaca o fato de que a veneração dos deuses é incompatível com a
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natureza e as obras do único verdadeiro Deus. Ele toma a forma não de um debate, mas 
de uma crítica do culto pagão e de um chamado ao arrependimento.

E. Gnosticismo. O grupo não exerce papel algum no gnosticismo posterior. Em 
Atos de Tomé 139, philosophía é uma virtude cristã; como o amor pela sabedoria de 
Deus, ela contrasta com a sabedoria humana.

F. Apologistas. Os Apologistas usam o grupo para defender sua reivindicação da
verdade. Eles contrastam a sabedoria de Deus com a tagarelice filosófica (Teófilo A Au- 
tólico 2.15). A filosofia é essencial para a compreensão (Justino Diábgo 2.3). Governa
dos por Cristo, o Logos, os cristãos são os verdadeiros filósofos (Apologia 46). Seguin
do essas linhas, o grupo parece oferecer uma base adequada para facilitar a entrada do 
evangelho em círculos instruídos. [O. Michel, IX, 172-88]

phobéõ [temer, reverenciar], phobéomai [ter medo], phóbos [medo], déos [medo,
pavor]

A. Os gregos.
1. Origem, significado e história do grupo. Fundamental para o grupo é o verbo pri

mitivo phébomai, “fugir”. Como uma emoção se desenvolve a partir da ação, assustar-se 
e correr para longe sugere “medo”. A palavra mais antiga para “medo” é déos. Esta de
nota “apreensão”, enquanto phóbos denota “pavor” ou “pânico”.

2. Uso geral. No uso habitual o grupo tem as nuanças de “fuga”, “medo”, “apreensão”, 
“ansiedade” e “pavor”.

3. O deus Phóbos. Na superstição grega Phóbos é uma divindade poderosa, o filho 
de Ares, um deus da guerra. Esparta tem um templo para Phóbos. Ele é descrito numa 
forma que inspira medo e que representa o deus do terror apresentado por Homero.

4. Avaliação do Medo
a. Fala comum. Visto que o medo traz opressão e ansiedade, vale a pena buscar a 

ausência de medo, como ditos proverbiais o demonstram. Os personagens das tragédias 
estão cheios de temor do destino e do futuro desconhecido, temor que é comparável ao 
terror de um animal indefeso. Os cantos corais que atraem a audiência para a ação ex
pressam o medo. Se Aristóteles vê aqui uma purificação, os poetas estão mais preocu
pados com a inevitabilidade do destino. O medo é também um motivo importante na 
exortação. É uma base inevitável de respeito para com autoridades humanas e divinas. 
Repudiar o medo é promover a anarquia. Epifanias do poder divino despertam um te
mor que é abrandado por autodedarações tranquilizadoras de divindades. Personalida
des notáveis podem evocar a mesma reação. Por conseguinte, no uso comum, o medo 
pode ser rejeitado ou pode ser aceito como inevitável em face de certas estruturas de 
dependência e força. O significado abrange ansiedade e respeito bem como medo ou 
terror.

b. Filosofia. Desde suas origens, a filosofia discute o medo. Os pré-socráticos cri
ticam categoricamente o medo emocional. Conversa sobre medo de Deus é inventada 
para atemorizar as pessoas. Aristóteles diferencia esse medo, que tem relações fisiológi
cas, do respeito ou reverência adequados. Como em Sócrates e Platão, ele é causado por
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compaixão quando o vemos em outros. Os estoícos definem o medo psicologicamente 
como uma emoção irracional que deveriamos resistir. Um relacionamento verdadeiro 
com Deus como autor e pai nos liberta do medo emocional de Deus, o medo de tiranos 
é um absurdo uma vez que precisamos temer apenas o que fazemos a nós mesmos, e o 
medo da morte é infantilidade. Os epicureus, igualmente, condenam o medo do futuro 
e da morte. No entanto, o medo ainda tem certo lugar na filosofia. Assim, Platão ensina 
o medo do mau procedimento, e pensa que o temor de Deus é natural na educação. 
Plutarco argumenta que o temor de Deus e o medo da morte são inevitáveis; mesmo 
Epicuro tem que admitir que a morte, muitas vezes, significa dor e a rejeição do ver
dadeiro temor de Deus resulta no falso temor da superstição. Em geral, a filosofia está 
concorde na rejeição do medo emocional, mas quando phóbos tem o sentido de temor 
ou reverência ela considera estes como reações imperativas e inevitáveis frente a reinvi- 
dicações de autoridades e especialmente dos deuses. [H. Ba l z , IX, 189-97]

B. O AT.
I. Ocorrência e equivalentes.
1. Na maioria dos casos no AT phobéomai é utilizado para a raiz yr\ “ter medo”, “ter 

respeito por”. Em sete ocasiões o verbo é utilizado para phd, “tremer”. Também o en
contramos para outros termos, e em obras apócrifas ele ocorre destituído de um origi
nal.

2. phóbos é o substantivo equivalente para raízes semelhantes no sentido de “temor” 
ou “tremor”, e da mesma forma, também, é phoberós (phoberõs) para “temido” ou “ter
rível” (“terrivelmente”).

3. déos ocorre somente em 2Macabeus.
4. As duas principais raízes hebraicas são, na maioria das vezes, traduzidas pelo gru

po phob-.
II. A raiz yr’ no AT.
1. Significado.
a. Originalmente significa “tremer”, o verbo do grupo significa “temer” ou, de ma

neira mais fraca, “honrar”.
b. O substantivo tem o sentido de “medo” mas, na maioria das vezes, significa “res

peito”.
2. Temor humano. Os humanos são os principais sujeitos do temor no AT (cf. Isa- 

que em Gn 26.7, Davi em ISm 21.13, os arameus em 2Sm 10.19). As razões para o 
medo são: guerra, morte, escravização, perda de uma esposa ou de um filho, desastre 
ou um lugar. Pessoas como Golias causam medo, assim como os animais selvagens, o 
deserto ou o mar. Os medrosos são excluídos do exército (Dt 20.8); a pena de morte é 
um meio de intimidação (13.11). A confiança em Deus traz libertação do medo e esta 
é uma bênção escatológica prometida em Is 54.14. O medo surge na presença daqueles 
que desfrutam de um relacionamento especial com Deus, como Moisés em Êx 34.30, 
Josué em Js 4.14 ou Samuel em ISm 12.18. Lv 19.30 exige reverência pelo santuário.

3. Temor de Deus.
a. Deus pode ser uma ameaça (Is 8.12-13), pois seus atos são terríveis (Dt 4.34) e, 

assim, é o próprio Deus (Êx 15.11) ou seu dia (J12.11).
b. O temor de Deus assume a forma de reconhecimento reverente e submisso em 

confiança e obediência. Por esta razão aqueles que temem a Deus são confiáveis (Êx
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18.21). O temor de Deus resulta de se ouvir a lei (Dt 4.10). É o mesmo que servir a 
Deus ou andar em seu caminho (Dt 6.13; 8.6). O temor de Deus é mais que uma atitu
de; é a observância de exigências morais e cultuais. Consequentemente, o temor exclui 
o medo da punição que sobrevêm àqueles que não temem a Deus (Dt 6.13ss.).

c. Ao dar ouvidos à sabedoria a pessoa passa a compreender o temor de Deus (Pv
2.5). Esse temor é parte integrante de uma vida com propósito que seja agradável a 
Deus e, como tal, ele é o princípio da sabedoria (Pv 1.7; SI 111.10). Esse temor tem 
uma orientação moral como a prevenção do mal (SI 34.11) ou a aversão ao pecado (Pv 
23.17). Ele traz riqueza, honra e vida (Pv 22.4). Promove a confiança e é um refugio 
(14.26).

d. Um grupo especial em Salmos consiste daqueles que temem a Deus, louvando 
seu nome (SI 22.22-23), esperando nele (147.11) e sacrificando no templo (66.16). Deus 
olha para estas pessoas (33.18) e tem compaixão delas (103.13). Eles são os justos na 
congregação (145.19; 115.11; cf. Ml 3.16).

e. Em SI 1.2; 19.7ss.; 119.33ss. a ênfase está no fato de que aqueles que fielmente te
mem a Deus observam a lei.

4. A fórmula “não temas”. Esta fórmula ocorre 75 vezes no AT e, com o propósi
to de transmitir segurança, é falada por Deus, por pessoas por ele comissionadas ou 
simplesmente por uma pessoa a outra. Ela tem um lugar no oráculo de salvação em Is
41.10,13-14 e contrabalança o terror em teofanias em Êx 20.20; Dn 10.19.

III. A raiz phd no AT.
1. Aspectos linguísticos.
a. O sentido original do verbo desta raiz é “tremer”, “estremecer”.
b. O substantivo denota “trêmulo” ou “temor” e, só raramente, “respeito” (2Cr 19.7 

e, talvez, SI 36.1).
2. Aspectos materiais.
a. Encontrado principalmente em obras posteriores, a raiz tem o sentido de incer

teza ansiosa ou inquietação (Dt 28.65ss.). Situações calamitosas causam pânico (cf. os 
terrores da noite em SI 91.5 ou temor da batalha em Jó 39.22).

b. A raiz também pode denotar medo dos atos de Deus (Is 19.16-17) ou de suas pa
lavra (Jr 36.16). O próprio Deus e igualmente os seus atos podem despertar terror.

c. Em Gn 31.42, 53 o “Temor de Isaque” é um nome divino. O sentido parece o de 
que Deus é o objeto de reverência de Isaque; “parente” é o sentido de pahad aqui.

IV. Os apócrifos. A situação nos apócrifos é quase a mesma que no AT. Encontra
mos o medo de guerra, desastres, eventos sobrenaturais e também o temor de Deus 
no sentido religioso, legal ou cultuai. Na Epístola de Jeremias e 4Macabeus o medo é a 
antítese da obediência; a influência estoica pode ser vista na maneira como 4Macabeus 
contrasta o medo da morte com a obediência, enquanto a Epístola de Jeremias tenta 
afastar a apostasia ao mostrar que os ídolos não são deuses e que, portanto, não é preci
so temê-los. [G. W a n k e , IX, 197-205]

C. Judaísmo palestino e helenístico.
1. Os pseudepígrafos. a. Os Testamentos dos Doze desenvolvem o tema do temor 

do Senhor. Este temor tem assento no coração, conduz ao amor, significa renunciar Sa
tanás e evitar o mal e concede uma sabedoria que nunca se poderá perder. Outras obras
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afirmam que o temor de Deus suscita o respeito pelos pais, é o início de todas as coisas 
boas e difere do medo (p. ex., da morte), que perverte o coração.

b. Mais comum em escritos apocalípticos é o medo em epifanias. Os justos vão mor
rer, mas não precisam temer os pecadores ou os inimigos, pois Deus os conforta ao 
lhes revelar a salvação futura. Os pecadores não temem ao Senhor, porém o último jul
gamento os deixará aterrorizados. Mesmo os justos terão receio no julgamento divino, 
mas uma alegria sete vezes maior os espera.

2. Qumran. Os justos em Qumran têm consciência de estarem entre aqueles que te
mem a Deus. Existe terror no julgamento e Deus é terrível em seus atos. Os filhos da 
luz não têm razão para serem medrosos na batalha.

3. Escritos rabínicos. O temor de Deus é fundamental para os justos. Ele inclui 
medo de pecar e permanece relacionado com o amor de Deus, que é mais valorizado. 
Dentre os gentios encontramos um grupo de tementes a Deus (sebómenoi) que reve
renciam o Deus de Israel, porém não aceitam a circuncisão (cf. phoboúmenoi em 2Cr
5.6 LXX).

4. Filo e Josefo.
a. Embora Filo adote o conceito do AT do temor de Deus, ele enfatiza o fato de que 

Deus é um antídoto para o medo e encontra no amor, antes que no medo, a principal 
motivação para os justos. O medo, entretanto, tem um lugar na educação.

b. Josefo usa o grupo para “medo” (na guerra, ou de morte ou punição), “ansiedade” 
e “reverência”, e utiliza déos quase do mesmo modo. Ele adota termos helenísticos (p. 
ex., deisidaimonía) em vez do grupo phob- para o temor de Deus.

D. ONT.
1. Uso geral. O NT usa o grupo cerca de 158 vezes (phobéomai 95 vezes, phóbos 

47). Os principais exemplos estão nos Evangelhos e em Atos, embora Paulo faça uso 
comum do substantivo. Com um infinitivo o verbo significa “ter medo de...” e, com mé, 
“recear que...” O medo pode ser de pessoas ou de todo o povo. Na maioria das vezes os 
conceitos são tradicionais. O NT opõe-se a toda ansiedade obstrutiva, porém relaciona 
o temor de Deus à fé como confiança total.

2. A epifania do reino e o temor.
a. A natureza incompreensível dos atos poderosos de Jesus desperta temor nos es

pectadores e nas pessoas afetadas, p. ex., ao acalmar a tempestade em Mc 4.41, ao curar 
o endemoninhado em 5.15, ao ressuscitar o jovem em Naim em Lc 7.16. Nas histó
rias da natividade o temor vem sobre aqueles a quem o anjo aparece (1.12) ou que ex
perimentam um milagre divino (1.65). O temor desempenha um papel importante na 
transfiguração, seja ao entrarem na nuvem (Lc 9.34), ao ouvirem a voz (Mt 17.6) ou em 
todo o incidente considerado como uma epifania divina (Mc 9.6). Este temor difere do 
medo em visões (Ap 11.11) ou do terror dos ímpios no fim dos tempos (Lc 21.26). É 
como o temor da igreja em suas experiências de salvação (At 2.43; 5.5; 19.17). Ele ex
pulsa o temor ordinário, mas faz surgir o temor daquele que pode lançar no inferno (Lc 
12.4-5).

b. As notícias da ressurreição causam medo e perplexidade (Mc 16.8). Esta reação 
podería ser o verdadeiro clímax de Marcos, porém temor e silêncio dificilmente pare
cem apropriados como a palavra final do evangelho, pois certamente a vida após a res
surreição não está sob o signo do medo. O que as mulheres temem não é a ressurreição
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em si mas o túmulo vazio e a estranha mensagem do anjo. Mt 28.8 acrescenta o ele
mento de alegria ao temor e Lc 24.22 refere-se apenas ao espanto e à alegria.

c. As ordens “Não temais” ocorrem nos evangelhos também. Jairo não deve ficar 
ansioso em Mc 5.36, os discípulos recebem encorajamento em 6.50, os três na trans
figuração são habilitados para levantarem os olhos em Mt 17.7, o temor das mulheres 
dá lugar à proclamação e à fé em 28.10, aqueles a quem os anjos visitam nas histórias 
da natividade recebem a ordem para não temer em Lc 1.13, 30; 2.10, e Pedro e Paulo 
(numa visão) recebem a mesma ordem dada pelo Senhor num contexto de discipulado 
e serviço (Lc 5.10; At 18.9).

3. O temor de Deus em fórmulas. Lucas gosta da fórmula “temer a Deus” (cf. 
1.50; 18.2; 23.40). Atos utiliza phoboúmenos (oi) cinco vezes (10.2; 22, 35; 13.16, 26; 
seboümenos[oi\ seis vezes) para os gentios adeptos da fé judaica. Estes “tementes a 
Deus” formam o ponto de partida para a missão gentílica em At 10 (e cf. as práticas de 
Paulo no cap. 13).

4. Fé e temor. Tal como Jesus, Paulo mostra que o temor pode ser uma parte essen
cial da fé mesmo que a fé exclua a ansiedade. Os crentes devem temer o julgamento 
divino (Rm 11.20). Mas eles não precisam temer uma condição incerta após a morte 
(2Co 5.6ss.). Paulo experimenta o temor por causa da fraqueza humana de sua prega
ção (ICo 2.3-4; cf. 2Co 7.15). O autossacrifício de Cristo torna possível apenas uma 
atitude de aceitação humilde da vontade de Deus (em temor e tremor; Fp 2.12). Não 
existe ansiedade neste temor, pois é o temor dos filhos de Deus (Rm 8.15). Eles não 
precisam temer nem o sofrimento nem a morte (lPe 3.14; Hb 2.15), pois Cristo os li
bertou da escravidão da morte e eles sabem que Deus os ajuda em todas as coisas (Hb
13.6). Entretanto, eles temem e reverenciam a Deus como o Deus santo, tanto na graça 
quanto na ira; eles devem adorá-lo com reverência e temor (meta eulabeías kaí déous) 
(Hb 12.28).

5. Temor na Exortação. Paulo refere-se ao temor da punição pelas autoridades em 
Rm 13.3. O reconhecimento da função divina das autoridades, porém, torna desneces
sário o temor (v. 3ss.). A obra de amor está de acordo com as reinvidicações válidas 
das autoridades e por esta razão descarta o temor. Aqueles que são nascidos de Deus, 
sabendo que Deus não os punirá, não mais experimentam temor (ljo  4.17-18). Eles 
possuem uma confiança que significa um relacionamento aberto tanto com Deus quan
to com as demais pessoas. O temor constitui-se numa base de ação em At 9.31. Com 
santidade e oração, o temor caracteriza aqueles que são libertados de seus caminhos fu- 
teis (lPe 1.17). O temor liberta da intimidação humana (3.6), embora ainda deva haver 
o temor da corrupção (Jd 23). O temor como respeito ainda tem um lugar nos relacio
namentos humanos (lPe 2.18; 3.2; Ef 6.5; Cl 3.22), mas apenas com base no temor de 
Deus (lPe 2.17). Todos os crentes deverão, definitivamente, se sujeitar uns aos outros 
no temor de Cristo (Ef 5.21). Precisamente porque a reverência é devida a Cristo, o 
ponto de todas essas advertências repousa na exigência de um coração puro, paciente e 
manso (Cl 3.22; Ef 6.5; lPe 3.2,4).

E. A igreja primitiva e o gnosticismo.
1. A igreja primitiva. O grupo é um dos favoritos nos pais apostólicos. Encontramos 

de modo crescente o temor de Deus em fórmulas (Barn. 10.10-11; Did. 4.9). O temor 
de Deus expulsa outros medos (2Clem. 4.4) mas não o medo do julgamento (Inácio
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Efésios 11.1) ou o medo das obras de Satanás (Hermas Mandatos 7.3). Depois da fé, 
o temor é uma obra decisiva (Hermas Mandatos 8.89), um fruto do Espírito (Barn.
11.11), que nos ajuda a resistir ao mal (Hermas Mandatos 12.2.4). O temor como res
peito desempenha um papel nos relacionamentos, p. ex., de filhos aos pais (Pol. 4.2) ou 
de subordinados aos governantes (Barn. 19.5). Clemente de Alexandria encontra um 
lugar racional para o temor em Stromata 2.7.32. lss. O verdadeiro temor é uma respos
ta aos mandamentos de Deus (4.3.9.5ss.). phóbos controla a licenciosidade e déos nos 
liberta de impulsos maus (2.8.39.1 ss.). Tertuliano relaciona o medo à penitência (Da 
penitência 2.1-2; 5.3-4; 6.14ss.).

2. Gnosticismo. Os escritos herméticos contêm uma personificação de Phóbos. No 
gnosticismo cristão, Adão assume o temor original do homem primitivo. Os elemen
tos corpóreos surgem de phóbos, e phóbos também passa a coisas psíquicas. Também 
lemos de um demônio do medo que se alimenta de matéria e produz sofrimento. Ecos 
do tema bíblico do temor de Deus também ocorrem, no entanto os justos que se posi
cionam contra a maldade não precisam tremer, pois o conhecimento da redenção os 
liberta do medo. [H. Ba l z , IX, 205-19]

phoréõ , p h óros, ph ortízõ , ph ortion  —» ph érõ

ph rên  [mente, entendimento], áphron  [insensato], aphrosyne  [insensatez],phronéo  
[pensar], ph rón êm a  [pensamento],ph rón êsis  [opinião], phrón im os [criterioso]

A. O m undo greco-helenístico.
1. História e sentido mais antigo, phrên, ou o plural phrénes, significa “diafragma”, 

considerado como sendo a sede da atividade mental e espiritual e, em seguida, significa 
“mente” ou “entendimento”. Os compostos refletem o foco intelectual, phronéõ geral
mente significa “pensar” ou “planejar” e os substantivos phrónêma e phrónêsis signifi
cam “pensamento”, “opinião” ou “razão”.

2. De Homero ao período clássico. Homero faz referência às possibilidades de um 
desenvolvimento sadio ou doentio da mente. Ésquilo utiliza phrên para a “disposição”; 
esta pode ser arrogante ou racional, aphrosynè é um termo para “insensatez da juven
tude”, ao passo que áphrõn significa “fora de si”, phronéõ ocorre para “ter entendimen
to” mas também para “planejar”, e encontramos phrónêsis para “conselho” divino e 
phrónêma para “orgulho” e “arrogância” humanos.

3. phrónêsis e cognatos na filosofia.
a. Platão utiliza phrên no sentido físico e também para a pessoa interior. A alma 

possui phrónêsis (“receptividade”) antes de estar em nós. sophía difere de phrónêsis, 
mais prática, porém as duas são intercambiáveis também, phrónêsis é o estado correto 
do intelecto e a fonte da virtude. Educação é admoestação em phrónêsis e, na verda
de, phrónêsis é a principal virtude. Toda a cultura está ligada a ela. É um dom divino 
que deveria dirigir os legisladores e que conduz a mente à imortalidade, phrónêma é a 
disposição, a atitude intelectual e espiritual ou a autoconfiança que pode produzir arro
gância se estiver baseada apenas em aptidão física.

b. Aristóteles usa phrên somente em citações. Como habilidade para compreender, 
phronéõ pertence somente a poucas pessoas, phrónêsis é dom de Deus; é discernimen-
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to ou conhecimento moral que conduz a uma vida virtuosa. Como discernimento prá
tico, phrónêsis difere da sabedoria teórica.

c. Ho estoicismo, as outras três virtudes cardeais procedem de phrónêsis ou sophía. 
Considerando que a filosofia e a virtude formam uma unidade, phrónêsis é parte inte
gral da filosofia.

d. No neoplatonismo, phrónêsis é uma emanação governada pela noús. A alma ra
cional é bela. Consideração pela noús é phrónêsis. phrónêsis é a atividade intelectual de 
uma alma individual relacionada com um corpo. De acordo com uma tradição poste
rior, trabalho e treinamento precedem phrónêsis (cf. a discussão de physis, máthêsis e 
virtude em Platão).

e. No uso popular, encontramos o termo em papiros mágicos, em textos gnósticos e 
num contexto legal (para “competência”).

B. O AT.
1. Razão, discernimento e inteligência. Não há apenas um original hebraico para 

o grupo. A LXX usa apenas o plural phrénes, que ocorre sete vezes em Provérbios 
(phrónêsis em 9.16). phrónimos possui uma conotação negativa em Gn 3.1 (cf. 
phrónêsis para esperteza presunçosa em Jó 5.13). Sabedoria para governar é o ponto 
em Ez 28.4 (cf. lRs 3; Sb 7.7; também Is 44.28 LXX). phronéõ e phrónêsis ocorrem 
numa negativa com referência ao culto idólatra em Is 44.18-19.

2. Expressões negativas. O jactanciar-se da razão humana é insensatez (áphrõn, 
aphrosynê). O áphrõn é o insensato (que nega Deus) em Salmos. Em Provérbios, 
áphrõn se refere à pessoa simples ou inexperiente, phrónimos ocorre em Pv 14.17 e 
aphrosynê é usado para “delito” em Jz 20.6.

3. Importância teológica e ética. A phrónêsis de Deus é insondável (Is 40.28). Por 
intermédio dela Deus estabeleceu o mundo. Ela se equipara ao poder e à sabedoria de 
Deus. Em nós, phrónêsis, que procede de Deus, segue junto a sophía e aísthèsis (“en
tendimento, sabedoria e conhecimento”). As três constituem uma unidade como sabe
doria prática, com um ponto de vista religioso, phrónêsis é o princípio da criação, e 
Deus nos dá participação nela. Em Siraque, phrónêsis, com sabedoria, está subordina
da ao temor de Deus. O livro de Sabedoria coloca phrónêsis subordinada à sophía, no 
entanto ambas são hipóstases e, com a sabedoria, phrónêsis é um arquiteto do univer
so. 4Mac 1.2 faz de phrónêsis a virtude principal. 1 e 2Macabeus utilizam o grupo para 
percepção e disposição, mas também para arrogância. Em 4Mac 7.17, falta de entendi
mento significa falta de controle dos impulsos.

C. Judaísmo.
1. Qumran. Os termos hebraicos por trás de phrónêsis ocorrem nos escritos de 

Qumran para o discernimento divino ou sabedoria que Deus também nos concedeu. 
Aqueles que estão fora da comunidade são insensatos e simplórios. A sabedoria e a in
sensatez se confrontam no coração. Diversos termos são utilizados para o planejamento 
do mal, a conspiração, a aberração, a trapaça e o desencaminhamento. Os dons de co
nhecimento se combinam com a humildade e a misericórdia para mostrar a diferença 
entre os membros da comunidade e os estranhos. O conhecimento é uma realização da 
salvação com uma esperança escatológica pela destruição da insensatez.
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2. Judaísmo helenístico.
a. Pseudepígrafos. Em escritos mais antigos, a ocorrência do grupo é casual e rara. 

A Epístola de Aristeias 124 utiliza phrónésis num sentido impreciso para “entendimen
to”. Test. Naf. 2.8 diz que Deus fez o coração para o entendimento. O pecado de Siquém 
é loucura no Test. Levi 7.2-3. Sib. 5.366 faz ecoar Gn 3.1, e Enoque gr. 32.3 faz alusão à 
árvore do conhecimento em Gn 2.9,17.

b. Filo. Para Filo, Deus possui a plenitude de phrónésis. Ele a concede à raça hu
mana. O rio Pisom representa a phrónésis. A humanidade consiste tanto de phrónésis 
quanto de sua contrária aphrosyné. Como sabedoria prática, phrónésis é um recurso 
virtuoso. Ela é o olho da alma e é imperecível na espécie humana. Na educação é pre
ciso temor contra aphrosyné; contudo, a menos que a pessoa veja que somente Deus é 
sábio, nossa própria phrónésis é arrogância, aphrosyné é veneno, enfermidade ou em
briaguez. Deus é o Senhor dos insensatos, repreendendo-os ou destruindo-os. O polite- 
ísmo conduz ao ateísmo entre os irracionais.

c. Josefo. phrénes é, para Josefo, um termo paralelo a noús. A alma perdeu seu en
tendimento racional, áphrõn e aphrosyné denotam a insensatez da juventude ou a falta 
de moderação, phronéõ tem a ver com a disposição e ocorre em expressões que signi
ficam “perder o ânimo”, “preparar-se” ou “pensar de modo arrogante”, phrónésis, um 
dom divino, faz referência ao pensamento correto orientado para Deus. É sabedoria 
prática, phrónéma significa quase a mesma coisa, mas com maior ênfase na ação; algu
mas vezes significa “coragem”, porém também denota “arrogância”, phrónimos, signifi
cando “racional”, “inteligente” ou ‘“prudente”, é raro.

d. Uso rabínico. Em obras rabínicas, a área correspondente ao grupo grego é con
trolada pela ideia de sabedoria ou entendimento, com uma referência moral.

D. ONT.
1. phrénes. Dar preferência ao dom de línguas, de acordo com ICo 14.20, é ser in

fantil. Os coríntios deveríam usar a razão e perseguir a maturidade.
2. áphrõn, aphrosyné.
a. Os escritores sinóticos. Em Lc 11.40, Jesus desafia os fariseus. Em sua preocupa

ção com a pureza ritual e em sua negligência pela pureza moral, eles são insensatos, 
ainda que se vejam como aqueles que corrigem os insensatos (Rm 2.20). Está implícita 
a acusação de que eles não conhecem verdadeiramente a Deus. Em Lc 12.20, a insensa
tez do fazendeiro rico é que ele não se acerta com Deus e, assim, se aquieta com uma 
falsa segurança. A insensatez é um dos vícios que vêm de dentro em Mc 7.21-22. O ar
ranjo parece aleatório, mas aphrosyné talvez venha por último com o pecado principal 
ou fundamental.

b. Paulo. Em Rm 2.20, Paulo está expressando o ponto de vista judaico. Ele não pro
fere julgamento em ICo 15.36, porém faz um apelo retórico por compreensão. A auto
crítica aparece em 2Co 11-12. Para se opor aos seus antagonistas, Paulo se coloca no 
nível da jactância carnal. Visto que os espertos coríntios cederam às declarações dos 
insensatos, Paulo, falando como insensato, haverá de superar todos eles (11.16ss.). Ele 
faz isso gloriando-se de seus sofrimentos. Desta forma, temos aqui não insensatez, mas 
verdade (12.6). Em Ef 5.17, aphrosyné é insensatez ou conduta descuidada por parte 
dos crentes. Seu oposto é o entendimento da vontade de Deus; esta vontade consiste em



phrên 684 mente, entendimento

que, mediante a boa conduta, os crentes façam calar a ignorância de pessoas insensatas 
(lPe 2.15).

3. phronéõ, phrónêma.
a. Marcos, Mateus e Atos. Em Mc 8.33 e paralelos, Jesus repreende Pedro de forma 

incisiva; este só pode compreender pensamentos humanos com foco na vida terrena. 
Em At 28.22, os líderes judeus querem que Paulo declare sua opinião acerca da nova 
“seita”.

b. Paulo. Em Fp 3.19, Paulo faz referência àqueles cujas mentes estão postas nas 
coisas terrenas (em contraste cf. v. 14-15; Cl 3.1-2). Rm 11.20 adverte a igreja contra 
a arrogância. Os crentes não devem ser sábios aos seus próprios olhos (11.25; 12.17), 
devem, porém, se associar aos humildes. Rm 12.3 recomenda aspiração moderada. Não 
devemos sonhar tão alto a ponto de errar o alvo. O objetivo de Paulo em Fp 2.2 é uma 
mente comum, para a qual a confissão de Cristo é o padrão (2.5), numa comunhão que 
o próprio Cristo instituiu (cf. 4.2). Com esta mente, os crentes rejeitarão outra men
sagem (G1 5.10). Uma mente semelhante também é o tema em 2Co 13.11 e Rm 15.5. 
“Observância” é o significado de phronéõ em Rm 14.6. Não devemos observar regras, 
mas sim fazer julgamentos responsáveis. Maturidade significa pôr de lado raciocínios 
infantis (ICo 13.11). Em Fp 1.7; 4.10 phronéõ hypér ou epí traz a ideia de “preocupa
ção”, tanto em pensamento quanto em ação.

4. phrónésis. Em Lc 1.17, num contexto litúrgico, a missão do precursor é trazer os 
desobedientes de volta ao modo de pensar e à conduta dos justos. Ef 1.8 também possui 
um tom litúrgico; Deus nos dotou graciosamente de sabedoria e entendimento, por in
termédio do que entendemos o mistério de sua vontade.

5. phrónimos.
a. Mateus e Lucas. Em Mt 7.24, aquele que pratica a palavra é comparado a um 

construtor sábio e prudente, embora o motivo da prudência seja secundário aqui. Em 
Mt 25.1ss. sabedoria é prontidão, porque tudo depende do encontro com o Senhor. As
túcia, no sentido de ação habilmente decidida numa situação sem esperança, é o ponto 
em Lc 16.8. Nestas parábolas, phrónimos se aplica àqueles que compreenderam sua po
sição escatológica. Mt 10.16 talvez seja um dito proverbial; ele apresenta certa alusão a 
Gn 3.1.

b. Paulo. Paulo utiliza phrónimos com phronéõ em Rm 11.25 e 12.20. Ele emprega 
phrónimoi dialeticamente em ICo 4.10. Em ICo 10.15, Paulo pressupõe uma capacida
de de julgamento, contudo, em 14.20, este é o assunto de uma admoestaçâo, e o uso é 
irônico em 2Co 11.19.

E. Os pais apostólicos e apologistas.
1. As disputas em Corinto, em 1 Clemente, são entre os sábios e os insensatos ar

rogantes; o autor (cf. também 2Clemente) recomenda humildade e concórdia. Inácio 
Magnesianos 3.1 exige uma atitude compreensiva. A idolatria é insensatez em Diog. 3.3. 
Em Hermas Mandatos 3.4, phronéõ está relacionado a raciocínio correto, porém o au
tor lamenta a falta de entendimento que há nele e em outros (Visões 5.4; Similitudes
9.22.2-3). O batismo confere uma mente comum numa unidade de fé e amor (Similitu
des 9.17.2).

2. Aristides Apologia 8.1; 14.1 considera que os sábios entre os pagãos são insensa
tos. Justino Diálogo 5.4-5 faz referência à insensatez das almas (em oposição a Platão).
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Opondo-se a falsos deuses, Atenágoras (Súplica 22.5) cita a equiparação de Atena com
phrónèsis.

3. O gnosticismo inclui phrónèsis em suas construções mitológicas. Ela é parte de 
uma série que inclui noús, lógos, etc., ou cháris, synesis, etc. Em oposição ao gnosti
cismo, a Epístola dos Apóstolos 43ss. coloca o conhecimento e o entendimento entre as 
virgens néscias; as cinco virgens sábias são fé, amor, graça, paz e esperança.

4. No uso oficial, phrónèsis é uma forma de tratamento episcopal (prudentia em
latim). [G. B e r t r a m , IX, 220-35]

phylássõ [proteger, vigiar],phyláke [vigia, prisão]

phylássõ.

A. Grego não bíblico.
1. De Homero a Aristóteles. De phylax (“vigia”), o verbo phylássõ significa “prote

ger”, “vigiar”, “guardar”, “cuidar de”, “notar”, “observar”, “conservar”, na voz média “estar 
de guarda” e, intransitivamente, “estar alerta”.

2. Uso hélenístico. O termo é usado para o dever de guardar, também para o guardar 
de Deus, para a guarda de bens em depósito e em contratos legais.

B. O AT e o judaísmo.
1. ALXX.
a. phylássõ ocorre 471 vezes para ím r e 379 vezes para nsr.
b. Na voz média o verbo pode expressar a atitude requerida em relação ao pacto (Êx

19.5) e em relação a leis cultuais, etc. Em Jz 2.22, etc., o verbo significa “guardar” os ca
minhos de Deus. Também encontramos “guardar” o conhecimento, a verdade, a justiça, 
a paz, etc. (Ml 2.7; Is 26.2-3).

c. O verbo expressa também a atitude de Deus; Deus vigia, guarda, protege, etc. (Jó 
13.27; 10.14). Ele cuida dos animais e dos homens (Jó 39.1; Jr 5.24). Ele é o Guardião 
ou a Sentinela (SI 12.7; 17.1, etc.). Ele zela por Israel (SI 121.4), guarda a cidade (127.1) 
e guarda os estrangeiros, os pobres, os justos, etc. (146.9; 97.10). Ele guarda seu pacto 
(lRs 3.6) e mantém a verdade (SI 146.6). Ele guarda o ímpio para o dia do mal (Pv
16.9). No entanto, não mantém para sempre a sua ira (Jr 3.5).

2. Qumran. Qumran enfatiza a guarda da lei, etc., a manutenção da fidelidade e a 
preservação de juramentos, porém, por trás de tudo, Deus é quem guarda seu pacto e 
assim preserva o justo.

3. Filo e Josefo.
a. Ter em mente é o objetivo para Filo com base em Gn 4.9 e Nm 8.26. b. Josefo 

repete Dt 22.5 em Antiquities 4.301. Os essênios exigem a observação dos direitos e o 
guardar-se de ganhos profanos. Observar a lei, etc., é importante para Josefo. Seu povo 
deve proteger os costumes e manter a piedade. Em termos políticos e militares, o ver
bo é usado para a conservação de tratados, bem como para a ação de proteger, sitiar, 
ocupar e aprisionar.

4. Apócrifos e pseudepígrafos. Aqui encontramos as idéias familiares de manter a 
verdade, preservar a herança das pessoas e da ação de Deus de sustentar (o poder real 
de Judá).
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5. A tradição rabínica. Os rabinos tanto guardam a lei quanto a observam. Os pa
triarcas são estimados como tendo guardado toda a lei.

C. ONT.
1. Os Evangelhos e Atos. Em Mc 10.20 e seus paralelos o verbo expressa a piedade 

legal do jovem rico. Em Lc 11.28 Jesus fala da bem-aventurança daqueles que ouvem a 
palavra e a guardam (cf. 8.21). As ações de ouvir e observar possuem uma orientação 
cristológica em Jo 12.47. Não guardar as palavras de Cristo significa julgamento (cf. a 
prática da verdade em 3.21; ljo  1.6). Em At 7.53 Estêvão acusa seus ouvintes por não 
guardarem a lei. Paulo é desafiado a mostrar que vive de maneira a observar da lei em 
Atos 21.24, e em 16.4 ele transmite as decisões do concilio para que sejam observadas 
(no sentido mais preciso de “guardar-se de”; cf. 15.20). Em Lc 4.10 Satanás tenta fazer 
Jesus reivindicar a proteção do SI 91.11. Em Jo 17.12 o próprio Jesus guarda aqueles que 
o Pai lhe deu. Em Jo 12.25 aqueles que sacrificam suas vidas a preservarão para a vida 
eterna.

2. As epístolas. Em Rm 2.26 a observância gentílica dos estatutos da lei inverte a re
lação entre judeus e gentios em vista da não observância judaica. Em G1 6.13 os opo
nentes de Paulo são zelosos da lei, mas não a guardam. O autor de lTimóteo pede a ob
servância de suas orientações em 5.21 e a preservação da fé em 6.20. Os crentes devem 
manter-se afastados dos ídolos (ljo  5.21). Deus guardará do mal (2Ts 3.3) ou guardará 
de tropeços (Jd 24). Noé tornou-se um pregador de justiça, porque Deus o guardou 
(2Pe 2.5). Os sentidos seculares de guardar ou manter cativo ocorre em, p. ex., Lc 11.21; 
8.29; At 12.4.

D. Cristianismo primitivo. Encontramos o sentido “guardar” em Justino Diálogo 
46.1ss. A verdadeira morte está “reservada” para os perversos em Diog. 10.7, e Diog.
7.2 refere-se à observância da ordem cósmica. “Guardar-se” é o ponto em Justino Apo
logia 14.1. Did. 4.13 exige a preservação da tradição da igreja (cf. Barn. 19.1).

phylakê.

A. Fora da Bíblia.
1. phylakê significa a. “vigilância” ou “proteção”, b. “guarda”, “guarnição”, ou “vigia”,

c. “torre de vigia”, “posto de guarda”, d. “prisão” e. “vigília da noite” e f. “atenção”.
2. Os planetas são observadores celestiais ou postos de guarda a bloquear o acesso 

ao céu. Eles são habitados por demônios e servem como lugar de punição. Uma noção 
bem diferente é a de guardiões celestiais que ajudam a alma em sua ascensão para fora 
da prisão do corpo.

B. A LXX e o judaísmo.
1. Na LXX, onde não há um único original hebraico, encontramos os sentidos “vi

gia”, “torre de vigia”, “manutenção” e “observância”.
2. A ideia astral de “casas de guarda” celestiais está presente em Br 3.34, e cf. as es

trelas ou espíritos luminosos como “sentinelas” (Dn 4.14).
3. A Epístola de Aristeias 125 chama pessoas sábias e justas de a “proteção” da m o

narquia e Filo refere-se à “preservação” de leis, costumes, ou virtudes, à “prisão” das 
paixões e ao sacrifício de corpos para a “proteção” da lei.
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C. ONT.
1. Lc 2.8 usa uma frase cultuai de maneira secular; os pastores guardam “vigília” so

bre seus rebanhos.
2. Onde phylakê significa “vigília da noite” em comparações, o sentido é literal, mas 

a referência é escatológica (cf. Mt 24.43). Mc 6.48 (a “quarta vigília”) talvez indique 
igualmente uma sugestão escatológica.

3. Em todos os outros casos no NT phylakê significa “prisão” (cf. Lc 23.19; Mc 6.17;
At 5.18ss.; 12.4ss.; 16.23ss.). Como os justos do AT, os discípulos muitas vezes sofrem 
aprisionamento. Pedro está pronto para aceitá-lo em Lc 22.33, Jesus o prediz em 21.12, 
ele é quase uma fórmula para Paulo em 2Co 6.5; 11.23, e a visita àqueles em prisão é 
um dever em Mt 25.36ss. Uma sugestão de punição escatológica está presente em Mt 
5.25; 18.30. phylakê é o lugar dos espíritos defuntos em lPe 3.19, a Babilônia é a prisão 
de espíritos impuros em Ap 18.2 e Satanás é solto temporariamente de sua prisão em 
Ap 20.7. [G. Be r t r a m , IX, 236-44]

phyle [tribo]

A. Grego secular.
1. Essa palavra denota um grupo unido por descendência comum e, em seguida, de

nota a subdivisão de um povo, p. ex., uma tribo ou família.
2. phylaí são subdivisões nas esferas jônica e dórica, tradicionalmente quatro na es

fera jônica e três na dórica. O elemento original de relacionamento consanguíneo desa
parece e as principais distinções são sagradas, militares e administrativas. As tropas ar
roladas nas subdivisões podem também ser chamadas phylaí. As phylaí são integradas 
nas cidades-Estados; os dêmoi são distritos menores, trihus é o equivalente latino.

3. No sacerdócio egípcio as phylaí são divisões ou classes realizando seus ministé
rios em turnos.

B. ALXX.
1. Na LXX phylê, que traduz três termos hebraicos principais, torna-se um termo 

fixo no sistema tribal. A família ou clã é o dêmos, patría ou syngéneia. Em alguns casos 
a phylê pode ser um grupo fora de Israel (cf. Gn 10.5; 36.40).

2. a. As tribos assumem concretude histórica com a conquista. Elas estão relaciona
das por descendência comum e por liderança comum. Internamente elas consistem de 
clãs e famílias. O número 12 permanece mesmo que Manassés surja como uma tribo 
separada e Simeão tenda a mesclar-se com Judá. O Deus da eleição lhes modela a vida 
cultuai e legal.

b. O pacto em Siquém em Js 24 entrelaça as tribos numa confederação e comprome
te-as à lealdade a Deus e a certas exigências cultuais, legais e militares. A guerra santa 
une as tribos em termos políticos e a renovação anual do juramento do pacto mantém 
os cultos canaanitas sob certa sujeição. A pressão dos filisteus produz um Estado mais 
unificado que reduz a autonomia tribal. Davi provê um centro cultuai em Jerusalém, e 
os novos distritos de Salomão coincidem apenas formalmente com a mais antiga estru
tura tribal.

c. A confiança na fidelidade de Deus alimenta a esperança de um novo futuro para 
as 12 tribos. Elias, no Carmelo, faz seu altar com 12 pedras (lRs 18.31) O Servo de Is
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49.6 restabelecerá as tribos. Ezequiel nomeia os portões da nova Jerusalém de acordo 
com as 12 tribos (48.30ss.). Deus contempla todas as tribos (Zc 9.1), elas são sua pos
sessão (Is 63.17) e ele as restaurará (Sir 36.10)

C. Judaísmo posterior.
1. Nos pseudepígrafos o número 12 exerce um papel na referência aos 72 tradutores 

do AT e também no esquema dos Testamentos dos Doze. Orações são oferecidas para o 
reajuntamento de Israel. Os apocalípticos esperam que o Messias realize isso.

2. O judaísmo palestino discute as tribos em conexão com matérias cultuais e juris- 
dicionais. Ele expressa uma esperança pelo retorno das dez tribos.

3. Qumran refere-se à futura restauração das 12 tribos.
4. Filo tem pouco interesse nas tribos históricas, contudo destaca que Levi é a tribo 

sacerdotal em virtude de seu zelo no tocante ao bezerro de ouro, e o número 12 é signi
ficativo para ele como um número perfeito.

5. Josefo segue os registros históricos. Ele menciona enormes números das dez tri
bos estabelecidas junto ao Eufrates. Ele também usaphylè para tribos árabes.

D. ONT.
1. phylê ocorre 31 vezes no NT (21 vezes em Apocalipse). Quatro pessoas são ditas 

pertencer a tribos: o rei Saul e Paulo a Benjamim, Ana a Aser e Jesus a Judá (At 13.21; 
Rm 11.1; Lc 2.36; Mt 1.1; Rm 1.3; Mc 10.47-48; Ap 5.5; Hb 7.13-14).

2. No julgamento, os discípulos exercerão o papel atribuído aos anciãos, mas eles 
julgarão as 12 tribos, não os gentios (Mt 19.28). Os portões da nova Jerusalém trarão 
os nomes das 12 tribos (Ap 21.12). No tempo do fim, Deus preservará 12.000 de cada 
tribo (7.4ss.) A precedência dada a Judá e a omissão de Dã sugerem que a referência é à 
nova comunidade de judeus e gentios. Em Tg 1.1 a dispersão judaica pode estar sendo 
indicada, no entanto, visto que o autor é um cristão e está tratando de compreensões 
errôneas a respeito da justificação pela fé, as tribos aqui são provavelmente o novo povo 
de Deus em quem as expectativas do AT encontram seu cumprimento e que é também 
uma dispersão na marcha rumo à consumação final.

3. Num contexto escatológico, os povos gentílicos lamentam o retorno do Filho do 
Homem em Mt 24.30; Ap 1.7. O mundo gentílico, do qual os redimidos são selados em 
Ap 5.9, consiste de phylaí bem como de línguas, povos e nações. Os vencedores de 7.9 
são tirados do mesmo mundo, os corpos das duas testemunhas o confrontam em 11.9, 
ele é entregue à besta em 13.7, mas ele também recebe a oferta do evangelho em 14.6.

E. Os pais apostólicos. Temas do NT encontram um eco em lClem. 43.2 (as 12 tri
bos), Barn. 8.3 (os apóstolos), Hermas Similitudes 9.17 (o novo povo de Deus) e 2Clem.
10. 1 (as nações, Gn 12.3). [C. M a u r e r , IX, 245-50]

physis [natureza], physikós [natural], physikõs [naturalmente]

A. Literatura grega.
1. Sentido etimológico e fundamental.
a. De uma raiz bhü, que significa “tornar-se”, physis tem o sentido original de “for-
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ma” ou “natureza”, mas também de “germinação”, “crescimento” ou “desenvolvimento”, 
primeiro em relação a plantas, depois em relação a animais e pessoas.

b. Em Homero e Píndaro denota “forma externa”.
c. O sentido “nascimento” ou “origem” ocorre na filosofia pré-socrática e a partir 

disto, temos physei para “descendência física”.
d. O adjetivo posterior physikós significa “natural”.
2. Natureza e constituição.
a. A natureza e as qualidades das pessoas são muitas vezes chamadas physis, como o 

é a “natureza interior”, a “maneira” ou o “caráter” (cf. também a “verdadeira natureza” 
em contraste a atos). No sentido absoluto physis também significa “criatura” e entre as 
plantas tem o sentido de “espécie” (cf. também “tipos” de animais ou mesmo de consti
tuições políticas e “características” da alma).

b. A “constituição” interna das coisas é sua physis. A physis da água, de uma doença 
ou de uma pessoa é sua “natureza própria”. O “temperamento” de uma pessoa é tam
bém a physis dessa pessoa. Aristóteles define a physis de uma coisa como o produto 
final de seu desenvolvimento.

c. physis pode, muitas vezes, ser usada para aquilo que é humano em distinção àqui
lo que não é humano. Dentro da humanidade a natureza do homem é distinta da natu
reza da mulher. O termo também expressa a limitação e vulnerabilidade da existência 
humana. Em contraste, aquilo que transcende as fraquezas humanas tem participação 
na natureza divina. Algumas divindades são tais por sua verdadeira natureza, outras 
por postulação humana, p. ex„ pela divinização de governantes notáveis.

3. A verdadeira natureza e a natureza universal.
a. A filosofia considera as questões ontológicas a partir de um duplo ponto de vista 

da verdadeira natureza das coisas e da origem de todo ser. Os pré-socráticos examinam 
a verdadeira natureza das coisas -  não a natureza universal personificada, mas o verda
deiro ser em distinção à aparência.

b. Platão contesta a validade de se chamar o mundo material de physis, pois, se 
physis é a origem primária de todas as coisas, então a alma é physis. No entanto, em 
geral, Platão evita o termo para os estágios mais elevados do ser. Por physis ele dá a en
tender primariamente o “ser verdadeiro” ou a “ideia” de uma coisa.

c. Aristóteles tenta alcançar uma definição unificada ao discutir aquilo que está en
volvido nos dois principais sentidos de origem e constituição. Sua análise o conduz aos 
dois conceitos de “essência” e “força primai”. A ordem da natureza não permite qual
quer operação das forças sobrenaturais; qualquer coisa contra sua operação normal é 
um milagre. A natureza é uma força autônoma que não permite qualquer desordem, 
que adapta as coisas aos seus fins, que tem utilidade e beleza e que, constantemente, in
venta novas coisas. A forma ideal, que é a origem e o alvo do movimento, está em união 
indissolúvel tanto com a essência divina quanto com a natureza fenomenal.

d. No helenismo encontramos uma equiparação entre physis como natureza univer
sal e divindade (cf. tanto no estoicismo quanto no epicurismo). O Deus supremo cria 
Physis por sua palavra, e Physis exerce um papel decisivo na criação. Na esfera gnóstica 
surge uma distinção entre duas “naturezas”, a do céu, sol, luz ou dia, por um lado, e a da 
terra, lua, trevas e noite, por outro.



physis 690 natureza

4. Natureza e ética.
a. A antítese entre natureza e lei exerce uma grande influência no pensamento gre

go. physis tem a ver com constituição natural, nómos com ambiente. Os sofistas real
çam a utilidade das leis, embora alguns sofistas mais jovens rejeitem nómos em nome 
da natureza, que tem um elemento do necessário em distinção àquilo que é arbitrário e 
convencional.

b. Entre os pré-socráticos a educação combina com a aptidão, porém é mais valo
rizada que o talento natural. No entanto, Platão não edifica sobre a physis, pois o que 
é correto por natureza pode bem ser prejudicial à boa educação. Aristóteles considera 
physis como sendo a pressuposição da ação ética, mas não seu padrão. As virtudes não 
surgem por natureza, mas sim à medida em que agimos de acordo com a compreensão 
que é possibilitada pelo lógos.

c. physin échei pode ter o sentido mais fraco de “é natural”, e também encontramos 
katá physin e pará physin (“de acordo com a natureza” ou “contrário à natureza”). Estas 
expressões ocorrem na esfera ética, especialmente com referência a questões sexuais (p. 
ex., pederastia).

5. A natureza como princípio cósmico e vital no estoicismo.
a. Deus, mundo e natureza. O estoicismo procura superar a antítese entre natureza 

e razão. A natureza não é mera necessidade, mas permeia o universo. Ela é tanto princí
pio divino quanto matéria primordial. Não se opõe à téchnê, mas faz todas as coisas de 
maneira artística e proposital.

b. A humanidade como lógos e physis. A fórmula télos possibilita ao estoicismo 
unir a humanidade à natureza divina universal. A harmonia com a natureza vem com a 
apropriação do lógos da pessoa. Recebemos o lógos por natureza e está em nossa natu
reza a capacidade de obter o que é bom unicamente mediante a contribuição dada para 
o bem geral.

c. katá e pará physin. Para os estoicos katá physin resume a fórmula télos. A  ação 
katá physin objetiva o pleno desenvolvimento do eu e a perfeita percepção da natureza. 
A saúde é katá physin no nível primário, enquanto o senso comum saudável nos diz o 
que é katá physin no nível ético. A ordem fixada geralmente é de fato o padrão; assim 
é pará physin (“contra a natureza”) viver com alguém que está legalmente casado com 
uma terceira pessoa.

d. Os estoicos mais antigos não usam a expressão “lei natural”. Os estoicos de fala 
grega acham difícil combinar os dois termos: physis e nómos. Cícero, no entanto, usa 
lex maturae ou naturalis e Filo usa nómos physéõs. Para os gregos, physis é uma corte 
final. Visto poder ser conhecida apenas de maneira racional, ela está aberta à discussão, 
com suas normas, mas visto formar um nexo causai, ela elimina a liberdade humana 
exceto como livre colaboração com a natureza (como no estoicismo) ou como abando
no do mundo natural (como no gnosticismo). Somente a crença do AT e NT, quanto à 
natureza como criação de Deus pode dar significado ao conceito de lei natural (como 
nos apologistas cristãos), pois apenas neste contexto há relacionamento entre o Criador 
divino e o Legislador divino como a suprema autoridade crítica.

B. Literatura judaica.
1. A LXX e os pseudepígrafos. Não há qualquer original hebraico para physis e o 

termo é raro. Ele ocorre poucas vezes em 3 e 4Macabeus e em Sabedoria, e physis e
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physikós também ocorrem nos Testamentos dos Doze. Nessas obras encontramos os 
sentidos usuais de “natureza”, “espécie”, “aptidão”, “natureza universal”. Sb 13.1 diz que 
os gentios são “por natureza” ignorantes de Deus (cf. em contraste Rm 1.19ss.), e Test. 
Naf. 3.4-5 refere-se à “ordem natural” que os “observadores” de Gn 6.1ss. e os sodomi- 
tas pervertem (cf. Rm 1.18ss.).

2. Filo.
a. Deus e a natureza universal. Sendo um conceito central para Filo, physis une 

para ele certos elementos decisivos no pensamento grego e no AT. Ele descreve a na
tureza como o criador e sustentador de todas as coisas e, por esta razão, a reveste de 
predicados divinos. Como talento ela é a base do aprendizado a cujo pináculo Deus 
conduz. Ela permeia o mundo visível e modela a água e a terra para produzir a forma 
humana. A natureza deu à humanidade o lógos que a torna social e civilizada. Ela faz 
todas as pessoas iguais e livres. Sendo em si mesma o mundo das coisas visíveis, é dis
tinta de Deus e suas riquezas são inferiores àquelas da sabedoria. A natureza visível, 
consistindo de matéria, contrasta com a natureza noética, à qual a humanidade, parti
lhando da noús, pertence.

b. Natureza e Lei. A lei da natureza é a constituição do cosmos quando este é visto 
como sendo uma cidade. Esta lei natural é a lei do AT, pela qual Deus fez o mundo e 
dele cuida. O verdadeiro cosmopolita age segundo a vontade da natureza, ou seja, da 
lei do AT (cf. Abraão). As leis individuais são leis da natureza; as aberrações sexuais 
violam a lei natural. A humanidade tem sete habilidades naturais (potência sexual, fala 
e os cinco sentidos). A origem do mal jaz napáthos, que é contrária à natureza.

3. Josefo. A palavra physis é comum em Josefo. Em termos topográficos ela denota 
o cenário ou o aspecto de localidades. Outros usos são para a “natureza” das coisas, o 
“estado natural”, o “tipo”, o “verdadeiro ser” ou o “caráter”. No sentido absoluto, physis 
denota “natureza humana” (geralmente num mau sentido). A natureza divina difere da 
nossa, a qual também é mortal. Em algumas passagens, a natureza é uma força inde
pendente; ela torna certas áreas belas ou controla o amor paternal nos animais. A mor
te é uma lei da natureza, porém, também o é a aspiração à vida. Negar o sepultamento 
é violar as leis da natureza. Os processos sexuais estão de acordo com a natureza, mas 
não os lapsos sexuais ou a deformidade física.

C. ONT.
1. Geral. O NT faz pouco uso de physis. Neste sentido ele faz a mesma decisão teo

lógica que o AT, excluindo a teologia natural.
2. Uso Paulino.
a. Paulo usa katá e pará physin em Rm 11.21, 24 em sua comparação da oliveira, 

na qual, de forma contrária à sua natureza, os ramos da oliveira brava são enxertados. 
O ponto aqui é que os ramos que não pertencem à árvore por natureza não possuem 
qualquer vantagem sobre aqueles que pertencem. Deus pode, com mais facilidade, en
xertar de volta os últimos. Em Rm 2.27 os gentios são “por natureza” a circuncisão. Em
bora não sejam convertidos, por seu cumprimento da lei eles acusarão os judeus que 
possuem a lei mas não a cumprem. A referência em G1 2.15 é àqueles que são judeus 
“por natureza”, isto é, por descendência, mas que agora compreendem que a justificação 
é pela fé.
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b. G14.8 fala sobre escravidão a coisas que “por natureza” não são deuses. É provável 
que Paulo se refira aqui aos elementos e não especificamente às forças naturais divini- 
zadas dos gregos. A aceitação da lei significa um retorno à escravidão aos elementos 
cósmicos. Estes elementos não são deuses; não possuem qualidades divinas essenciais. 
Em ICo 11.14 a natureza é personificada como sendo uma professora; ela nos recorda 
aquilo que é decente. Não há aqui qualquer ideia de ser a natureza um criador divino 
e o exemplo usado é comum na filosofia popular. Em Rm 1.18ss. Paulo usa a expressão 
comum pará physin para perversões que são “contrárias à natureza” e que são substitu
ídas por relações “naturais” (com a referência sexual costumeira). Em Rm 2.1ss. Paulo 
coloca os judeus sob o julgamento que recai sobre toda a raça. Eles têm precedência 
somente no julgamento. Sua superioridade em virtude da possessão da lei é desafiada 
pelo fato de os gentios, que não possuem a lei, a cumprirem “por natureza” (2.14) e são, 
assim, uma lei para si mesmos. Paulo não está aqui apelando à natureza como um tri
bunal que se equipara a Deus. Também não está tentando mostrar que os gentios têm 
parte nas bênçãos da salvação. Ele está simplesmente contestando a jactância soterioló- 
gica de judeus que se baseiam em sua posse da lei. O outro lado da mesma moeda em 
Ef 2.3 é que cristãos judeus, bem como cristãos gentios, eram por natureza filhos da ira, 
isto é, estavam sujeitos à queda e ao julgamento divino.

3. O restante do NT.
a. Numa comparação comum Tg 3.7 usa physis duas vezes, primeiro para “espécie” 

(de animais), em seguida para “natureza humana”. 2Pe 1.4 pressupõe a distinção entre 
nossa fraca natureza mortal e a essência divina. A ideia de participação na natureza di
vina talvez venha do gnosticismo, mas está integrada aqui a uma expectativa futura.

b. 2Pe 2.12 usa physikós e o paralelo em Jd 10 tem o advérbio physikõs. Jd 10 argu
menta que os falsos mestres, que provavelmente estejam reivindicando estarem libertos 
da natureza, são destruídos por coisas que eles conhecem apenas de maneira natural e 
irracional. 2Pe 2.12 traz uma comparação semelhante. Aqueles que reivindicam possuir 
conhecimento são, de fato, como animais irracionais, criaturas de instinto.

D. Escritos cristãos primitivos.
1. Pais apostólicos. Em Barn. 10.7 physis tem o sentido de “gênero”, enquanto Inácio 

Efésios 1.1 refere-se à verdadeira “natureza” dos cristãos (cf. também Tralianos 1.1).
2. Apologistas. Em Justino Apologia 10.6 physis é “natureza humana”. O poder para 

distinguir o bem do mal é peculiar à nossa “natureza” em Apologia, Apêndice 7.6. Jus- 
tino Diálogo 45.3-4 equipara a lei com aquilo que é bom “por natureza”, e em Apologia, 
Apêndice 2.4 Justino diz que uma vida dissoluta é “contrária à natureza”. O paganismo 
é absurdo em sua mitologia, pois não pode haver uma physis singular dos deuses se 
eles estão em conflito (Aristides Apologia 13.5-6).

3. Atos apócrifos. Algumas dessas obras usam physis frequentemente com sentidos 
tais como o “mundo natural”, “natureza”, “verdadeira essência” (p. ex., da humanidade 
ou de indivíduos) e “natureza própria” (cf. também a natureza oculta do diabo).

4. Gnosticismo. Os valentinianos dividem as almas entre aquelas que são boas e
aquelas que são más “por natureza”. Os pneumáticos pertencem à “natureza divina”; a 
“natureza” do diabo não é da verdade. As expressões katá e pará physin também exer
cem um papel. [H. Kõster, IX, 251-77]
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phõnê [som, fala, voz], phõnéõ [emitir um som, falar], symphõnéõ [estar em har
monia com], symphõnos [harmonioso], symphõnía [harmonia], symphõnêsis
[acordo]

phõnê.

A. O mundo grego.
1. phõnê é o “som” audível feito na garganta por criaturas vivas. Assim, denota o gri

to do animal ou o canto do pássaro.
2. O uso principal, no entanto, é para a fala humana articulada, phõnê é tanto a 

“voz” quanto o “som” por ela feito. É, muitas vezes, uma voz alta, mas pode denotar 
qualquer fala ou choro.

3. O grego não possui uma palavra especial para discurso, phõnê, então, serve para 
denotar a “faculdade da fala” ou a “fala” de um povo.

4. Uma simples afirmação ou declaração pode também ser chamada phõnê (cf. tam
bém uma mensagem ou uma disposição testamental.).

5. phõnê é também a “voz” da divindade, quer como órgão ou como declaração. A 
voz divina de Zeus tem força numinosa. Deus mostra-se através da voz. O santuário é 
o lugar onde a voz divina é publicada. A pítia de Delfos medeia a voz divina. Sócrates 
apela à voz divina como sendo uma força direcionadora. A declaração de uma voz divi
na supostamente jaz por trás da ordem legal.

B. O AT.
1. phõnê é normalmente a tradução do heb. qôl, que tem o sentido primário de “ba

rulho” (cf. o rumor da água, o assobio da chuva, o estrondo de um terremoto, o som de 
passos, o tropel de cavalos, o estalar de chicotes, o crepitar do fogo, o ranger de pedras 
de moinho, o som de trombetas, etc.).

2. qôl também denota o som feito por animais, p. ex., ovelhas, gado, cavalos, leões, 
pássaros, rolas ou serpentes.

3. qôl é especialmente o som da voz humana em sentidos tais como chorar, lamen
tar, regozijar-se, etc. A pessoa emite a voz, ou a levanta, ou a ergue, ou fala com uma 
voz alta ou forte, ou com uma voz amável. A voz é individual e nos capacita a conhecer 
o orador. No dirigir-se a Deus qôl pode denotar “petição” ou “queixa”, ou pode tomar a 
forma de louvor, ação de graças, etc., e pode ser sonora ou fervorosa.

4. No SI 19 o dia e a noite declaram o louvor de Deus, embora suas vozes não sejam 
ouvidas. Os clamores dos serafins movem as bases do limiar em Is 6.3-4. A voz do anjo 
em Dn 10.6 é como o estrondo de muita gente. Uma voz do céu declara julgamento em 
Dn 4.28.0  profeta ouve uma voz em Is 40.3,6. No entanto, em geral há poucas referên
cias a vozes angélicas.

5. A autorrevelação de Deus assume forma audível; ele é ouvido, embora não seja 
visto, qôl refere-se a Deus em 50 de 560 casos. Deus fala a Moisés. O trovão é sua voz 
(cf. SI 29). Sua voz afugenta as águas primordiais (SI 104.7). Ela amedrontra os inimi
gos de Israel (lSm 7.10). Os profetas referem-se à palavra de Deus, mas não se refe
rem à sua voz exceto em Is 6.8; Ez 1.28-29. Sua ênfase está na mensagem, não no som. 
Em Êx 19.16ss. o sonido anuncia a vinda de Deus, mas novamente a referência não é 
exatamente ao ruído, mas a uma voz inteligível. Deus faz sua voz ser ouvida para ins-
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truir Israel (Dt 4.36). Por sua qôl Deus declara sua vontade ao povo (5.25-26). lRs 19 
distingue entre a teofania e a voz. O povo deve dar ouvidos à voz de Deus, que vem 
como uma convocação na forma de palavra, de modo que dar ouvidos à voz de Deus é 
guardar a lei (Dt 4.30; 8.20, etc.). Isto é o resumo do culto (Js 24.24) e da obediência (Jr
3.13), e isso decide o bem-estar ou a desgraça de Israel (Dt 8.20). A sabedoria personifi
cada também efetiva a voz de Deus (Pv 1.20; 8.1; cf. Is 18.23). O servo de Is 42.1ss. não 
grita nem levanta sua voz.

C. Judaísmo palestinense.
I. Escritos apocalípticos.
1. Barulho e som. Nessas obras qôl é usado por vezes para o rugir das águas, a cóle

ra de inimigos, o barulho das nuvens, o som de uma tropa ou o clangor de trombetas.
2. Voz humana, qôl é mais importante como uma voz humana louvando, suspiran

do, rindo ou orando. A fala é um milagre da criação e o tempo do fim trará miraculo
sos fenômenos de fala. A alma de Abel levanta sua voz de modo a ser ouvida no céu.

3. Voz angélica. Os anjos louvam a Deus a uma só voz, vozes celestiais enaltecem a 
fidelidade humana, Miguel fala com a voz de Deus, as vozes das milícias celestiais se le
vantam num grito de guerra, a voz de alguém como o Filho do Homem faz derreter os 
inimigos e os demônios dão ouvidos à voz de Mastema.

4. Voz de Deus. A voz de Deus foi ouvida no passado e é esperada no futuro. Os an
jos controlam as vozes do trovão. Os verdadeiros israelitas ouvem a voz de Deus. Como 
Moisés foi seu intérprete, de igual modo, é também o mestre da seita de Qumran. Fi
guras do AT ouvem uma voz do céu cujo autor é Deus. Deus falará ao sumo sacerdote 
do fim dos tempos quando de sua instituição. Uma voz poderosa anunciará o último 
julgamento.

II. Judaísmo rabínico.
1. Barulho e som. qôl pode ser qualquer ruído ou som, p. ex., o do abrir de uma 

porta, de crianças brincando, etc. Três ruídos não ouvidos são o som do sol, o da cida
de de Roma e o da partida de uma alma.

2. Voz humana, qôl denota a voz humana individual na oração, no regozijo, etc. 
Uma voz alta é imprópria na oração, mas o O uve, ó Israel” deve ser recitado em voz 
alta. qôl pode também significar “rumor” ou “notícia” e, num sentido transferido, le
mos da voz de um pergaminho. Elias virá antes do Messias e fará sua voz ser ouvida na 
proclamação da glória de Deus.

3. Trovão. As vozes do trovão vêm de Deus e servem como uma declaração univer
sal, p. ex., por ocasião da morte de um rabino ou da vinda do Messias.

4. A voz de Deus no Sinai. Alguns rabinos pensam que Deus falou diretamente a Is
rael no Sinai e não por uma voz vinda do céu. A ênfase recai no poder e abrangência da 
voz de Deus. O plural é considerado por alguns como indicando que a voz se divide em 
70 vozes correspondendo às 70 línguas da terra, de modo que cada povo pode ouvi-la 
em sua própria língua.

5. Voz celestial. Depois da destruição do segundo templo surge a ideia de que uma 
voz do céu substitui os profetas. Os rabinos não veem isto como uma continuação da 
revelação mais antiga, mas a literatura apocalíptica e Josefo fazem menos distinções; 
a crença em oráculos tem um impacto. Em distinção ao dom do Espírito, a bath qôl 
não estabelece uma relação duradoura com Deus. Ela pode vir também aos gentios. Em
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geral, ela vem do céu, e Deus é o orador, muitas vezes, de fenômenos como o trovão 
se fazem acompanhar. Sua tarefa é anunciar um julgamento que em si não é constran
gedor ou segundo a opinião comum. Pode ser um chamado ao arrependimento, um 
choro por desastre ou uma acusação. Ela em geral se aplica às pessoas, seja condenando 
o perverso ou reconhecendo o justo. Ela exerce um papel nos períodos anteriores quan
do não há profecia. Ela pode assumir a forma de uma fortuita voz humana, p. ex„ uma 
criança recitando a Escritura. Para os rabinos ela pode censurar a falta de interesse ou 
decidir um caso difícil. Ela, muitas vezes, usa um texto, aplicando a palavra a uma situ
ação específica ou explicando um dito difícil do AT.

D. Judaísmo helenístico.
1. A LXX. A LXX segue o uso veterotestamentário de qôl e quase sempre traduz 

essa palavra por phõné. A revelação de Deus é quase exclusivamente pela palavra; a 
LXX, em geral, traduz passagens que falam de ver a pessoa de Deus de modo que o 
elemento de visão desaparece (cf. Êx 24.9ss.; Jó 19.25ss.). O plural phõnaí ocorre em Êx
9.24 (estrondo de trovões), mas o singular phõnê em 20.18.

2. Aristóbulo. Aristóbulo evita o antropomorfismo ao entender a voz de Deus como 
operação antes que palavra falada (cf. criação como palavras divinas). Os gregos se
guem Moisés ao falarem da voz de Deus em relação à estrutura cósmica.

3. Josefo. Josefo usa phõnê para “discurso”. Para ele a ideia da voz de Deus expressa 
a distância de Deus em relação a nós; a voz não é o próprio Deus (cf. Moisés na sarça). 
A ideia da hath qôl ocorre quando Josefo se refere a vozes no templo, p. ex„ antes de 
estourar a guerra judaica.

4. Filo. Filo usa phõnê para a “declaração” audível de criaturas vivas. Ele pondera 
sobre a voz humana. Ela serve para exaltar o Criador e é um instrumento da razão. O 
Espírito divino usa a voz humana e somente esta é articulada, como um instrumento. 
phõnê também significa “linguagem” para Filo. A raça tem uma linguagem anterior a 
Babel. Filo ressalta o milagre da voz divina, que ele diferencia do trovão no Sinai. Estri
tamente falando, o processo de revelação é interno, pois a voz de Deus é singularmente 
espiritual. Ela assume uma forma visível como a luz, porém esta descrição simplesmen
te destaca sua objetividade; o verdadeiro falar e receber assume uma forma psicológica 
e ética. O som da trombeta torna universal a entrega da lei no Sinai, porém a revelação 
se aplica apenas a Israel, que “vê um ser sem voz e unicamente por intermédio da alma” 
{De gigantes 52; cf. Da migração de Abraão 38).

E. ONT.
1. Barulho e som. No NT, sob a influência do AT, phõnê frequentemente significa 

“barulho” ou “som”, p. ex., o ruído dos carros em Ap 9.9, o ruído de pedra de moinho 
em 18.22, o barulho de uma grande multidão em 19.1, o barulho do vento em Jo 3.8, a 
melodia de instrumentos em ICo 14.7, o som de palavras em Lc 1.44, o choro de triste
za em Mt 2.18.

2. Voz humana. Rode reconhece Pedro por sua voz em At 12.14, as ovelhas conhe
cem a voz do pastor em Jo 10.3-4, o amigo do noivo se alegra com a voz deste em Jo 
3.29, Paulo desejaria falar em outro tom de voz em G1 4.20, João Batista é a voz no 
deserto em Mc 1.3, e a voz de Raquel lamenta em Mt 2.18, etc. Encontramos expres
sões tais como levantar a voz, clamar, p. ex., por misericórdia e proferir arrogâncias 
(Ap 13.5).
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3. Voz alta. Os mártires clamam com alta voz em Ap 6.10, os anjos louvam a Deus 
em alta voz em 5.12 e vozes são comparadas à de leões (10.3), de trombetas (1.10), de 
águas (1.15) e de trovão (Jo 12.29-30). O brado de Jesus em Mc 15.37 talvez tenha a for
ça de uma epifania (cf. também Mt 27.50; Lc 23.46). O grito em At 12.22 leva ao julga
mento de Deus sobre Herodes. Espíritos impuros gritam com alta voz em Mc 1.26; At
8.7. Paulo cura com alta voz em At 14.10 e Jesus ressuscita Lázaro com alta voz em Jo
11.43 (cf. 5.28-29). Uma voz fala a Paulo no caminho de Damasco em At 9.4 (cf. v. 7).

4. Grito, palavra, confissão, fala. phõnê pode assumir a forma de um “grito” (cf. At 
19.34), uma “palavra” (2Pe 1.17), uma “confissão” (At 24.21) ou “fala” (2Pe 2.16).

5. Voz de Deus. O NT refere-se ao falar de Deus assim como o AT. Os sete trovões 
respondem ao anjo forte em Ap 10.3. O Filho do Homem profere uma palavra de reve
lação em 1.1 Oss. A teofania no Sinai encontra aqui um paralelo do fim dos tempos. At 
2 também faz lembrar o Sinai. O evangelho dos grandes atos de Deus em Cristo agora 
substitui a lei. Jo 5.37 opõe-se a qualquer reivindicação baseada em Dt 4.12. A revela
ção atinge o seu clímax com a vinda do Logos. Aqueles que ouvem sua voz passam da 
esfera da morte para a da vida eterna (cf. 5.25, 28). Ouvir a voz do pastor é conhecê-lo 
e segui-lo (10.27). Quanto a isto não há limites nacionais. Todos os que são da verdade 
ouvem a voz de Jesus (18.37). Entretanto, é possível ouvir a voz, como se ouve o som de 
um vento, sem saber de onde vem nem para onde vai (3.8; cf. 8.14). Hb 12.18ss. oferece 
outra comparação com o Sinai. No final, Deus abalará céus e terra. Toda a criação será 
mudada, porém aquilo que não pode ser abalado permanecerá. Hb 1.1 ss. encontra na 
palavra do Filho um clímax da palavra dos profetas (cf. também 2.2). Agora que Deus 
falou pelo Filho, o grande “hoje” chegou, no qual a voz de Deus ressoa na pregação da 
igreja, que termina com o sábado do tempo do fim.

6. A voz celestial. Vozes celestiais são comuns em Apocalipse (10.8; 11.12, etc.). Elas 
procedem do santuário, do trono ou do altar, e são proferidas pelas bestas ou pelo Fi
lho do Homem na forma de ordens, encargos ou afirmativas. Atos acentua o sentido de 
transcendência de Deus mediante referências à voz do céu (7.31; 10.13ss.; 11.9). No ba
tismo de Jesus uma voz do céu confirma sua messianidade. Deus é quem fala e sua fala 
é dirigida a Jesus (Mc 1.11). Na transfiguração, a voz procedente da nuvem transfere 
autoridade para Jesus (Mc 9.7). Em 2Pe l.lóss. esta voz garante a veracidade da men
sagem apostólica. Em Jo 12.20ss. uma voz do céu confirma a glorificação do nome de 
Deus. Esta voz surge por causa do povo, não do próprio Jesus (v. 30), mas o povo não 
a compreende (v. 29). A revelação não vem por intermédio de uma voz direta do céu.

F. Gnosticismo.
1. No pensamento gnóstico o “chamado” exerce um papel importante. Em primeiro 

lugar, ele é o chamado humano para a redenção ou o chamado dos oprimidos.
2. Em seguida, de muitas formas encontramos o chamado supraterrestre que traz re

denção. Temos, assim, a voz de uma pomba, a voz celestial, a voz do redentor ou a voz 
do homem celestial. A voz procede do reino superior, de cima, do oculto ou de fora. A 
voz é clara, sublime, maravilhosa, suave ou pura. O chamado pode chegar por inter
médio de emissários, de ajudadores, do pastor, do pescador, etc. O mensageiro celestial 
pode receber o nome de Chamado. Cristo é o primeiro, grande ou sagrado chamado. 
O primeiro dever é ouvir o chamado com fé, em seguida passá-lo adiante. O chamado 
é um despertamento do sono e assegura o retorno da alma ao seu lar celestial a menos
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que a pessoa o abandone, caindo em pecado. O chamado, então, em grande parte tem a 
mesma função que a lei do AT ou que o Espírito Santo.

3. Também lemos de um chamado oposto procedente de forças ímpias, um chama
do rebelde ou vão. O chamado pode tomar forma, p. ex., de planetas ou de sinais do 
zodíaco.

G. A igreja primitiva. Inácio usa a metáfora de um coral em Efésios 4.2. Ele pró
prio medeia a voz de Deus em Filadélfios 7.1. Mart. Pol. 9.1 menciona uma voz do céu. 
Barn. 9.2 faz a vida eterna depender do ouvir a voz do Filho. Em Justino phõné é “pala
vra falada” em Diálogo 131.2 e “fala” em Apologia 31.1. Os profetas proclamam a phõné 
de Deus em Diálogo 119.6. Cristo chama as pessoas do mundo perverso em 119.5. Ci
tações do AT são phõnaí in 21.1. Papias valoriza a viva voz, isto é, a tradição oral (Eusé- 
bio História eclesiástica 3.39.4).

phõnéõ.
1. 0  mundo grego, phõnéõ denota a produção de um som ou um ruído, geralmente 

por criaturas vivas e, especialmente, por pessoas em sentidos tais como “falar”, “cantar, 
“dirigir-se a” “chamar”, “responder”, “invocar”, “dar ordem a (alguém)”, “falar sobre al
guma coisa” ou “contar algo”.

2. Judaísmo helenístico.
a. phõnéõ é raro na LXX. Nós o encontramos para o clangor de trombetas (Am 3.6), 

os chilreios de pássaros (Is 38.14), e vários tipos de fala (SI 115.5; Is 8.19) ou brados 
(4Mac 15.21).

b. Filo usa phõnéõ para “alçar a voz”, “falar abertamente”. Num sentido transferido, o 
verbo expressa para ele a apreensão dos sentidos por objetos visíveis.

3. ONT.
a. phõnéõ no NT significa falar em voz alta, chamar ou clamar, quer por pessoas hu

manas, por anjos ou por demônios. Em Lc 8.54 denota a palavra poderosa que ressus
cita os mortos. Em Lucas e João pode também ter a força de uma “convocação” (cf. Lc 
16.2; Jo 2.9). Em Mc 15.35 os espectadores pensam que Jesus está chamando o liber
tador escatológico, enquanto em Mc 10.49 um ponto de mudança surge para o cego 
quando Jesus o chama com uma poderosa convocação escatológica (cf. Jo 1.48; 11.28). 
Aqueles a quem o pastor chama pelo nome sabem que lhe pertencem (10.3). Em Jo
11.43 0 chamado feito a Lázaro para sair do túmulo é equivalente a ressuscitá-lo dentre 
os mortos (12.17). Em Lc 14.12 o significado é “convidar” e “chamar” ou “intitular” é o 
ponto em Jo 13.13.

b. O “cantar” do galo é indicado em Mc 14.30; Mt 26.34; Lc 22.24. Visto que o galo 
canta entre meia-noite e 3 horas da madrugada, a terceira vigília é alektorophõnía, “a 
hora do cantar do galo”.

4. Os pais apostólicos. Essa palavra não ocorre nessas obras.

symphõnéõ, symphõnos, symphõnía, symphõnêsis.

A. O mundo grego.
1. symphõnéõ.
a. Esse verbo significa “concordar ou estar em harmonia com”. É usado para harmo

nia musical e também para o encaixar das pedras num edifício.
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b. A palavra também possui um sentido transferido comum para concordância en
tre, p. ex„ textos ou opiniões.

c. Um sentido adicional é “alcançar concordância”, “chegar a um acordo”, em tra
tados e, especialmente, em contratos. Num sentido mau o termo também significa 
“conspirar”.

2. symphõnos.
a. Essa palavra significa “harmonioso”, “consoante”, em grande parte num sentido 

transferido, p. ex., com referência a movimentos, declarações, registros ou parceiros.
b. tó symphõnon significa “acordo”, “arranjo”.
c. O advérbio symphõnos também ocorre.
d. Num sentido passivo symphõnos significa “arranjado”.
3. symphõnía.
a. Essa palavra denota primeiramente a “harmonia” de sons.
b. Em seguida nós a encontramos referindo-se a um instrumento musical ou uma 

orquestra.
c. Num sentido transferido ela é a “harmonia” de pensamento e de vida, ou a “con

cordância” de teoria e de fatos, ou “harmonia” do eu ou a “harmonia” de alma e corpo 
belos.

d. Comercialmente o termo tem o sentido de “contrato”.

B. O AT e o judaísmo.
1. Na LXX symphõnéõ é usado para planejamento, conspiração, acordo ou combina

ção ajustados, symphõnía ocorre apenas em 4Mac 14.3 para o “acordo” dos sete irmãos.
2. Em Dn 3.5, 15 Θ encontramos o termo para um instrumento musical. Neste sen

tido o aramaico o adota como uma palavra emprestada, possivelmente para flauta du
pla ou uma gaita de foles.

3. Filo usa symphõnía para harmonia musical.
4. Josefo usa o verbo para o acordo entre relatos históricos, para a tentativa de se 

chegar a um conceito comum de Deus e para a harmonia de pensamento e de vida al
cançada pelo povo judeu com base na lei.

5. A literatura apocalíptica mostra uma preocupação para com a ordem harmoniosa 
do mundo. A lei, que também molda a ordem social, é o que induz o judaísmo a este 
sentido de harmonia.

C. ONT.
1. No NT symphõnéõ significa “corresponder”, “estar de acordo”, “concordar”. Em Lc 

5.36 o pedaço de pano novo não se ajusta ao velho. No entanto, em At 15.15, as pala
vras da Escritura concordam com os eventos escatológicos no campo missionário. O 
conteúdo comum da oração está em questão em Mt 18.19; A aquiescência de Deus se
gue a concordância entre os discípulos. Acordo num plano perverso é o que Pedro tem 
em mente em sua acusação contra Safira em At 5.9. Um ajuste oral sobre salários está 
indicado na parábola em Mt 20.2,13.

2. A expressão ek symphõnou, que ocorre em contratos, expressa em ICo 7.5 o con
sentimento dos dois parceiros de acordo com o v. 4.

3. O irmão mais velho ouve symphõnía em Lc 15.25, ou seja, “música”, possivel
mente a da flauta, embora uma “canção” ou uma “gaita de foles” também tenham sido 
sugeridas.
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D. A igreja primitiva.
1. Inácio utiliza o grupo para descrever a unidade da igreja em Efésios 4.1-2.
2. O gnosticismo usa symphõnéõ e symphõnos para expressar a harmonia dos éons

celestiais ou a harmonia do Filho do Homem com Sofia. A falta de harmonia, p. ex., 
entre Sofia e Espírito, ocasiona desastre. [Ο. B e t z , IX, 278-309]

phõs [luz], phõtízõ [brilhar, tornar conhecido], phõtismós [brilho, esplendor], 
phõteinós [luminoso, claro], phõsphóros [que traz luz, estrela da manhã],phõstêr, 
[fulgor], epiphatískõ [resplandecer], epiphõskõ [resplandecer]

A. O grupo em grego.
1. Uso.
a. phõs, significando “luz”, ocorre desde Homero, mas os derivados são tardios.
b. phõtízõ significa “iluminar” ou “alumiar” e, num sentido transferido, “tornar 

conhecido”.
c. phõtismós significa “brilhante”; é raro.
d. phõstêr, também raro, significa “fulgor”.
e. phõsphóros significa “que traz luz da manhã” ou como um substantivo “estrela da 

manhã”.
f. phõteinós significa “luminoso” ou num sentido transferido “claro”.
g. epiphatískõ e epiphõskõ, ambos raros e tardios, significam “resplandecer”.
2. Significado, phõs, usado tanto num sentido literal quanto num sentido transferi

do, tem os significados de “luz do dia”, “luz do sol”, “esplendor”, “brilhante” e “lâmpada”. 
A luz é tanto o meio quanto o objeto da visão. Ela nos possibilita apreender e dominar 
o mundo; enxergá-la é vida. A luz traz liberdade, libertação e esperança. É, assim, um 
objeto de louvor. Denota aquilo que é publicamente conhecido. Acompanha manifesta
ções divinas. A luz do conhecimento proporciona iluminação.

3. Luz e iluminação na filosofia.
a. Os pré-socráticos tratam a luz simplesmente como um fenômeno físico, mas Par- 

mênides fala do caminho para a verdade como um caminho de luz, ou seja, para o ser, 
ou para Deus.

b. O dualismo antigo refere-se ao caos primai ou à noite primitiva, mas não desen
volve a antítese entre luz e trevas.

c. Luz e trevas estão entre os dez princípios antitéticos para os Pitagóricos.
d. Platão desenvolve uma metafísica da luz. O verdadeiro ser é luz, há uma ascensão 

para a luz, as idéias são luz, o conhecimento traz luz ao ser, luz e verdade estão em har
monia. Para Platão, a iluminação é ontológica; na investigação a pessoa compreende a 
si mesma à luz da revelação do objeto.

e. Aristóteles compara a atividade da noús à luz. Se, para Platão as coisas são luz, 
para Aristóteles a noús as ilumina.

4. Luz nas religiões. No culto dos mortos a luz expele demônios. Nova luz é aclama
da nas religiões de mistérios. Em primeiro lugar, luz é epifania antes que iluminação 
pessoal. Posteriormente, o interesse se concentra no alvo com a ideia de uma ascensão 
mística à luz.
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B. O grupo no AT.
1. Pano de fundo. A referência primária no mundo do Oriente Próximo é à luz do 

dia, porém sol, luz, salvação e vida logo são associadas e os atributos da luz são também 
transferidos a outros portadores além do sol. No Irã encontramos esferas de esplendor 
e de trevas, mas não encontramos um desenvolvimento antigo da antítese. Mais tarde, 
luz e trevas exercem um papel importante; elas dominam os escritos mandeanos.

2. Uso. O grupo V r, usado tanto literalmente quanto num sentido transferido, é o 
principal para luz. Dele encontramos o verbo “brilhar”, “fazer brilhar” e o substantivo 
“luz do dia” ou “luz estelar”, a “luz” que caracteriza a vida natural e espiritual. Dos 200 
exemplos da raiz, 137 são traduzidos por phõs e cognatos. A luz não é tanto um objeto 
da visão no AT, nem possui atributos. O uso transferido pressupõe movimento num 
espaço que pode ser uma esfera de luz ou de trevas, tendo como possibilidades tanto a 
salvação quanto a perdição, mas com uma orientação para a salvação.

3. Geral. Luz é a claridade experimentada, a esfera da vida natural. A luz terrena 
nunca procede de luz transcendente, nem é contrastada com ela. Há resplendor ao re
dor de Deus, mas a glória de Deus não é a luz. Deus é nossa luz (Sl 27.1) e ele faz sua 
luz brilhar (Jó 37.3). Mas luz denota relação, não ser. É um termo para verdadeira vida 
ou salvação (cf. Sl 36.9). Contemplá-la é viver (Jó 3.16). Salvação é estar na luz, e luz e 
alegria seguem juntas (Sl 97.11). Teofania é o tema em Jó 37.15 e criação em Is 45.7. 
Louvor (Sl 104.2), oração (43.3) e ensino (Pv 4.18) estão todos relacionados com ela.

4. Deus. Deus é Senhor da luz e das trevas (Am 5.8). Luz é sua esfera (Sl 104.2). Ele 
criou, mas pode também interromper a ordem do dia e da noite (cf. Js 10.12-13). Luz 
é Deus em ação (Sl 44.3). Sua face resplandece (4.6). Ele se manifesta na nuvem que 
emite luz (Jó 37.15) ou na coluna de fogo (Sl 78.14). Nenhuma escuridão pode se es
conder dele (Sl 139.11-12). Ele é resplendente (Is 42.16ss.) e traz à luz o que está oculto 
(Jó 12.22).

5. O mundo. Deus criou o mundo. Is 45.7 associa cosmologia e soteriologia ao unir 
luz e trevas com salvação e perdição. Gn 1 refere-se à criação pela palavra e faz distin
ção entre luz e luminares quando Deus primeiro cria a luz e, em seguida, o sol, a lua e 
as estrelas para serem seus portadores e para estabelecerem a sucessão de dia e noite.

6. Escatologia. A expectativa é que o dia de Deus que vem será um dia de luz (em
bora cf. Am 5.18). O início pode ser escuro, mas em seguida a luz brilhará para Israel 
(Is 30.26; Zc 14.6-7). Deus será sua eterna luz (Is 60.1ss.).

7. Antropologia. A  sabedoria é comparada à luz (Ec 2.13). Ela excede a insensatez 
como a luz faz com as trevas (8.1). A lei é luz (Sl 19.8). A luz já está presente (56.13), 
mas também está vindo (112.4). Os sábios são iluminados; a lei é sua luz (119.105). Eles 
seguem na luz (Pv4.18) ou com a luz (Jó 29.3). Eles oram por luz (Sl 4.6).

C. Judaísmo.
1. Geral. O judaísmo, tal como o AT, usa os termos nas esferas da cosmologia, da 

escatologia e da ética. A luz é o brilho do mundo, da salvação e da sabedoria. Deus faz 
sua luz brilhar ou dá luz, mediante a sabedoria ou a lei. A salvação é, agora, mais indi
vidual e há uma dualidade mais aguda à medida que a luz da lei faz contraste com as 
trevas de Adão. Jub. 2.2ss. descreve a criação de modo mais espacial e estático. Enoque 
eslavônico 25ss. atribui mais importância às estrelas e à sucessão anual antes que à di
ária. A ideia da luz primitiva surge. Escatologicamente, o elemento de tempo torna-se
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mais importante e um mundo transcendente de luz, de fulgor pleno e eterno, contrasta- 
-se com o presente mundo de trevas. A lei, como luz, também confronta as trevas. Luz 
e trevas tornam-se, assim, qualidades morais.

2. Características especiais. Deve-se observar a ideia de sabedoria como luz primiti
va (Sb 7.29-30), o uso da filosofia grega na exposição de Gn 1 (Aristóbulo em Eusébio 
Preparação para o evangelho 13.12.9-10) e o desenvolvimento de um modo peculiar de 
expressar conversão cosmológica.

3. Qumran.
a. O dualismo de decisão escatológica domina os Rolos. Pode haver alguma influên

cia iraniana aqui, mas a cosmologia é fortemente monoteísta. Luz e trevas são esferas 
mas também caminhos. Os filhos da luz, que são marcados pela confissão de pecado, 
ação de graças e a prática de obras da luz estão em inimizade com os filhos das trevas 
numa antecipação do conflito final.

b. Os Testamentos dos Doze é uma obra mais helenística. A luz da lei, do conheci
mento ou da justiça está em primeiro plano. O ser precede as obras; a pessoa só pode 
praticar as obras da luz quando já estiver na luz (Test. Naf. 2.10).

4. Literatura rabmica. Os rabinos usam luz para a lei, para a era de salvação, para o 
Messias, para Deus, para os justos, para o templo, para as obras dos justos e para a alma 
humana.

D. Helenismo e gnosticismo.
1. Geral. De acordo com linhas clássicas, a luz é ainda apreendida de maneira filo

sófica ou especulativa, mas à maneira helenística ela é agora também a realidade do po
der salvador ou a esfera da salvação. Não há um desenvolvimento consistente. O mun
do pode ser comparado à luz, os mistérios falam de iluminação e a ideia de um mundo 
transcendente de fulgor está presente. No que diz respeito à salvação, a luz é tanto uma 
esfera quanto uma substância (cf. o conceito de luz-alma). A iluminação é ascensão e 
mudança. O principal contraste é entre a luz divina e a luz terrena ou humana. As tre
vas constituem a esfera que a pessoa deixa para trás em seu movimento rumo à ilumi
nação. Isto é deificação; ela traz o conhecimento mediante a translação para uma subs
tância transcendente.

2. Filo. Filo pertence ao grupo da iluminação. A antítese para ele é entre a luz ce
lestial e a terrena. O mundo divino, como luz, é a pressuposição da luz terrena e tam
bém da possibilidade da visão da luz na ascensão mística. Deus é a fonte do mais puro 
esplendor, anterior a todo arquétipo. O lógos, um ser intermediário, também é luz. A 
luz inteligível é sua eikõn. A transcendência recebe acrescida ênfase. O lógos é o poder 
iluminador na conversão. A pessoa só pode atingir a luz através da luz. Se a luz divina é 
muito forte para a visão humana, o divino pneúma impele o noús humano e torna pos
sível nova visão na autotranscendência. Mediante o mundo das idéias o caminho real 
conduz à visão de Deus. Se a deificação ameaça, Filo se resguarda contra isso ao insistir 
na revelação e na ligação da luz com a lei. Filo também usa o vocabulário da conversão; 
esta é para ele uma transição das trevas para a luz.

3. Gnosticismo. Dois tipos podem ser distinguidos. No primeiro, as trevas consti
tuem uma emanação procedente da luz mediante o enfraquecimento ou uma queda; 
no segundo, as trevas preexistentes se rebelam contra o mundo da luz. Unicamente no 
segundo tipo, que é iraniano, há um dualismo mais estrito. No primeiro, que é mais
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comum, a orientação é para a luz e para a redenção. No gnosticismo a luz é o espaço 
informe do mundo. É também o eu do redimido. A iluminação é o acendimento da 
fagulha de luz aprisionada nas trevas ou na matéria. Ela é transformação em luz ou dei- 
ficação. A redenção é a ascensão do redimido à luz. Luz e vida são idênticas; ambas são 
transcendentes.

4. Corpus hermeticum. As trevas são aqui sustentadas pela luz; somente desta é que 
a primeira procede. A luz é tanto esfera quanto substância. A luz terrena e a luz divina 
são antitéticas. A luz medeia entre Deus e a humanidade. A luz e a vida formam uma 
unidade primitiva. No conhecimento encontramos nossa origem na luz e o caminho de 
volta para ela. A iluminação é a pressuposição e isto significa deificação, já antecipada 
no êxtase e operada até certo grau no ascetismo, que significa regeneração da autoalie- 
nação. Os redimidos são despertados por um chamado, mas somente os iluminados 
podem ser despertados.

5. Os escritos mandaeanos. Os escritos mandeanos combinam os dois tipos, de 
modo que os dados não são uniformes. Os pontos principais são que a luz é transcen
dente, que ela é idêntica à divindade, que ela difere totalmente do esplendor terreno, 
que ela é o poder ativo na criação, que mesmo na presente habitação trevosa vive
mos por ela e ela é o nosso verdadeiro ser, que a redenção vem por intermédio de um 
enviado do reino da luz, que sua revelação é iluminação, que ela traz um chamado para 
o despertamento, que este chamado comunica conhecimento da presente perdição, mas 
também da origem na luz, que os redimidos devem se revestir da luz e que a luz é, fi
nalmente, vitoriosa.

6. Maniqueísmo. Neste sistema, a luz visível do sol e da lua é luz verdadeira. A du
alidade surge quando duas esferas primitivas se confrontam uma com a outra numa 
antítese absoluta. Tal como na cosmologia, assim também na psicologia e na ética, o 
conflito é absoluto; não há qualquer gradação de bem e de mal, e a separação total é 
tanto necessária quanto possível. Embora as trevas resistam ativamente à luz, o triunfo 
da última é certo, pois a luz está em harmonia consigo mesma, enquanto as trevas estão 
internamente divididas. A soteriologia assume tanto uma forma mítica quanto existen
cial. O ponto do dualismo é a decisão baseada na percepção de que, antes desta decisão, 
o eu procede da luz. É pela pregação que a separação ou a redenção ocorre, e os eleitos 
efetivam a separação na ação ética.

7. Odes de Salomão. Nessa obra a luz é o lugar dos redimidos. Há um caminhar 
ou uma ascensão até ela. Ela é também a essência dos redimidos, colocada como uma 
veste. Ela é transcendente e bane as trevas. Como revelação, ela segue de mãos dadas 
com o conhecimento, a verdade e a vida. O esplendor marca tanto o redentor quanto os 
redimidos.

8. Gnosticismo cristão. Esse movimento não traz qualquer contribuição nova. Ele 
simplesmente oferece variações a antigos temas, algumas vezes em versões gnósticas 
de ditos do NT. O dualismo pode ser forte, mas a luz é primária. A luz é Deus e seu 
mundo. Deus é luz pura. A luz é indescritível, infinita, etc. Salvação é iluminação numa 
transição das trevas para a luz. O conhecimento é conhecimento do eu como um ser de 
luz. Redenção é a libertação da partícula de luz dos laços das trevas.

E. ONT.
I. Ocorrência. O substantivo phõs é o termo mais comum, phõtízõ ocorre 11 vezes,
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phõtismós em 2Co 4.4, 6, phõteinós em Mc 6.22 e paralelos e em 17.5, phõstèr em Fp 
2.15; Ap 21.11; phõsphóros em 2Pe 1.19, epiphaúskõ em Ef 5.14 e epiphõskõ em Mt 
28.1; Lc 23.54. Somente phõs é teologicamente importante.

II. Evangelhos Sinóticos e Atos.
1. Literal. Algumas vezes temos um uso literal, como na epifania em Mt 17.5. A luz 

do céu brilha em At 9.3; 22.6, 9, 11; 26.13. O fogo em Mc 14.54, uma lâmpada em Lc 
8.16 e uma tocha em At 16.29 são portadores de luz. Deus é o Pai das luzes (as estrelas) 
em Tg 1.17. Mt 6.23 tem em vista a fonte de luz como figura da luz interior.

2. Figurado. Mt 4.16 cita Is 8.23-24 com uma referência tanto ao ensino quanto à 
pessoa de Jesus. O AT descreve pessoas como luz em Is 42.6; 49.6 e no NT cf. Lc 2.32; 
At 13.47. Jesus é a luz do mundo em Jo 8.12; 12.35. Em Mt 5.14ss., tanto os discípulos 
quanto suas obras servem como luz; não se pode separar um do outro.

3. Transferido. Luz significa abertura em Mt 10.27 e paralelos. O que Jesus ensina 
privadamente, os discípulos declararão abertamente. Cristo proclama luz em At 26.23. 
A conversão significa o movimento das trevas para a luz em Ef 5.8; lPe 2.9. Os crentes 
são filhos da luz em Lc 16.8; Jo 12.36; lTs 5.5; Ef 5.8. O contexto dá o sentido em cada 
caso; em Lc 16.8 o contraste é com os filhos deste éon (não das trevas) (cf. Lc 20.34).

III. O corpo Paulino.
1. Paulo. Paulo segue o uso judaico, num contexto principalmente escatológico. O 

último dia trará à luz as coisas ocultas (ICo 4.5; cf. 2Co 5.10). A visão judaica controla 
Rm 2.19; Paulo faz que ela se volte contra si mesma. O senhor das trevas e anjos de luz 
estão em conflito em 2Co 11.14; o primeiro usa o estratagema de manifestar-se como 
se fosse do segundo grupo. Fp 2.15 descreve a vida escatológica como uma ilumina
ção que já se faz presente (cf. lTs 5.5). Rm 13.12 baseia o apelo sobre o qual se deveria 
motivar uma substituição das obras das trevas pelas armas da luz. Em 2 Co 4.4ss. Paulo 
associa criação e conversão. Conversão é uma nova criação escatológica. O vínculo en
tre conhecimento e resplandecimento mostra que um processo ou movimento está em 
vista. A exortação é dualista em 2Co 6.14ss., e busca mostrar que os crentes não podem 
ter qualquer comunhão com os ímpios.

2. Colossenses e Efésios. Essas epístolas refletem o uso corrente. Assim, phõs em Cl
1.12 é a esfera transcendente descrita como o reino de Cristo. O estilo é o da conver
são com um elemento de escatologia realizada visto que a libertação já foi efetuada (no 
entanto, não a ponto de excluir a transcendência da esfera, nem um movimento ascen
dente em sua direção, 3.1ss.). Ef 5.8ss. adota o estilo de luz escatológica -  exortação 
dentro de um esquema de outrora (skótos) e agora (phõs). Os termos soam gnósticos, 
no entanto, phõs é uma esfera, não uma substância, a ideia da nova criação está pre
sente, “no Senhor” deveria ser observado, e a base é a relação paulina entre indicativo 
e imperativo. Se a iluminação constitui a transição, ela é a capacidade para um conhe
cimento ativo. Ef 3.9 retoma o conceito de um mistério que Deus agora dá a conhecer 
pela pregação. O conteúdo do mistério é a economia da salvação. Ef 5.14, usando o raro 
epiphaúskõ, cita fonte desconhecida; se o dito possui um tom gnóstico, Efésios lhe dá 
um impulso ético.

3. As Pastorais. Em 2Tm 1.10 Cristo não apenas mostrou o mistério, mas efetiva
mente o manifestou (phõtízõ).
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IV  Escritos joaninos.
1. O Evangelho. Visto ser difícil unicamente o AT parecer adequado para explicar o 

uso de luz e trevas por João, os eruditos têm proposto vários panos de fundo históricos, 
p. ex., Filo, estoicismo, platonismo, gnosticismo e Qumran. Quanto aos temas, o dua
lismo é muito simples para exercer um papel expositivo, pois há diferentes formas de 
dualismo. João pode usar phõs no sentido literal, p. ex., para a luz da lâmpada em 5.35, 
ou para brilho em 3.20-21. Uma oscilação entre o literal e o figurado está presente em 
12.35-36, onde o fulgor do dia significa a presença da revelação ou do Revelador. A ilu
minação aqui torna o movimento possível, mas ela está restrita ao tempo de Jesus ou da 
pregação da igreja. A revelação, então, é de uma vez para sempre e urgentemente exige 
decisão. Devemos crer na luz para nos tornarmos seus filhos (12.36). A equiparação 
da luz com o Revelador exclui a especulação metafísica e cosmológica. Conhecimento 
da luz é fé focalizada naquele que é a luz do mundo (8.12). Quer o egõ seja sujeito ou 
predicado, a declaração indica ser literal; Jesus é a verdadeira luz, e o artigo denota a 
exclusividade da revelação. A mesma declaração em 9.5 indica a natureza temporal da 
revelação e em 12.46 ela formula o objetivo. Em distinção a Qumran, a declaração não 
permite qualquer esfera de luz independente do Revelador. Em Jo 1.1 ss. a luz está asso
ciada à vida e ao Logos. A vida era a luz dos homens, e o Logos era a (verdadeira) luz. 
O predicado do v. 4 torna-se o sujeito do v. 5. O verbo phaínõ expressa a obra da luz e 
o verbo phõtízõ no v. 9 seus efeitos. Estes verbos, diferentemente daqueles do v. 4 e v. 
5ss., estão no tempo presente. O Logos entrou na história, mas a revelação permanece. 
A palavra “verdadeira” exibe um sentido exclusivo (v. 9). Somente esta luz é realmente 
luz. Apesar de paralelos gnósticos, o significado é não mitológico. Isto transparece em 
3.19. A manifestação da luz consiste em julgamento; ela traz separação entre fé e incre
dulidade. Uma decisão humana anterior é tomada a favor do mal. As pessoas odeiam a 
luz. A revelação traz à luz aquilo que elas realmente são. Quando a luz aparece, aqueles, 
cujas obras são más, amam as trevas, mas aqueles que praticam aquilo que é verdadeiro 
vêm para a luz.

2. ljoão. Essa obra usa apenas o substantivo e somente em 1.5, 7 e 2.8ss. A tese 
principal é que Deus é luz (1.5); luz define sua natureza. A declaração tem um objetivo 
exortativo. Comunhão com Deus é um andar na luz, ou seja, em verdade e amor. Parte 
deste andar consiste na confissão de pecados. Em 2.8ss. este andar é possível porque a 
verdadeira luz agora brilha -  verdadeira agora em distinção à falsa. A dispersão das tre
vas significa que o amor é agora possível como a base ôntica de comunhão com Deus. 
phõs define tanto a conduta dos crentes (1.5ss.) quanto sua relação com Deus (2.8ss.).

Ví O restante do NT.
1. Hebreus. Hebreus usa phõtízõ duas vezes com referência ao início da vida cristã 

como uma iluminação (6.4; 10.32). A palavra não é aqui um termo técnico para ilumi
nação batismal.

2. Tiago. Tg 1.17-18 refere-se a Deus como o “Pai das luzes”. A referência é prova
velmente às estrelas, com um tom apocalíptico. Em si mesma cosmológica, a expressão 
está associada a um dito soteriológico.

3. lPedro. lPe 2.9 é um exemplo de um dito de conversão. O tema apocalíptico do 
esplendor do fim dos tempos encontra paralelo em Ap 18.1 (cf. 21.23; 22.5).
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F. A igreja primitiva.
1. Pais apostólicos. As palavras para luz não exercem papel preponderante nessas 

obras. Algumas citações do AT ocorrem, como em lClem. 16.12. O uso do AT conti
nua em lClem. 36.2. A luz está associada à vida e ao conhecimento em lClem. 59.2. Je
sus é luz em Diog. 9.6. Inácio Romanos dirige-se à comunidade como iluminada. Barn. 
18.1 contrasta os caminhos da luz e das trevas (cf. vida e morte em Did. lss.).

2. Batismo como phõtismós. Justino desenvolve o uso técnico de phõtismós (ilumi
nação) para batismo (Apologia 61.12; Diálogo 122.5). O batismo é phõtisma em Cle
mente de Alexandria Pedagogo 1.6.26.2. Clemente oferece uma explicação diferente da 
de Justino, que refere-se à luz que o ensino cristão traz para a compreensão.

[H. C o n z e l m a n n , IX, 310-58]

χ ch

chaírõ [alegrar-se], chará [alegria], synchaírõ [alegrar-se com], cháris [graça], 
charízomai [dar livremente], charitóõ [conceder favor, abençoar], acháristos [in
grato], chárisma [dádiva], eucharistéõ [mostrar favor, dar graças], eucharistía 
[gratidão, ação de graças], eucháristos [agradecido, grato]

chaírõ, chará, synchaírõ.

A. Grego secular.
1. Uso.
a. Como um fenômeno ou sentimento, a “alegria” é uma culminação da existência, 

que, como tal, não cria quaisquer problemas e se esforça para além de si mesma.
b. chaírõ significa “alegrar-se”, “estar alegre”, chaíre é usado como um cumprimento 

matinal. É, sobretudo, uma saudação aos deuses e constitui um final estereotipado para 
hinos. O verbo também é uma fórmula epistolar em saudações do remetente para o 
destinatário.

c. chará significa “júbilo”, “alegria”, “disposição alegre”.
2. Filosofia.
a. A filosofia reflete sobre a alegria. Para Platão, ela é quase a mesma coisa que 

hêdoné.
b. Em Aristóteles, hêdoné substitui chará quase totalmente, com pouca diferença.
c. Para os estoicos, chará é uma ocasião especial de hêdoné. Uma vez que os estoicos 

consideram as emoções um julgamento defeituoso do lógos, eles tendem a ver chará 
negativamente. No entanto, eles abrandam este veredito ao classificá-la como um “bom 
humor” da alma antes que uma emoção (páthè).

3. Conexão religiosa. O helenismo usa chará para alegria festiva. A palavra assume 
um caráter escatológico em expectativas por um salvador do mundo.

B. O AT. No AT, a experiência e a expressão da alegria estão próximas, como o 
mostram os termos para alegria (geralmente smh) e sua expressão. A alegria expressa
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a pessoa por inteiro e almeja compartilhar, como na alegria festiva. A obra salvadora 
de Deus é um dos principais motivos (SI 5.11; 9.2; 16.9, etc.). A lei é objeto da alegria 
em SI 119.14, e a palavra de Deus em Jr 15.16. A alegria é uma recompensa pela fide
lidade à lei em Is 65.13-14. Há alegria em casamentos (Jr 25.10) e na colheita (Is 9.2). 
O próprio Deus se alegra (Is 65.19) e as ações de graças requerem alegria (Dt 16.13ss.). 
As festas constituem uma oportunidade para alegria diante de Deus (Dt 2.7). Hinos de 
júbilo expressam devoção a Deus (Jl 2.21). Em conformidade com sua intenção intrín
seca, a alegria do AT culmina em escatologia (SI 14.7; 126.2; Is 9.2; 12.6, etc.). Pontos 
altos nos profetas trazem o convite; chaíre (Sf 3.14ss.; Jl 2.21ss.; Zc 9.9-10).

C. Judaísmo.
1. Qumran. Encontramos em Qumran os temas do AT da alegria em Deus, da ale

gria do próprio Deus e da alegria escatológica. Os eleitos podem se alegrar apesar do 
sofrimento presente porque eles sabem que se encontram nas mãos de Deus.

2. Escritos rabínicos. Aqui também encontramos alegria festiva, a qual Deus dá e na 
qual é um dever entrar. Alegria é alegria diante de Deus. A refeição é parte da festa ale
gre. Um conceito significativo é o da perfeita alegria futura.

3. Filo. O grupo é importante em Filo. Ele relaciona alegria à “embriaguez” religio
sa. Alegria é um supremo “bom humor”. É o oposto do medo. Isaque é símbolo da ale
gria no AT. Deus é o doador da alegria, e seus objetos são a saúde, a liberdade, a honra, 
o bem, o belo e a adoração. Embora a alegria seja “bom humor”, Filo não a vê segun
do o modelo estoico, como uma harmonia autoalcançada da alma. A alegria só é inata 
em Deus; nós só a encontramos em Deus. Ela vem com virtude e sabedoria. Mas isto 
só é possível mediante a pressuposição de que, por meio do lógos, o próprio Deus é o 
doador.

D. ONT.
1. Uso. No NT, chaírõ é o termo secular e agalliáomai o termo religioso, mas am

bos podem ser sinônimos (cf. Ap 19.7) e estão associados, p. ex„ em Mt 5.12; lPe 4.13. 
O particípio significa “cheio de alegria” em Lc 19.6. Diversas construções são utilizadas, 
p. ex„ acusativa, dativa, epí com dativo, diá com acusativo, en, hóti e particípio. A sau
dação com chaírein ocorre somente em At 15.23; 23.26; Tg 1.1. A saudação chaíre (Mc 
15.18; Mt 26.49; 27.29; Jo 19.3) pode significar “alegra-te” antes que “salve”, em Lc 1.28, 
onde kecharitõménê (“favorecida”) lhe dá um significado especial. Os significados do 
verbo e do substantivo devem ser procurados nos contextos em que eles são utilizados.

2. Os Sinóticos e lPedro. O grupo é comum somente em Lucas, que se refere à ale
gria ao se encontrar o que estava perdido (15.5ss.), por se ter o nome escrito nos céus 
(10.20), pela vinda do Salvador (1.14) e pelos atos de Jesus (13.17). A disposição do 
povo é alegre em 18.43, assim como a dos discípulos após a ascensão, em 24.52. Há 
alegria na epifania em Mt 2.10. Mesmo as provações são motivo de alegria (Tg 1.2). O 
sofrimento é um teste da fé (lPe 1.6-7) com uma base cristológica (2.20ss.; 4.12ss.). A 
pessoa não deveria meramente regozijar-se “ao” passar por sofrimento, mas “pelo” so
frimento (At 5.41). Já em Mt 5.11-12, Jesus estabelece uma ligação entre alegria e per
seguição. A esperança da glória futura acrescenta uma dimensão escatológica em lPe 
4.12ss. Hb 10.32ss. apresenta outra versão da mesma tradição de que a pessoa deveria 
sofrer com alegria, por causa da fé e com a esperança de iminente livramento.
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3. O corpo paulino.
a. Para Paulo, chará é a alegria da fé (Fp 1.25) e é fruto do Espírito (G1 5.22). O rei

no de Deus é alegria (Rm 14.17). Alegria e esperança estão relacionadas (Rm 12.12). O 
seu oposto é a tribulação (cf. Rm 5.1ss.). A alegria efetiva a liberdade e toma forma na 
comunhão (12.15). Paulo deseja vir com alegria (15.32). A alegria é recíproca (Fp 2.28- 
29). A alegria é em Deus (lTs 3.9) ou no Senhor (Fp 3.1). No relacionamento entre 
Paulo e a igreja, a alegria é escatológica; a igreja será a sua alegria (lTs 2.19). A disposi
ção dos filipenses é de alegria (1.4). Esta é uma alegria por causa da pregação de Cristo 
(1.18). É uma alegria futura experimentada como alegria no presente (4.1). Como gozo 
da fé, ela inclui uma prontidão para o martírio (1.25). Esta alegria se mantém em face 
da aflição (2Co 7.4ss.). O próprio Paulo, assim como o Senhor, é exemplo a esse respei
to (lTs 1.6). A autoridade apostólica de Paulo opera em favor da alegria da igreja (2Co 
1.24). Ele se regozija em sua própria fraqueza quando ela visa o vigor da igreja (13.9).

b. Não há nada de novo em obras posteriores, chaírõ ocorre em Cl 1.24; 2.5, e chará 
em Cl 1.11; 2Tm 1.4. O aspecto mais importante é o da alegria no sofrimento.

4. Os escritos joaninos. )o 4.36 adota a imagem da alegria da colheita e Jo 3.29, a da 
alegria do casamento. O tempo de alegria chegou com Jesus. A alegria de João Batis
ta é cumprida porque agora seu motivo está presente. Em 8.56, chaírõ é a expectati
va, agalliáomai o cumprimento. A “alegria completa” é o clímax (15.11; 16.24; 17.13; 
ljo 1.4; 2Jo 12). Os discípulos deveríam se alegrar por ocasião da morte de Jesus, pois 
ela significa exaltação. Jesus não censura a tristeza dos discípulos, mas mostra como a 
ressurreição a transforma em chará (16.20ss.). A associação com paz revela a natureza 
escatológica da alegria (14.27). F.m 15.11, alegria é a alegria de Jesus em seu povo. Em
bora a guarda dos mandamentos seja um motivo da alegria, não há legalismo aqui. O 
amor não é o caminho para se alcançar a vida escatológica, mas a condução desta vida. 
O mundo se regozija diante da tristeza dos discípulos, pensando ter triunfado ao des
truir Jesus, mas esta vitória é apenas temporária (16.20). Pela promessa, a igreja já pas
sou da tristeza para a alegria. A hostilidade do mundo permanece (15.18-19), porém 
este mesmo fato demonstra que a alegria não pode ser perdida. Sua perfeição baseia-se 
em sua falta de qualquer motivo perceptível, desde a perspectiva do mundo. Na prática, 
a alegria é a possibilidade da oração, que traz seu cumprimento (16.24).

E. Os pais apostólicos. Deus se regozija nas boas obras da criação, e os crentes 
também deveríam se regozijar nas boas obras (lClem. 33.7-8). A alegria é uma recom
pensa pelo excesso de trabalho (Hermas Similitudes 5.3.3).

E O gnosticismo. O gnosticismo se refere à alegria da visão de Deus. A alegria é, 
agora, uma parte constituinte da natureza humana. A alegria é no Senhor, os santos 
se rejozijam de coração, o evangelho da verdade é alegria, para os mandeanos há um 
grande dia de alegria e os maniqueus falam de uma ascensão ao aêr da alegria.

cháris, charízomai, charitóõ, acháristos.

A. Grego secular.
1. Uso.
a. cháris é aquilo que traz deleite. Pode ser um estado que causa ou que acompa

nha a alegria. É uma existência alegre ou “o encanto”, o elemento de deleite no belo, o
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favor mostrado pela fortuna, ou seja, o que nela é agradável. Como uma disposição, 
cháris significa “empatia” ou “bondade”, com uma referência ao prazer que é causado. 
Em certas expressões, a ideia de “gratidão” é ressaltada, e cháris com o genitivo tem o 
sentido de “por causa de”, “por consideração a” Esquilo utiliza cháris para o “favor” dos 
deuses, mas cháris não é um termo religioso ou filosófico central. Em Platão ela tem 
o significado de “bom prazer”, “boa vontade”, “favor”, “satisfação”, “aquilo que agrada” 
e “gratidão”. O estoicismo enfatiza a disposição, porém o aspecto estético persiste até 
mesmo na ética.

b. O verbo charízomai significa “mostrar prazer” ou “mostrar-se agradável” e, na 
voz passiva, especialmente no perfeito, “ser agradável”.

c. charitóõ não tem sido encontrado antes de Sir 18.17.
d. acháristos significa “sem encanto” ou “ingrato”.
2. Helenismo.
a. No helenismo, cháris passa a ser um termo fixo para o “favor” mostrado por 

governantes, com nuanças tais como “disposição graciosa” ou “dom gracioso”, cháris 
pode também ser atribuída a outros dignitários. A filosofia discute a “graça” e a “ira” 
dos deuses. Os epicureus negam ambas; os estoicos aceitam a graça, mas não a ira. No 
tocante aos destinatários, cháris denota “gratidão”.

b. Num segundo desenvolvimento, o helenismo salienta o poder em cháris. Este po
der, que vem do mundo superior, aparece no homem divino e se manifesta na magia.

[H. Conzelmann, IX, 359-76]

B. O AT.
1. hnn e derivados.
a. A LXX utiliza cháris especialmente para o hebraico hiên, que parece derivar da 

raiz verbal muito difundida hnn, encontrada na antiga Babilônia, no acadiano e no assí
rio, e também no ugarítico, no aramaico, no siríaco e no arábico.

b. A raiz verbal denota uma disposição graciosa que encontra expressão numa ação 
graciosa (cf. Gn 33.5; SI 119.29). A construção com o acusativo de pessoa exibe a força 
do verbo, a saber, uma atitude graciosa para com outra pessoa. Encontramos um objeto 
impessoal apenas marginalmente, como em SI 102.14. O que está em vista é o processo 
pelo qual alguém que tem alguma coisa se volta graciosamente para outra pessoa que 
está necessitada. Inicialmente, o termo não é teológico. Ele pode ser usado para o ter 
compaixão dos pobres (Pv 14.31) ou dos indefesos (Dt 7.2). De maneira mais fraca, 
pode denotar simplesmente uma fala mistosa (Pv 26.25).

c. No entanto, o principal desenvolvimento no AT diz respeito a Deus, que é o sujei
to em 41 de 56 ocorrências; 26 em Salmos, que invocam Deus para ouvir a oração (4.1), 
curar (6.2), redimir (26.11), levantar (41.10), perdoar (51.1) e fortalecer (86.16) nas ne
cessidades correspondentes. Nestas orações apela-se ao amor de Deus, ou a sua palavra 
ou pacto. A bênção aarônica (Nm 6.25) invoca a bondosa vontade de Deus como ele 
próprio a empenhou no pacto. Contudo, a bondade de Deus é um dom gratuito (Êx
33.19). O juízo é, muitas vezes, mencionado ao lado dela, como em Am 5.15, benevo
lência para com um remanescente é tudo o que se pode esperar. A fórmula litúrgica 
“bondoso e misericordioso”, uma das raras predicações adjetivas de Deus, diz respeito 
aos atos de Deus antes que especificamente ao seu ser.
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d. Um dos verbos derivados da raiz traz o sentido de “pedir” ou “suplicar”, dirigido a 
pessoas (Gn 42.21; 2Rs 1.13) ou a Deus (Dt 3.23; lRs 8.33).

e. No caso de substantivos, a referência novamente poderia ser a pedidos dirigidos 
a outras pessoas (Jr 37.20) ou a Deus (Si 28.2), ou poderia ser à “misericórdia”, p. ex„ 
a do conquistador para com o conquistado (Js 11.20) ou a de Deus para com seu povo 
(Ed 9.8).

f. No caso de hên, em analogia a não mostrar qualquer favor em Jr 16.13, alguém 
poderia esperar o mesmo pensamento em, p. ex„ Gn 39.21; Êx 3.21; SI 84.11; Pv 3.34. 
O fato, entretanto, é que hên passa por um desenvolvimento diferente; a referência é 
ao favor que Deus concede com outros favores, ou seja, a “graça”, a “atratividade” ou o 
“valor” deles, os quais inclinam outros a se disporem de maneira favorável. No hên que 
Deus concede está deste modo refletida, não a relação entre doador e receptor, mas sim 
a relação entre o receptor e uma terceira pessoa.

g. Esta relação aparece claramente na expressão muito comum “achar graça aos 
olhos” de outra pessoa, quer este outro seja Deus ou outra pessoa. Assim, Noé encon
trou graça aos olhos do Senhor em Gn 6.8 e Moisés em Êx 33.12, ao passo que Jacó 
busca favor aos olhos de Esaú em Gn 32.5 e José encontra favor na casa de Potifar em 
Gn 39.4.

h. Em Salmos, hên não ocorre em contexto de petição, mas se refere à “graça” que 
Deus concede em SI 84.11 e a “graça” nos lábios do noivo em SI 45.2. Em Provérbios, 
onde o termo é mais comum, ele tem o mesmo sentido, contudo em Eclesiastes o sig
nificado é o favor concedido a uma pessoa (9.11; 10.12). Em geral, hên se torna um 
termo que qualifica o receptor, com certa ênfase estética em muitos casos (cf. Zc 4.7). O 
significado é mais próximo do sentido da raiz verbal em Zc 12.10, onde misericórdia e 
súplica são derramadas em lugar de uma dureza original. Contudo, para a maior parte 
hên não supre o substantivo correspondente aos verbos da raiz. Ele assim abre a porta 
para outro termo que a LXX geralmente traduz por éleos, o substantivo de eleéõ, sua 
tradução de hên. Esse termo é hesed.

2. hesed.
a. O termo hesed exige tratamento aqui, em parte por conta da ligação feita por sua 

tradução como éleos, em parte por causa de sua fusão posterior com hên e em parte 
também porque os tradutores posteriores o relacionam com cháris. O debate continua 
quanto ao significado preciso de hesed. Uma escola o relaciona com direito e dever, e 
vê uma ligação básica com o pacto. Outra escola encontra nele simples bondade, como 
vontade e como ação. A verdade, possivelmente, é que o termo expressa bondade es
pontânea, ou graça, num relacionamento específico ou numa comunhão contínua (cf. 
Gn 19.19; 47.29; lSm 20.8; 2Sm 16.17). A esfera primária de hesed parece ser a dos 
relacionamentos entre seres humanos. Em seguida, hesed se aproxima de declarações 
pactuais, quer como a pressuposição de um pacto ou como sua expressão. Aqui aparece 
o elemento de dever; a constância e a lealdade lhe são inerentes.

b. A palavra, então, adquire seu sentido veterotestamentário característico em rela
ção a Deus. Em Êx 20.5-6 Deus é zeloso de seus direitos mas mostra graça pactuai a 
milhares daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui a graça é con
vertida em ação, e o termo “milhares” evidencia que ela é incomparavelmente mais for
te do que a ira. Muitas vezes graça ocorre no contexto do perdão (Êx 34.7, etc.) e junto
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com uma referência expressa ao pacto (Dt 7.9). A misericórdia a acompanha em Êx
34.6, etc., e a fidelidade em Dt 7.9, etc. Os Salmos desenvolvem o aspecto divino com 
127 das 237 ocorrências, somente três delas se referem a hesed entre os homens. Ao 
invocá-la, os Salmos suplicam a Deus para ouvir (SI 119.149), salvar (109.26), redimir 
(44.26), dar vida (119.88) e perdoar (25.7). Graças são dadas por expressões delas (5.7; 
106.45). Relatos são dados de várias ocorrências (94.18; 21.7; 59.10, etc.). Paralelas são 
a salvação (13.5), a misericórdia (25.6), a justiça (36.10), a redenção (130.7) e a fideli
dade (36.5). Milagres estão relacionados com ela (107.8) e alegria e louvor surgem por 
causa dela (31.7; 138.2). A terra está cheia dela (33.5), ela chega aos céus (36.5), dura 
para sempre (89.2) e, mesmo que a morte pareça limitá-la (88.11), ela é melhor do que 
a própria vida (63.3). Deus a envia, ela vem, nos alcança e nos segue (57.3; 59.10; 85.10;
23.6), e nós devemos dela nos lembrar, considerar e por ela esperar (106.7; 48.9; 33.18). 
O louvor dela toma forma litúrgica (107; 136; lC r 16.34; Jr 33.11). Na esfera dela, o 
povo de Deus a demonstra uns aos outros (Gn 24.49; Rt 1.8; 3.10).

c. Entre os profetas, Oseias, Jeremias e Isaías (40ss.), que mais falam do pacto, são 
ricos em referências à hesed. Um elemento novo aqui, porém, é o da hesed humana 
para com Deus (Os 4.1; 6.4). O que se tem em mente é a conduta pactuai de Israel, ou 
seja, o amor espontâneo por Deus. Jeremias se refere a este amor em 2.2. Ele só é pos
sível como dom gracioso do próprio Deus (Os 2.19-20). Is 55.3, apelando ao pacto da 
graça com Davi, enfatiza o caráter de hesed como salvação. Em Is 40.6, no entanto, há 
uma aproximação ao significado de hên e a referência é à ruína da glória humana (cf. 
Et 2.9,17).

d. Em geral, pode-se afirmar que hesed desempenha o papel de substantivo substi
tuto para o grupo hnn. A única diferença é que ele enfatiza a livre bondade dentro de 
um relacionamento específico e não expressa necessariamente o movimento do mais 
forte para com o mais fraco ou mais pobre. A relação social controla o conteúdo, de 
modo que, ao ser orientada para um pacto, a compreensão particular do pacto estabe
lece o sentido.

e. O adjetivo derivado ocorre especialmente em Salmos. Muitas vezes, aqui Deus é
visto como o ativo doador de graça. Com uma referência humana, o uso pode ser pas
sivo, para os receptores da graça divina, ou ativo, para aqueles que mostram, eles pró
prios, fidelidade. Um contexto pactuai é nítido em SI 50.5. [W. Z im m e r l i , IX, 376-87]

C. Judaísmo.
1. Qumran e os Testamentos dos Doze.
a. hsd é predominante nos escritos de Qumran. Estreitamente ligada a misericórdia 

e justiça, ela é um termo básico para a conduta de Deus. Os justos confiam nela, eles 
exaltam a plenitude da hsd de Deus e ela se patenteia em tempos de dificuldade.

b. O uso nos Testamentos dos Doze é de pouca importância.
2. Escritos rabínicos. Nos rabinos, o verbo hnn significa “ser favorável” e o substan

tivo hsd significa “favor” e “atratividade”. O problema central é a relação entre graça 
e obras. A graça surge quando não há obras e a ênfase recai na liberdade da outorga 
divina. No entanto, o conceito de graça permanece preso ao esquema da lei, ou seja, o 
princípio de ação e recompensa.
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3. ALXX.
a. cháris é tradução de hên e não de hesed e, usualmente, indica “atratividade” e “fa

vor” com Deus ou outras pessoas, cháris não é um termo teológico.
b. charízomai ocorre somente em Sirácida e em Macabeus, e significa “dar”.
4. Filo. Algum desenvolvimento pode ser visto em Filo, para quem Ana simboliza 

cháris; ele vê chárites como dons de Deus e cháris como o poder por trás deles. O con
teúdo de cháris deriva do entendimento de Deus como Criador e Preservador, sempre 
num sentido ativo. Num sentido, cháris é dom dado ao homem na criação. Em relação 
à salvação, Filo não possui qualquer doutrina de mérito, no entanto, ele também enten
de que cháris é somente para os justos. Ele requer uma luta pela virtude, mas também 
uma confissão de que a virtude é realização de Deus e não nossa. O reconhecimento de 
pecado e de necessidade constitui o ponto de partida essencial. Contrariamente a isto 
encontra-se a grandeza da graça. Aqueles que são piedosos no sentido de autorrenúncia 
são impelidos pelas forças divinas e podem, assim, alcançar a virtude.

D. O NT. O substantivo cháris não ocorre em Mateus, Marcos ou em 1 e 3João; 
em João ele ocorre somente em 1.14ss., e em lTessalonicenses e Filemom apenas em 
saudações, charízomai é encontrado apenas em Lucas e Paulo, e charitoõ apenas em 
Lc 1.28 e Ef 1.6. A preposição chárin não é muito comum no NT (em contraste com 
o Coinê). O hên do AT dá pouca orientação, e hesed nos conduz a éleos antes que a 
cháris.

1. Lucas.
a. O sentido secular pode ser visto em At 24.27; 25.3,9 e, mais positivamente, em At 

2.47; 4.33.
b. A influência do AT pode ser vista no uso religioso em Lc 1.30; At 7.46; 7.10; Lc 

2.40, 52; 6.32ss.
c. cháris caracteriza as boas-novas em Lc 4.22; At 14.3. Ela retrata o homem cheio 

do Espírito em At 6.8. O predomínio dela pode ser visto no crescimento da igreja em 
At 11.23. Há uma recomendação à graça divina em At 14.26; 15.40. At 15.11 tem tom 
Paulino, mas num contexto de exortação.

d. Em relação a charízomai, Barrabás é libertado como um favor ao povo em At 
3.14, entretanto Paulo pede para não ser entregue como um favor a eles em 25.11 (cf. v. 
16). Deus concede a Paulo a vida daqueles que com ele viajam em 27.24. Lucas resume 
a obra de Jesus em Lc 7.21 (cf. 4.22), e Lc 7.42-43 é também tipicamente lucano.

e. charitoõ (“mostrar graça”, “abençoar”) ocorre no NT apenas em conexão com a 
cháris divina (Lc 1.28).

f. acháristos significa “ingrato” em Lc 6.35. O termo deriva sua força de cháris nos 
v. 32ss.

2. Paulo.
a. Constituindo um conceito central em Paulo, cháris tem lugar especial em suas 

saudações (Rm 1.7, etc.; lTs 5.28, etc.). Ela lembra o familiar chaírein, mas passa a ser 
associada a paz numa fórmula litúrgica que forma uma parte constituinte da carta.

b. Distintamente, cháris em Paulo expõe a estrutura do evento salvífico. A ideia fun
damental é a de dar graciosamente. Em vista está não somente uma qualidade em Deus 
mas também sua realização na cruz (G1 2.21) e sua proclamação no evangelho. Somos
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salvos unicamente pela graça. Ela é mostrada a pecadores (Rm 3.23-24) e é a totalidade 
da salvação (2Co 6.1) que todos os crentes possuem (ICo 1.4). Ao “só a graça” incorpo
rada em Cristo corresponde o “só a fé” dos crentes (Rm 3.24ss.), que exclui a lei como 
meio de salvação (4.16). Juntos, cháris e pístis estão em antítese a nómos (lei). Graça é 
a base da justificação e é também nela manifestada (5.20-21). Consequentemente, gra
ça é, em determinado sentido, um estado (5.2), embora sempre se é nela chamado (G1
1.6), e é sempre um dom sobre o qual não se possui qualquer reivindicação. A graça 
é suficiente (ICo 1.29). Nada mais é necessário, nem algo mais se obterá. Ela traz um 
elemento de garantia, mas não de falsa segurança, não deixando, assim, lugar para van- 
glória (ICo 1.29; cf. G1 5.4).

c. A obra da graça na superação do pecado mostra seu poder (Rm 5.20-21). Ela dife
re do pecado em termos estruturais, pois vem, não como destino, mas como livre elei
ção (11.5-6). Ela se realiza na igreja, p. ex., na coleta de Paulo (2Co 8). Seu objetivo é 
toda boa obra (9.8) e, neste aspecto, ela apresenta uma exigência (6.1), contudo, de tal 
modo a tornar possível a conformidade. Pensar que a graça significa licenciosidade é 
simplesmente uma lógica falsa; Paulo rejeita a mera sugestão em Rm 6.1.

d. O ofício apostólico de Paulo é uma graça especial em Rm 1.23, etc. Ele lhe é dado 
(12.3) e seu cumprimento é graça (2Co 1.12), p. ex., ao visitar uma igreja (v. 15).

e. Para Paulo, o verbo charízomai tem o sentido de “dar”. O contexto dá ao verbo 
uma nuança soteriológica em Rm 8.32, e o sentido é próximo do sentido do substan
tivo em ICo 2.12. O sofrimento é um presente em Fp 1.28-29, e a instituição de Jesus 
como kyrios recompensa sua obediência em Fp 2.9.

3. Colossenses, Efésios, as Pastorais, Hebreus, 1 e 2Pedro e Tiago.
a. Em Cl 1.6, cháris significa o evangelho. "Agradável” talvez seja o sentido em Cl

4.6. Em Ef 1.6-7, cháris é o “favor” divino mostrado em Cristo. 2.5ss. é caracteristica- 
mente paulino, e assim também 3.2, 7-8. A combinação com “dado” em 4.7, 29 é con
vencional. O verbo charízomai significa “perdoar” em Cl 3.13 (cf. Ef 4.32). Os cren
tes devem perdoar uns aos outros com base no perdão do Senhor (cf. também 2.13). 
charitóo significa “abençoar” em 1.6.

b. Nas Pastorais, “gratidão” é o significado de cháris em lTm 1.12, e a “graça” do ofí
cio em 2Tm 2.1. 2Tm 1.9 contrasta graça e obras num contexto de epifania (cf. Tt 2.11). 
Termos como bondade e misericórdia são equivalentes em Tt 3.4ss. Mais uma vez, te
mos o contraste com obras, mas com uma referência à graça no batismo (v. 5ss.). cháris 
substitui esperança na tríade em lTm 1.14.

c. Hebreus utiliza cháris e éleos em 4.16 (cf. lTm 1.2). Cristo personifica a graça e 
ela é recebida no trono de Deus (7.25). Cristo sofre pela graça de Deus em 2.9. A morte 
(ou o sangue) de Cristo é associada ao pacto e à graça em 10.29. A antítese entre graça 
e alimentos é parte da antítese entre os pactos em 13.9. Não se deve afastar-se da graça 
em 12.15.

d. Em 1 Pedro o sofrimento é entendido como graça (2.19-20). 2Pe 3.18 relaciona 
cháris com gnõsis. O sentido preciso de “dar mais graça” em Tg 4.6 não é claro.

4. João. O grupo é raro nas obras Joaninas. cháris ocorre nas saudações de 2Jo 3 e 
Ap 1.4; 22.21. Em Jo 1.14, 16-17, graça denota o resultado da revelação do Logos em 
antítese à lei e em combinação com verdade e plenitude, e esta combinação ajuda a dar 
a ela o seu significado característico.
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E. Os pais apostólicos. As fórmulas em Barn. 21.9; PoL 14.2, etc., adotam a sau
dação do NT. O uso normal para “gratidão”, “favor” e “recompensa” pode ser visto em, 
p. ex., Did. 1.3. Se a leitura em Did. 10.6 é cháris, salvação ou o próprio Senhor, é o 
significado. Graça é o resultado da salvação em 1 Clemente; o estado cristão é o jugo da 
graça (16.17) e pode-se alcançar a graça por meio de conduta correta (20.2-3). Graça é 
um poder operante na igreja em Inácio Esmirnenses 9.2. Ela é salvação (Efésios 11.1), 
ou vontade de Deus (Romanos 1.2) e um tema nos chamados à unidade (Efésios 20.2). 
Inácio confia na graça de Deus (Filadélfios 8.1) e vê seu martírio como graça (Roma
nos 6.2). O verbo charízomai indica a dádiva de Deus no sacramento em Did. 10.3 (cf. 
charitóõ em Hermas Similitudes 9.24.3).

F. Gnosticismo. cháris não é um termo básico no gnosticismo. Ela ocorre como 
um poder, por vezes hipostatizado. Ela é também um dom, p. ex., na eucaristia mar- 
cosita. O gnosticismo copta especula acerca da graça da luz que se manifesta por meio 
do primeiro mistério. De Cristo como luz, cháris é uma de quatro grandes luzes e em 
outra parte é um de três éons.

chárisma.

A. Uso. Esse substantivo verbal raro e tardio de charízomai denota o resultado de 
cháris como uma ação, ou seja, “prova de favor”, “benefício” ou “dádiva”.

B. A LXX e o judaísmo. SI 31.21 Θ tem chárisma para hesed (LXX éleos), e o ter
mo ocorre em Sir 7.33 (Cód. S) e 38.30 (B) para “favor”. Filo usa o termo em grande 
parte no mesmo sentido que cháris (Interpretação alegórica de leis 3.78).

C. ONT.
1. Geral. Paulo utiliza a palavra em Romanos, 1 e 2Coríntios e nas Pastorais. Ele a 

relaciona com cháris e pnetíma em contextos soteriológicos. Ela ocorre nos prefácios 
de Romanos e l e  2Coríntios e assume a forma de dons em Rm 12.6 e ICo 12.11. Liga
da a eucharistéõ, ela possui também orientação escatológíca. O presente é determinado 
escatologicamente pela cháris como a era do Espírito. O dom é presente, mas sua posse 
é provisória (ICo 1.8). O dom completo da salvação é chárisma (2Co 1.11; cf. Rm 5.15- 
16). O sentido é mais formal em Rm 6.23 e Rm 1.11, onde Paulo tem um dom espiritu
al para comunicar. Um elemento particularizador aparece em ICo 7.7. O fato de todos 
terem o seu próprio dom significa que o celibato não é imposto como uma lei.

2. charísmata.
a. Em ICo 12ss. e Rm 12 os charísmata são operações do Espírito na adoração, par

ticularmente línguas e profecia. Os coríntios enfatizam o dom de línguas, no entanto, 
Paulo mostra a ambivalência do êxtase, faz confissão do kyrios, a norma, argumenta 
que Deus dá dons individuais para a edificação da igreja, vê estes como posse futura em 
forma provisória e encontra chárisma em tudo o que edifica. As duas tríades nos v. 4ss. 
não pretendem dizer que os dons são do Espírito, os serviços são do Senhor e as ope
rações são de Deus. Simplesmente temos três descrições diferentes da obra do único 
Espírito (v. 11); estas descrições ressaltam a unidade na diversidade. As operações são 
sobrenaturais, mas não mágicas; é possível cultivar os dons (12.31). Somente até certo 
ponto pode alguém definir e distinguir os charísmata. A inclusão de ações do ministé-
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rio impede a distinção entre carismáticos e oficiais, ou entre ofício/lei, por um lado e 
Espírito, por outro. O próprio Espírito postula lei.

b. A ordenação confere o chárisma do ministério em lTm 4.14; 2Tm 1.6. Em lPe
4.10, qualquer ato de serviço em amor é chárisma. A dotação com o Espírito é, aqui, 
virtualmente uma qualidade.

D. A igreja primitiva. Uma formalização pode ser observada em Did. 1.5. lClem. 
38.1 inclui os dons do C riador. Justino argumenta que os dons passaram do judaísmo 
para o cristianismo (Diálogo 88.1). Irineu Contra heresias 5.6.1 encontra neles o poder 
divino da igreja.

eucharistéõ, eucharistía , eucháristos.

A. Grego secular.
1. Uso.
a. Encontramos primeiramente eucháristos nos sentidos de “agradável” e “gracioso”. 

eucharistéõ significa “mostrar um favor”, mas isto impõe um dever de gratidão e o sen
tido de “ser agradecido” ou “dar graças” é desenvolvido. Encontramos também o senti
do de “orar”.

b. eucharistía é comum em inscrições e significa “gratidão” ou “agradecimento”.
c. eucháristos tem os sentidos de “agradável”, “agradecido” e “beneficente”.
2. Significado.
a. O mundo grego tem a ação de graças em alta estima. Com o uso ordinário encon

tramos um uso público (gratidão a governantes) e um uso religioso (ação de graças aos 
deuses por bênçãos). Agradecimentos também são parte constituinte de cartas.

b. Compostos de eu- são demorados para aparecer e posteriores. Epiteto fala de 
tó eucháriston, como uma atitude ética básica. Ele enfatiza o dever de se dar graças a 
Deus.

B. Judaísmo.
a. O hebraico não tem um termo equivalente, entretanto o agradecimento vem a 

ser expresso no AT na oferta de gratidão e no cântico de agradecimento, tanto coletivo 
quanto individual. Exceto por eucháristos em Pv 11.16, o grupo só aparece em obras 
apócrifas, onde significa agradecimento a outras pessoas ou a Deus (2Mac 12.31; 10.7). 
Para o estilo epistolar cf. 2Mac 1.10-11. 2Mac 1.1 lss. oferece um protótipo para as sau
dações de Paulo.

b. No judaísmo graças são dadas por comida e bebida e por boas notícias. A ação de 
graças nunca cessará.

c. Em Filo o tema central é a gratidão a Deus como veneração íntima. Esta é uma 
obrigação por dádivas recebidas. Contudo, ela não é uma realização humana e não pos
sui qualquer objetivo além de si mesma.

C. ONT.
1. Evangelhos, Atos e Apocalipse.
a. Encontramos um uso secular do verbo em Lc 17.16 e do substantivo em At 24.3.
b. O verbo indica agradecimento em geral em Jo 11.41; At 28.15; Ap 11.17, e ação 

de graças à refeição em Mc 8.6; Jo 6.11; At 27.35. eu logéõ  é um sinônimo (cf. Mc 8.6 e 
6.41).
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c. A prática judaica explica o uso na Última Ceia. Ambos os termos ocorrem em 
Mc 14.22-23 e Mt 26.26-27. Paulo tem eucharistéõ na bênção do pão em ICo 11.24, e 
Lucas o tem em 22.17, 19. eulogéõ é talvez mais próximo da bênção judaica, contudo o 
uso na tradução de termos hebraicos ou aramaicos é aleatório.

2. Paulo.
a. O uso mais proeminente em Paulo é o epistolar. Paulo faz da ação de graças uma 

parte do conteúdo; ela pode até mesmo introduzir o tema principal, embora, na maior 
parte, os prefácios constituam cada um deles uma seção própria. As principais formas 
são o verbo com dois ou três particípios (lTs 1.2ss.; Fp 1.3ss.; Fm 4ss.) e o verbo com 
hóti (ICo 1.4-5; Rm 1.8).

b. O uso formal também ocorre em ICo 1.14 e Rm 16.4, e para ação de graças às 
refeições cf. ICo 10.30. As ações de graças são devidas ao Criador em Rm 1.21. Vê-se 
o contexto litúrgico em ICo 14.16-17. O ato de Deus é a pressuposição dos chamados 
à eucharistía, quer na exortação geral (lTs 5.18) ou na forma especial da coleta (2Co
9.11). O objetivo é a promoção da glória de Deus (v. 12). Cristo é o mediador da ação 
de graças, mas não o receptor em Rm 1.8.

3. Colossenses, Efésios e as Pastorais. A ação de graças segue com a alegria e a con
fissão em Cl 1.12, embora a confissão não tenha aqui um sentido técnico. Uma base 
cristológica pode ser vista em Cl 2.7, e temos uma exortação geral em 3.15. A oração 
é o modo adequado de vigilância escatológica em 4.2. As duas correntes, da petição e 
da ação de graças, figuram em lTm 2.1. lTm 4.3 ataca a exigência gnóstica por asceti- 
cismo indicando as ações de graças às refeições. Esta prática se baseia na confiança em 
Deus, o Criador. A ação de graças expressa uma atitude para com Deus e é a condição 
para gozo.

D. A igreja primitiva.
a. O uso epistolar ocorre em, p. ex., Inácio Filadélfios 6.3; Efésios 21.1, e há um cha

mado à oração em Hérnias Similitudes 7.5; lClem. 28.2,4.
b. O uso eucarístico em Did. 9-10; Inácio Efésios 13.1; Justino Apologia 1.65 é de 

especial interesse. Em Did. 9.1ss. ele abrange a oração de gratidão, os elementos e toda 
a ação (Did. 9.1, 5). Um uso técnico se desenvolve (cf. Inácio Efésios 13.1). eucharistía 
passa a indicar o sacrifício da eucharistía (cf. Justino Apologia 1.13.1-2; Diálogo 117.2).

[H. C o n z e l m a n n , IX, 387-415]

cháragma [marca, selo]

A. O mundo grego.
1. Essa palavra denota “marca” ou “sinal”, gravado, causticado, marcado a fogo ou 

inscrito. Pode ser usada para uma “inscrição” ou um “selo”, p. ex., o selo imperial em 
decretos. A impressão em moedas lhe dá o sentido mais geral de “dinheiro”.

2. A palavra não aparece na LXX, entretanto encontramos charássõ, “inscrever”, em 
Sir 50.27.

3. Em Ap 13.1 lss. a segunda besta exige reconhecimento cultuai da imagem da 
primeira. A marca que é requerida nos v. 16-17 provavelmente indica o totalitarismo 
religioso do culto ao imperador. A marcação é comum na antiguidade (cf. escravos, e
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a marcação de devotos com marcas de divindades). O número 666 bem pode ser um 
criptograma para Nero; temos, assim, uma confrontação entre a reinvidicação do im
perador com a sua marca e a reinvidicação de Cristo com o seu selo (Ap 7.1ss.). O anjo 
ameaça com juízo escatológico todos aqueles que portam a cháragma da besta (14.9, 
11; cf. 16.2; 19.20). Aqueles que não a portam possuem o papel de juizes escatológicos 
(20.4). Um sentido diferente é evidente em At 17.29, onde o sentido é “trabalho manu
al” . Aquilo que fazemos não pode se assemelhar à divindade, entretanto, nós mesmos 
somos descendência de Deus e estamos, assim, próximos dele (v. 27-28).

[U. W il c k e n s , IX, 416-17]

charaktêr [estampa, imagem, traço característico]

A. O mundo grego. Essa palavra tem, primeiramente, o significado de “molde” (em 
cunhagem) e, em seguida, outros sentidos, como “imagem”, “estampa”, “cunhagem”, “di
nheiro”, “marca”, “selo”, “sinal”, “cópia” e “letra”. Um desenvolvimento especial é para a 
“característica(s) típica(s)” de um indivíduo ou nação. Isto gera a ideia de um “caráter 
moral”, entretanto, outros usos são para a “singularidade” de um idioma, o “estilo” de 
um escritor ou um “tipo” de filosofia.

B. Judaísmo.
1. Na LXX charaktêr indica uma “cicatriz” em Lv 13.28, a “semelhança” gravada pe

los pais nos filhos em 4Mac 15.4, e os “traços característicos” da cultura helenística em 
2Mac 4.10.

2. Em Josefo encontramos os sentidos de “feição”, “individualidade” e “letra”.
3. Filo utiliza a figura do selo. A alma é como cera sobre a qual as percepções 

deixam impressões boas ou ruins. A imagem de Deus não é uma impressão física 
(icharaktêr), mas se estende apenas à noús. No entanto, a alma recebeu uma impressão 
divina (charaktêr) pela qual ela pode conhecer a Deus. No processo de representação 
visual, o protótipo se insere na imagem e, consequentemente, as declarações de eikõn e 
de charaktêr tendem a se fundir. Na autocomunicação -  Deus ao lógos e lógos a nós -  
o eikõn é como o molde imprimindo sua marca na cera.

C. O NT. O único uso no NT se encontra em Hb 1.3. As duas afirmações neste ver
sículo correspondem ao que é dito no v. 2. Contemplando a exaltação e a preexistência 
de Cristo, elas glorificam sua natureza eterna. Como a glória e a hipóstase de Deus são 
sinônimas, Cristo tanto reflete a glória quanto leva em si mesmo a impressão da na
tureza. É pelo Filho que Deus é representado e age. O Filho, como imagem e impres
são de Deus, contém em si a glória de Deus e a revela. Como soberano do cosmos, ele 
sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra; mediante sua humilhação e exalta
ção ele se tornou para nós a causa de eterna salvação e, por intermédio do discipulado, 
Deus conduz os que nele confiam, como seus filhos, para a glória (2.10). O caráter do 
Filho como imagem é o pressuposto essencial de toda sua obra redentora. Diferente de 
Filo, com o qual tem semelhança linguística, Hebreus não desenvolve a importância so- 
teriológica dos conceitos meramente em termos do conhecimento de Deus. É o Cristo 
humilhado e exaltado que traz em si a genuína impressão da natureza de Deus.
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D. Os pais apostólicos. lClem. 33.4 expõe Gn 1.26-27 de um modo que faz do ho
mem feito à imagem de Deus a impressão da imagem, que é ela própria a original. Iná
cio Magnésios 5.2 usa a figura das moedas para diferenciar aqueles que pertencem a 
Cristo dos filhos do mundo. O “caráter” que os crentes recebem por meio de Cristo é a 
participação em seus sofrimentos como a pressuposição de participação em sua vida. 
Em Inácio Tralianos, a introdução de “à maneira” expressa um senso de diferença dos 
apóstolos.

E. Gnosticismo. Em obras gnósticas, charaktêr tende a estar associado a corporali-
dade, de modo que as esferas originais são descaracterizadas. Não obstante, as emana
ções do ser primitivo podem ter seus próprios charaktêres. Os charaktêres dão forma à 
matéria, mas caem nas mãos do demiurgo. O firmamento evita que outros charaktêres 
sejam atirados do mundo superior às trevas. [G. K e l b e r , IX, 418-23]

c h e ír  [mão], ch e ira g õ g é õ  [conduzir pela mão], ch e ira g õ g ó s  [aquele que conduz 
pela mão], c h e iró g ra p h o n  [documento escrito à mão], ch e iro p o íê to s  [feito por 
mãos humanas], a ch e iro p o íê to s  [não feito por mãos humanas], ch e iro to n éõ  [er
guer as mãos, escolher]

cheír.

A. Uso grego.
1. A  Mão humana.
a. Aristóteles atribui grande importância à mão. Ela é o instrumento de movimento 

e de ação. Ela controla as ferramentas. Visto que a mão manifesta o poder do braço, o 
braço também pode ser denominado cheír. Várias expressões, tais como “com a mão” 
ou “tomar (ou ter) na mão”, descrevem atos realizados pela mão. Tomamos outras pes
soas pela mão e as cumprimentamos com um aperto de mão. A mão pode também ser 
levantada em ataque ou defesa (cf. os termos para luta corpo a corpo).

b. Os deuses protegem e intervém com a mão e impõem suas mãos para abençoar, 
curar ou salvar. Operadores de milagres transferem poder de cura pela imposição de 
mãos.

2. Sentido transferido. Vários usos se desenvolvem, p. ex„ para o lado direito ou 
para o esquerdo, para poder, para trabalho como aquilo que é feito pelas mãos, para a 
escrita, e para um punhado ou um grupo.

B. O AT e o Judaísmo.
1. A mão humana. O termo hebraico usual para “mão” é yãd, embora existam ou

tras palavras tais como kap para “palma da mão”. Uma vez que as mãos são usadas no 
trabalho, aquilo que fazemos é obra das nossas mãos (Dt 28.12). A mão pode represen
tar a pessoa (Êx 19.13). A destra mais forte concede a bênção mais rica (Gn 48.14). A 
mão direita é o lugar de honra (SI 110.1). A mão dá e recebe, e um aperto de mão sela 
um acordo (2Rs 10.15; Êx 17.18). A mão na boca expressa silêncio (Jó 21.5). Bater as 
mãos é um sinal de alegria (Ez 25.6). Mãos são levantadas para oração ou juramentos 
(SI 28.2; Êx 6.8), mãos estendidas significam resolução (Nm 15.30) e encher as mãos 
indica investidura (Êx 28.41).
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b. As leis do AT de pureza ritual aplicam-se às mãos. Pureza ou impureza podem 
ser transferidas por objetos que as toquem. Por esta razão, deve-se lavar as mãos após o 
manuseio das Escrituras.

2. Sentido transferido. A palavra hebraica pode expressar direção, poder ou um ob
jeto (p. ex., um encaixe ou um marco indicador) que se projeta como mão. Um pessoa 
pode enviar, ordenar ou falar através da mão de alguém, p. ex., Deus pela mão dos pro
fetas (ISm 28.15; Ez 38.17).

3. A mão de Deus.
a. O AT muitas vezes se refere à mão de Deus na criação ou na história. Assim, Deus 

coloca sua mão sobre o povo, ele a estende, cria e redime por meio dela. Ele tira Israel 
do Egito com mão forte. A criação e a redenção são exaltadas como obra de sua mão. 
Sua mão vem sobre a vida de pessoas (cf. lRs 18.46). Ela se apodera de Jeremias e de 
Ezequiel para a tarefa profética deles (Jr 15.17; Ez 1.3).

b. Qumran segue o AT ao falar a respeito da mão de Deus. Em particular, a mão de 
Deus dá vitória sobre os inimigos e oferece conforto na oração.

c. O judaísmo helenístico, no entanto, raramente se refere à mão de Deus. Evitando 
antropomorfismos, ele prefere falar a respeito do poder de Deus.

d. Os rabinos também empregam grande restrição nesta área. No Êxodo, a ideia de 
que Israel sai com a mão levantada substitui a declaração do AT de que ele é retirado 
pela mão de Deus

4. A imposição de mãos.
a. Ao abençoar, as mãos são impostas sobre outras pessoas para comunicar a bênção 

(Gn 48.14). A imposição de mãos pode também transferir poder (2Rs 13.16). No AT e 
nos rabinos, no entanto, nunca lemos a respeito de imposição de mãos para curar.

b. A lei ordena que a mão seja imposta sobre a cabeça de vários animais nas oferen
das (Lv 1.4; 8.22; 4.4). No Dia da Expiação, o sumo sacerdote põe a mão sobre o bode 
expiatório e o envia para o deserto (16.21). No caso das oferendas, a intenção parece a 
de identificação; no caso do bode expiatório, a intenção é a de transferência.

c. A imposição de mãos institui num ofício. No caso de Josué, ela transfere o poder 
necessário (Nm 27.21ss.). Os rabinos desenvolvem uma cerimônia de ordenação defi
nitiva pela imposição de mãos na presença de testemunhas. Esta cerimônia acrescenta 
outro elo à cadeia de tradição que remonta a Moisés, e qualifica o novo rabino a profe
rir seus próprios julgamentos.

C. ONT.
1. A mão humana. O trabalho é feito com a mão em lTs 4.11. A mão é um ins

trumento da vontade, p. ex., para colher espigas de cereais ou segurar o arado. Uma 
pessoa dá a mão, acena com ela, estende a mão, carrega coisas com ela, etc. Anéis são 
colocados na mão (Lc 15.22). A mão pode mirrar (Mc 3.1). Uma marca na mão indica 
propriedade (Ap 13.16). As mãos podem descair (Hb 12.12) ou podem ser levantadas 
no ato de abençoar (Lc 24.50) e na oração (lTm  2.8). Deus não deve ser adorado por 
mãos humanas (At 17.25). Lavagens rituais são prescritas para as mãos (Mc 7.2). Uma 
pessoa mete a mão no prato comum (Mt 26.23). Paulo escreve uma saudação com a sua 
própria mão no final de cartas ditadas (ICo 16.21; 2Ts 3.17; Cl 4.18).
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2. Sentido transferido.
a. cheír, muitas vezes, significa poder no NT (cf. Mc 9.31; Lc 1.71; 2Co 11.33; Jo 

3.35).
b. Após uma preposição, cheír reforça a preposição mas perde o próprio sentido. 

Assim, diá cheiros significa “por intermédio de” (Mc 6.2) e en cheirí “por meio de” (G1
3.19).

3. Mão de Deus. O NT se refere à mão de Deus somente ao citar declarações do AT 
ou ao seguir o uso do AT (Lc 23.46; Rm 10.21). A mão de Deus fez a criação (At 7.50). 
Ela age na história (Lc 1.66; At 13.11). Cair nas mãos de Deus é uma horrível coisa (Hb
10.31).

4. Imposição de mãos.
a. Como nas curas da antiguidade, a cura no NT frequentemente envolve a impo

sição de mãos. Jairo pede que Jesus imponha as mãos sobre sua filha (Mc 5.23). Jesus 
impõe as mãos sobre o cego em Mc 9.27, e sobre a mulher em Lc 13.13. Ele toma a so
gra de Pedro pela mão em Mc 1.31, toca o leproso em 1.41, coloca as mãos no homem 
enfermo em Lc 14.4 e cura com imposição de mãos em Mc 6.5. Os apóstolos continu
am este ministério de cura (Mc 16.18; At 3.7; 5.12, 15; 19.11; 28.8). Embora o poder 
seja assim transferido pelo contato, não há qualquer prática mágica, pois os elementos 
decisivos são a poderosa palavra de Jesus e a fé que nele é colocada. A palavra não está 
presa ao meio de transferência (cf. Mt 8.8,13; Jo 4.50ss.).

b. Mãos são impostas ao se abençoar (cf. as crianças em Mt 19.13). A imposição de 
mãos serve como sinal visível da comunicação do Espírito no batismo (At 8.17). So
mente ao aceitarem a imposição de mãos dos apóstolos é que os crentes samaritanos se 
tornam membros plenos da única igreja (cf. também os discípulos de João Batista em
19.6).

c. A imposição de mãos acompanha a instituição para um ofício (cf. a ordenação 
dos sete em At 6.6 e o comissionamento de Paulo e Barnabé em 13.1ss.). O Espírito 
desempenha um papel importante na escolha e a oração é uma parte essencial da insta
lação. O chárisma divino é concedido a Timóteo (lTm 1.18; 4.14) com a imposição de 
mãos, embora o dom em si seja de Deus (2Tm 1.6) e seja dado por declaração profética 
(lTm 4.14). O apóstolo parece ordenar com presbíteros assistentes. Não há referência 
a um poder consagrador colocado nas mãos de indivíduos. A vontade e o chamado de 
Deus regem a ordenação, pela qual vêm a autorização e a capacitação. O próprio Timó
teo deve assumir a responsabilidade por novas ordenações. A advertência em lTm 5.22 
é dirigida contra ordenações precipitadas, a menos que o assunto seja a recepção de 
pecadores penitentes.

D. Os pais apostólicos.
1. Diversas passagens se referem à mão humana na maneira usual, p. ex„ Did. 4.6.
2. Num sentido transferido cheír novamente significa poder (lClem. 55.5), e encon

tramos en cheirí para ter “em mãos”, e hypó cheira para “em cada ocasião” (Hermas 
Visões 3.10.7).

3. Em referências do AT, ou em passagens moldadas segundo o AT, a mão de Deus é 
mencionada, p. ex., a criação como obra de sua mão, ou sua mão intervindo para salvar 
ou punir.
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4. Apenas Barn. 13.5 se refere à imposição de mãos (Jacó abençoando Efraim em Gn
48.14).

ch e ira g õ g éõ , ch e ira g õ g ó s.
1. O verbo cheiragõgéõ significa “conduzir pela mão”.
2. No NT, tanto o verbo como o substantivo expressam o desamparo do cego. Os 

companheiros de Paulo o conduzem pela mão em At 9.8; 22.11, e o mágico em 13.11 
tem que buscar alguém que o conduza pela mão.

ch e iró g ra p h o n .
1. Um documento é escrito pela própria mão de uma pessoa como prova de obriga

ção, p. ex., uma nota de dívida.
2. O significado em Cl 2.14, por conseguinte, é uma “nota promissória”. Deus cance

la o título de dívida que nos acusa. Este título não é um pacto com o diabo, como se vê 
em algumas exegeses patrísticas; é a dívida que contraímos com Deus. O perdão de pe
cados (v. 13) por meio da identificação com Cristo em sua morte vicária e ressurreição 
significa que esta nota está cancelada; Deus a deixou de lado e a pregou na cruz.

ch e iro p o íê to s , ach e iro p o íê to s.
1. Essas palavras significam “feito (ou não feito) por mãos humanas”. A LXX descre

ve os ídolos como “feitos por mãos” em Is 46.6.
2. O NT contrasta o que é feito por mãos humanas com a obra de Deus. Mc 14.58 

faz referência a um templo não feito por mãos. At 7.48 enfatiza que Deus não habita em 
templos feitos por mãos. Hb 9.11, 24 contrasta o santuário celestial com o templo ter
reno. Ef 2.11 mostra que a circuncisão não é decisiva, uma vez que ela é feita por mãos 
humanas. Cl 2.11 faz referência à circuncisão não feita por mãos, ou seja, a de Cristo, 
por meio da qual seu povo é sepultado e, outra vez, ressuscitado com ele. A morada ce
lestial de 2Co 5.1 não é feita por mãos. Após a morte, Deus terá pronta para nós a nova 
habitação, com a qual seremos vestidos.

ch eiro ton éõ .
1. Levantar a mão indica concordância, e daqui cheirotonéõ primeiro significa “vo

tar por”. Outros sentidos que se desenvolvem são “escolher” e “nomear”, cheirotonía na 
LXX significa “apontar com o dedo” em Is 58.9 (cf. Barn. 3.5).

2. 2Co 8.19 usa o verbo no sentido de “escolher”. Paulo se refere à pessoa que foi “es
colhida” para acompanhá-lo por ocasião da coleta. Em At 14.23 Paulo e Barnabé “no
meiam” os presbíteros e em seguida os empossam em seu trabalho com oração e jejum. 
—> b rach íõn , d á k ty lo s, d ex ió s  [E. Lohse, IX, 424-37]

ch ero u b ín  [querubim]

1. Os querubins do AT guardam o Éden (Gn 3.24), estão sobre o monte de Deus (Ez 
28.14ss.), conduzem a carruagem do trono de Deus (lO.lss.) e servem como trono de 
Deus (ISm 4.4). Deus cavalga sobre eles (SI 18.10) e vem encontrar seu povo do meio 
deles (Êx 25.22). Eles recebem menção com a arca (ISm 4.4) e representações deles
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escondem sua tampa com suas asas (Êx 25.18ss.). Eles estão de face voltada um para o 
outro em ambas as extremidades do propiciatório (Êx 25.19).

2. O judaísmo os considera como uma classe da multidão celestial ao redor do trono 
de Deus. A partir do nome, os rabinos inferem que, na forma, eles são semelhantes a 
meninos, mas Filo associa o nome a conhecimento e discernimento, e Josefo faz refe
rência a criaturas aladas. Os papiros mágicos utilizam o nome em tentativas de obter 
efeitos mágicos.

3. A única referência a querubim no NT está em Hb 9.5. Esta passagem descreve o 
santuário terreno e, com a arca do pacto (v. 4), menciona o querubim da glória que se 
encontra sobre o propiciatório e o protege com as asas estendidas.

[E. Lohse, IX, 438-39]

chêra [viúva]

A. Uso grego comum. Essa palavra, que significa “viúva”, deriva de uma raiz que 
significa “desamparada” e pode, portanto, se referir a qualquer mulher sem marido. 
Mais tarde, encontramos também chèros para “viúvo”. Os verbos chêróõ e chèreúõ sig
nificam “enviuvar” e “tornar-se viúva”, e também encontramos o substantivo derivado 
chèreía, “viuvez”.

B. A viúva fora do NT.
1. O mundo pagão.
1. As mulheres temem o destino de se tornarem viúvas. As viúvas devem retornar à 

própria família ou assumir uma posição subordinada na família do marido, casar no
vamente ou buscar a morte. Muitas culturas desaprovam um novo casamento para as 
viúvas. Aquelas que casam novamente perdem privilégios cultuais e outros direitos. 
Quando Augusto ordena o novo casamento de viúvas como forma de repovoamento, o 
decreto gera muita censura. O judaísmo tem uma visão mais relaxada, p. ex., na lei do 
levirato. Tendo perdido seu protetor natural, as viúvas ficam sujeitas à opressão social 
e econômica. Os órfãos estão com elas neste aspecto. Encontramos muitas acusações 
contra a sua exploração, p. ex., quando são vendidas por conta de dívidas. No entanto, 
Péricles elogia viúvas de guerra, e viúvas ricas, muitas vezes, controlavam considerável 
poder e propriedade após alcançarem certa libertação feminina no helenismo primiti
vo.

2. Apelos para se amparar viúvas e orfãos também são comuns. Os deuses do Orien
te Próximo (p. ex., Amon-Re no Egito) têm preocupação com sua situação. Uma lei ate
niense faz certa provisão para eles, mas no mundo greco-romano os deuses mostram 
um menor interesse pelas viúvas e pelos pobres. O fundo de assistência social militar 
para enfermos, orfaos e pais não inclui viúvas e restrições se aplicam a seus direitos de 
herança.

II. O AT.
1. A LXX. A LXX utiliza chêra principalmente para “viúva”, contudo “mulher sem 

marido” é o sentido em, p. ex., 2Sm 20.3. chèreía ocorre em Is 54.4, chèreúõ em Jt 8.4, 
chêreusis (“vestes de viuvez”) em Gn 38.14,19.

2. A Viúva no AT. O destino da viúva é deplorado (Êx 22.24). A viuvez pode, na
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verdade, ser uma punição divina (Êx 22.22ss.). As viúvas são associadas a outros que se 
encontram em desvantagem, p. ex„ orfãos, estrangeiros e trabalhadores diaristas. Eles 
sofrem injustiças (Is 10.2) ou perda de direitos (1.23). As viúvas são tidas em baixa esti
ma (54.4); cf. suas vestes especiais (Gn 38.14). Assim como prostitutas ou divorciadas, 
as viúvas não podem se casar com o sumo sacerdote (Lv 21.14) nem, no programa de 
Ez 44.22, com qualquer sacerdote, a menos que elas sejam viúvas de sacerdotes.

3. Benevolência para com as viúvas no AT. Algumas viúvas desfrutam de alta con
sideração (cf. Gn 38) e o AT ordena que todos os justos usem de bondade para com 
as viúvas. Deus é o refúgio delas e as ampara em seus direitos (SI 146.9; Dt 10.18). Ele 
ameaça julgar aqueles que lhes causam dano e promete abençoar aqueles que as auxi
liam (Êx 22.21ss.; Jr 7.6). Ele testemunha a favor delas (lRs 17.20). A maior desgraça 
é quando ele não mais se compadece delas (Is 9.16). Os votos delas são válidos (Nm
30.10), elas têm parte no dízimo (Dt 14.29), podem respigar (24.19ss.), participam de 
festas (16.11), suas roupas não podem ser tomadas como penhor (24.17) e, incidental- 
mente, o casamento do levirato lhes concede certa proteção (25.5ss.).

III. A viúva no judaísmo. O judaísmo levanta os mesmos temas que o AT. As viú
vas sofrem opressão, mas Deus as defende, as adota, escuta suas orações e julga em seu 
favor. Várias leis as auxiliam, p. ex., o direito de viver na casa e da herança do marido 
falecido, o direito de guardar dinheiro no templo e o direito a ter parte em dízimos e 
em despojos de guerra. Para Filo a chêra de Deus é, alegoricamente, a alma separada de 
Deus.

C. ONT.
1. Marcos. Em Mc 12.40 e paralelos, Jesus assume a condenação profética de injus

tiças feitas a viúvas. Os escribas, que pretensamente ajudam as viúvas em seus direitos, 
cobram tão caro, que as viúvas acabam perdendo seus bens. Portanto, Jesus se apresen
ta como seu verdadeiro advogado. Em contraste com os escribas avarentos e os ricos 
ostentosos, temos a viúva pobre de Mc 12.41ss„ que mostra sua confiante dedidação ao 
entregar todo o seu sustento, ainda que escasso.

2. Lucas. A conduta da viúva de Lc 18.2ss. provê uma ilustração de oração persis
tente e confiante. A questão é financeira e o juiz, não querendo indispor o poderoso 
adversário dela, adia o caso. Mas a persistência da mulher prevalece. Em Lc 4.25-26, o 
exemplo de uma das viúvas eleitas do AT libera os mensageiros de Deus de obrigações 
para com seu próprio povo obstinado. Em Lc 7.1 lss. a ênfase está na perda do único 
protetor que restara à viúva de Naim e, consequentemente, na peculiaridade messiânica 
da compaixão de Jesus por ela. No início de Lucas encontramos, ao lado da virgem Ma
ria e de Simeão, a carismática viúva Ana (2.36ss.); a qual se abstém por toda a vida de 
um novo casamento, entrega-se à oração e ao jejum constantes, é uma profetisa e, como 
testemunha privilegiada do menino Jesus, serve de modelo para o testemunho das mu
lheres na igreja (cf. Lc 18.3ss.). A própria igreja faz provisão para as viúvas em At 6.1. 
Muitos judeus da dispersão vêm aposentados para Jerusalém e deixam viúvas ali. Uma 
vez que os crentes palestinenses administram os fundos comuns, tendem a negligen
ciar as viúvas helenistas e, como resultado, surge uma tensão entre o grupo nativo e os 
elementos da dispersão; daí a intervenção dos apóstolos e a designação dos sete. Tabita 
é um exemplo de cuidado com as viúvas, o qual é tanto individual ou, talvez, coletivo, 
no caso da igreja tê-la comissionado para tal propósito (cf. At 9.36ss.). A menção de
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chérai com os hágioi (v. 41) sugere que as chêrai já podiam ser vistas como uma classe 
especial, e que a ressurreição de Tabita acontece em benefício delas (cf. Lc 4.26; 7.1 lss.).

3. Paulo. Paulo oferece conselho aos solteiros e às viúvas em ICo 7.8-9 (cf. 39-40). 
Em sua opinião, eles deveríam permanecer solteiros, a menos que seu desejo sexual, 
mais forte em viúvas jovens (cf. lTm 5.6ss.), exigisse novo casamento. Aqueles que po
dem permanecer solteiros possuem um chárisma especial (7.7), como o próprio Paulo, 
e uma bênção especial se lhes é atribuída por seguir este curso melhor.

4. As Pastorais.
a. A viúva no grupo familiar. Uma antiga ordem para as viúvas pode ser encontrada 

em lTm 5.3ss. Esta ordem não aceita viúvas para o serviço na igreja, ou para o cuidado 
da igreja, no caso de elas terem tarefas ou poderem ser cuidadas no seio da família. 
Expositores divergem quanto a se são as viúvas que devem cuidar dos filhos e netos, ou 
se são os filhos e netos que devem cuidar das viúvas. É possível que ambos os pontos de 
vista estejam corretos e que obrigações mútuas estejam em vista. As viúvas não devem 
negligenciar seus deveres imediatos, nem os parentes seus deveres para com elas, em 
benefício dos deveres para com a igreja e seu cuidado com as viúvas.

b. Viúvas mais jovens. A viúvas mais jovens também têm tarefas imediatas e, facil
mente caem, vítimas da frivolidade ou da sensualidade. Se elas forem incumbidas de 
um ofício de viúva na igreja e logo após virem a se casar novamente, elas infringirão 
sua lealdade primária para com Cristo. No desempenho de suas funções, elas também 
correm o risco de se tornar preguiçosas e fofoqueiras e, assim, de trazer descrédito para 
a igreja. Portanto, é melhor que se casem novamente (5.14) e, desse modo, assumam 
obrigações que lhes reduzam a possibilidade de cair em injúria.

c. “Verdadeiras” viúvas. Aquelas que são “realmente” viúvas devem ser honradas e 
sustentadas (v. 3ss.). Estas são mulheres que realmente estão por conta própria e que 
decidiram não se casar novamente (v. 5). Elas confiam apenas em Deus, entregam-se à 
oração noite e dia (cf. lTs 3.10) e realizam várias tarefas em benefício da igreja (v. 10).

d. Ministério. Viúvas “verdadeiras” são selecionadas para o serviço da igreja (v. 9). 
Isto está implícito pelo “arrolamento” dos v. 9, 11. As qualificações para a seleção são 
que elas não tenham família (v. 5), que deem prova de boas obras (v. 10), tenham pelo 
menos 60 anos de idade (v. 9), tenham tido apenas um marido (v. 9) e não tenham 
desejo de se casar novamente (v. 11). É debatido se a referência a um único marido se 
refere a novo casamento após a morte do primeiro marido ou a novo casamento após o 
divórcio. Jesus permite o primeiro, mas não o último (Mc 12.24ss.; 10.12). Paulo deixa 
o primeiro em aberto em princípio (Rm 7.2-3). Lc 2.36-37 exalta a viúva que se casou 
apenas uma vez. As tarefas das viúvas incluem oração, deveres correspondentes aos de 
uma esposa e, provavelmente, o treinamento de mulheres mais jovens, como prescrito 
às presbytides em Tt 2.3ss. Viúvas ricas poderíam também ter tido a seu encargo igre
jas em casas (cf. Lídia; Maria, a mãe de Marcos; Cloe e Ninfa em Cl 4.15). Os parentes 
devem prover para as viúvas sempre que possível. A igreja assume a responsabilidade 
onde não há mais ninguém que possa fazê-lo (lTm 5.16).

5. Tiago. Tg 1.27 equipara o interesse diligente pelas viúvas com um serviço puro 
para com Deus.

6. A viúva em termos figurados. Em Lc 18.2ss. a viúva é uma figura do povo escato- 
lógico de Deus, que pode esperar uma resposta à confiante súplica por vindicação final.
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Em Ap 18.7, a meretriz Babilônia -  representando Roma -  se compara a uma rainha e 
não a uma viúva. Mas em breve haverá uma inversão de papéis. A viúva oprimida será 
uma noiva real (21.2) e a arrogante Babilônia será uma viúva enferma. A imagem com
bina os dois temas do povo de Deus como uma noiva e da cidade como uma mulher. 
Como duas cidades, Jerusalém e Babilônia representam os dois povos da humanidade 
-  o povo com Deus, a noiva, e o povo sem Deus, a viúva. A igreja, que substitui o Israel 
do AT, agora se assemelha a uma mulher sem marido, como Israel durante o exílio. 
Contudo, na parusia ela será a noiva que se encontra com o Noivo celestial (22.17).

D. A viúva na igreja primitiva.
1. Alusões bíblicas. Nos escritos primitivos encontramos muitas citações e alusões 

bíblicas (lClem. 8.4; Justino Apologia 44.3, etc.). Exemplos são dados de verdadeira 
viuvez (cf. Constituições apostólicas 3.7.6, 8). Barn. 20.2 associa viúvas e orfaos, Pol. 6.1 
viúvas e pobres, e Inácio Esmirnenses 6.2 viúvas e os oprimidos. Barn. 20.2 reclama dos 
maus-tratos com as viúvas. Hermas Mandatos 8.10 recomenda o amparo das viúvas 
como uma obra de amor que é agradável a Deus. A generosidade para com as viúvas 
expressa gratidão a Deus. Os ricos que não têm compaixão de viúvas e de órfãos sofrem 
tormentos no inferno.

2. O cuidado pelas viúvas. Ordens da igreja organizam assistência para viúvas e en
fermos. Igrejas como Roma e Antioquia providenciam sustento diário para centenas de 
viúvas. Casas são estabelecidas para elas. Os bispos mantêm listas e donativos são feitos 
por intermédio dos bispos (cf. Inácio Policarpo 4.1; Constituições apostólicas 2.25.2). Os 
presbíteros e, principalmente, os diáconos prestam ajuda (Hermas Similitudes 9.26.2). 
Membros leigos ricos fornecem refeições. No culto, as viúvas têm lugar especial ao lado 
das matronas. Os diáconos não devem aceitar donativos de malfeitores, nem desviar 
seu ministério para o enriquecimento próprio. As mulheres mais velhas têm preferên
cia sobre as viúvas mais jovens que podem se sustentar. Sob Constantino, leis providen
ciam concessões de taxas e assistência jurídica para as viúvas, e o cuidado de viúvas e 
órfãos passa para o Estado.

3. Regras para viúvas. Viúvas não devem ensinar, fofocar ou buscar lucro. Elas de
vem ficar em casa e orar. Elas não devem beber muito vinho, nem rir de maneira ex
cessiva e, se tiverem propriedade, deveriam usá-la em favor dos pobres. Tertuliano ar
gumenta que elas não devem se casar novamente, e sim usar sua viuvez como ocasião 
para continência. Elas podiam ter um casamento espiritual com viúvos para cuidar da 
casa deles. Normalmente, viúvas mais jovens estão autorizadas a se casar novamente 
uma vez, mas não se deve deixar que a necessidade as force a isso, e mais tarde tendên
cias ascéticas levam a legislação contra novo casamento.

4. Viúvas como uma institutição. Uma instituição de viúvas se desenvolve, embora 
seja debatido se elas são consideradas como parte do clero ordenado. Para serem acei
tas, as viúvas devem passar por um período de teste, devem ter sido casadas apenas 
uma vez, devem ter levado vida irrepreensível e ter cuidado bem da própria família, e 
devem ser de certa idade (variável). Ao serem designadas viúvas da igreja, elas fazem 
o voto de não se casar novamente e são responsáveis perante Deus por mantê-lo. Em 
ordens posteriores, deve haver somente três viúvas da igreja numa congregação. Algu
mas referências as agrupam com bispos, presbíteros e diáconos; outras não. Inácio Es
mirnenses 13.1 menciona virgens que são chamadas viúvas, talvez por não haver viúvas
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reais suficientes. Diáconos mulheres, ou diaconisas, têm certa primazia acima das viú
vas, por terem funções de supervisão e direção, mas são geralmente escolhidas dentre 
virgens ou viúvas. Assim, lemos acerca de viúvas que são diaconisas, embora mesmo 
mais tarde os dois grupos não sejam idênticos. As tarefas das viúvas incluem a oração, 
o cuidado dos doentes, a visitação de prisioneiros, a demonstração de hospitalidade a 
pregadores itinerantes e o ensino de mulheres catecúmenas e meninas cristãs. Por con
ta de seu trabalho na igreja, as viúvas são altamente honradas, têm lugar especial no 
culto à esquerda, atrás dos presbíteros (porquanto os diáconos estão à direita, atrás do 
bispo), recebem comunhão depois dos diáconos e antes dos subdiáconos, etc. No en
tanto, por volta do fim do período primitivo a ordem desaparece. É possível que tenha 
encontrado uma nova forma nas ordens monásticas para mulheres, pois as freiras assu
mem muitas das obrigações que as viúvas originalmente cumpriam.

orphanós [G. Stàhlin, IX, 440-65]

chiliás [mil], chílioi [mil]

A. Uso grego. O termo chílioi (“mil”) ocorre desde o tempo de Homero. Em com
binações, pode preceder ou seguir. Com ele, palavras coletivas geralmente estão no sin
gular, p. ex„ “mil cavalo”, chili- é um prefixo comum. O chiliétês é o período da jornada 
da alma em Platão e o chilíarchos é o comandante de mil homens. Os múltiplos trazem 
o número apropriado no início, p. ex., dischílioi para “2.000”. A palavra chiliás indi
ca “mil”, e o plural chiliádes pode significar um grande número além do que se pode 
contar.

B. O AT e o judaísmo.
1. Na LXX, chiliás para “mil” ocorre mais de 250 vezes. O termo é comum em listas 

de números (p. ex., Nm 1.21). O plural frequentemente denota vastos números, p. ex., 
em Êx 20.6; Dn 7.10. chílioi é menos comum.

2. A apocalíptica judaica frequentemente faz referência à inumerável hoste de anjos 
(Enoque Et. 14.22; 40.1). Os justos terão milhares de filhos (10.17) e as vinhas produ
zirão vinho mil vezes mais (10.19; cf. Bar. Sir. 29.5). A ideia de uma semana cósmica 
resulta na teoria de que o mundo durará 7.000 anos e, então, o oitavo milênio iniciará o 
novo éon (cf. En. Eslav. 33.1). Outra visão é a de que o mundo terá 6.000 anos -  2.000 
sem a lei, 2.000 com ela e 2.000 como a era do Messias. Alguns, entretanto, calculam 
a era do Messias como uma era de mil anos, enquanto outros pensam que ela durará
7.000 anos (Is 62.5).

3. Em Qumran, o número 1.000 é importante na organização militar da comunida
de, com líderes para cada grupo de mil. Aqueles que guardam os mandamentos têm a 
promessa de vida para mil gerações (Dn 7.9).

4. Josefo segue o mundo grego em seu uso dos termos.

C. ONT.
1. O NT frequentemente utiliza chílioi ou chiliás em referências a números, como 

em 2Pe 3.8 (SI 90.4) ou em Mc 5.13. Três mil são acrescentados à igreja em At 2.41 e,
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aproximadamente, 5.000 em 4.4. Jesus alimenta 5.000 homens em Mc 6.44 e 4.000 em 
8.9. At 21.38 diz que 4.000 pessoas seguiram o líder rebelde egípcio ao deserto. Em Rm 
11.4, Paulo se refere aos 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal (lRs 19.18). 
ICo 10.8 aponta para os 23.000 que caíram no deserto. Lc 14.31 pergunta se um rei 
com 10.000 homens desafia outro rei que possui 20.000.

2. Em Apocalipse, os números têm um significado misterioso. Ap 5.11 se refere 
aos milhares de milhares que louvam a Deus, e 7.4ss. aos selados que somam 12 vezes 
12.000, os quais, representando as 12 tribos, abrangem a totalidade do povo de Deus. 
Em 11.3 e 12.6, lemos a respeito de 1.260 dias (42 meses ou três anos e meio). Esta 
metade de sete anos é o período da aflição mais intensa. No terremoto que segue, 7.000 
serão mortos (11.13). Os milhares que acompanham o Cordeiro em 14.1, 3 desfrutarão 
da preservação escatológica, entrentanto, o julgamento final será tão terrível que o san
gue correrá até à altura do freio dos cavalos por 1.600 estádios. A nova Jerusalém terá
12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura (21.16).

3. Em Ap 20, o diabo será amarrado e os santos reinarão com Cristo por mil anos 
(v. 2, 6). Em seguida, Satanás será solto, haverá uma batalha decisiva, vem o juízo final 
e começa o novo mundo de Deus (v. 7ss.; 21-22). A ideia de um reino milenar funde a 
esperança de uma restauração da monarquia Davídica com a expectativa de um éon es- 
catológico. Apocalipse proclama Jesus como Rei-Messias e também como Filho do Ho
mem e, assim, associa a ele toda esperança escatológica. O livro adota o número 1.000 
para o reino intermediário de acordo com o esquema de 6.000 anos de história mun
dial, um sábado de 1.000 anos e, então, o início do novo céu e da nova terra. O autor dá 
às testemunhas sofredoras de Jesus a consoladora perspectiva de que eles ressurgirão 
para o milênio mesmo antes da ressurreição geral, do juízo final e da nova criação.

D. Os pais apostólicos. O número 1.000 ocorre nessas obras somente em 1 Cle
mente e em Barnabé. lClem. 34.6 cita Dn 7.10 (cf. também lClem. 43.5), e Barn. 15.4 
se refere ao SI 90.4. [E. Lo h s e , IX, 466-71 ]

chliarós —> zéõ

chdikós [feito de terra, terreno]

A. O mundo grego. Esse é um termo novo, que só é possível com base em Gn 2.7 
LXX. Heróis primitivos são nascidos da terra (gêgenês) e seres humanos são formados 
a partir da terra {pêlos), mas chdikós não ocorre antes de Paulo.

B. O AT.
1. Gn 2.7 diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. 

Pó é o termo mais comum Çãpãr). Somos levantados do pó (Jó 8.19), somos sempre 
pó (Gn 3.19), retornaremos ao pó (SI 22.29) e, sem o Espírito, somos apenas pó (SI
104.29). Consequentemente, pó é um termo para os mortos (30.9) e o fato de sermos 
pó mostra nossa fragilidade (103.14). Também somos terra (’“ dãmá). Dela fomos tira
dos, voltamos para ela (Gn 3.19; SI 146.4) e dormimos no pó da terra (Dn 12.2). Outro 
paralelo do AT é “barro” (hõmer, Jó 33.6; Is 64.7).
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2. A LXX não usa choikós, mas tem em seu lugar termos como pêlos, choús, chõma 
e gê. gêgeneís descreve todo o povo em SI 49.2, especialmente como sendo mortal (Pv
2.18) (mas somente os gentios em Jr 32.20).

C. Judaísmo.
1. A apocalíptica distingue as esferas do espírito e da carne como celestial e terrena. 

Os moradores da terra só podem conhecer o que é terreno, que hoje é corruptível, mas 
um dia será mudado. Deus criou o pó, de modo que, o pecado se deve à queda de Adão 
e não por ele ter sido feito do pó.

2. O fato de termos sido formados do pó ressalta nossa limitação e mesmo nossa 
impureza nos textos de Qumran. No entanto, o Espírito de Deus se uniu a este pó. Em
bora devamos retornar ao pó, Deus tem um destino eterno para este pó. Dos outros 
termos, barro é mais importante que terra. Como pó, caímos vítimas do pecado, mas 
Deus mostra o seu poder ao ressuscitar os mortos do pó na comunidade. Não há antí
tese antropológica entre espírito e pó (ou carne) nas obras de Qumran.

3. a. Filo não usa chóikos, mas vemos toda a extensão de seu significado em seu uso 
de choús. Somos feitos do pó e, assim, nascidos da terra. Aquilo que é terreno é carnal. 
Os filhos da terra dão uma natureza carnal à noús presa à terra. Somente o fôlego que 
desce da divindade de Deus torna possível a visão de Deus. O pé da alma está no chão, 
sua cabeça alcança o céu. Consequentemente, a alma pode opor-se a Deus ou encher- 
-se de conhecimento celestial. No último caso, ela se encontra em oposição ao pó ou 
ao corpo. Contudo, a noús é nosso verdadeiro ser. Ela é equiparada ao céu, enquanto 
o corpo é equiparado à terra. A alma do ímpio se preocupa com a terra. Aquilo que é 
ímpio é terreno. O corpo está exilado no Egito. O caminho real conduz ao céu. Almas 
purificadas ascendem do corpo terreno, o restante desce novamente à terra.

b. Em Gn 2.7, Filo está primariamente preocupado com o pneúma soprado. Este é a 
imagem do poder de Deus e a essência da psychê. Como alma da alma, ele é distinto da 
alma carnal. Somente na noús o homem é a imagem de Deus, ou uma cópia do lógos 
superior, a verdadeira imagem. O corpo do homem de Gn 2.7 é choús, sua psychê é 
pneúma. Contudo, ele é mais glorioso em corpo e alma do que toda a sua descendência. 
Resumindo, o lógos superior é a imagem de Deus, a noús humana é sua cópia e o ho
mem terreno é mais uma cópia.

c. Temos, portanto, duas classes de pessoas -  as que vivem por logismós, em virtude 
do Espírito, e as que vivem pelo sangue e pelo desejo carnal. A noús tem uma posição 
intermediária, com a possibilidade de ir para qualquer direção. O dualismo é ético; ele 
resulta da equiparação da sabedoria ao Espírito divino (pneúma). O primeiro homem 
de Gn 1.26-27 é a ideia de homem, ou seja, sabedoria, lógos ou pneúma. O homem de 
Gn 2.7 é o homem terreno que se tornou psychê.

4. No judaísmo, portanto, pó indica limitação e mortalidade. Devemos admitir que 
somos pó, pois isso move Deus à compaixão. O fato de sermos obra de Deus também 
enfatiza nossa fragilidade em relação a Deus. Para Filo, o homem terreno é de menor 
valor que o homem celestial. Pó é aquilo de que se deve escapar, porque é um mal.

D. O NT. ICo 15.47ss. chama o primeiro homem de choikós com base em Gn 2.7. 
Em contraste está o segundo homem do céu, Cristo. Cada um estabelece uma raça -  a 
raça do primeiro é terrena, a do outro é celestial. As diferenças em relação a Filo são
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que o segundo homem é agora o celestial, que há referência cristológica, e que o oposto 
do homem terreno vem como um dom. Paulo não enfatiza a distinção entre criado e 
não criado. O que conta é uma teologia Adão/Cristo relacionada à cristologia do Filho 
do Homem. A ressurreição qualifica Cristo como o homem celestial. Como chó ikós , 
nós diferimos daquilo que o Cristo ressuscitado já é, e daquilo que um dia seremos por 
meio dele. Como nos rabinos, Paulo traz o Espírito de Ez 37.14 em certa justaposição 
ao Espírito de Gn 2.7.

E. Gnosticismo. Simão, o mágico, equipara a eikõn  criadora-do-mundo ao Espíri
to. Muitos gnósticos diferenciam imagem e semelhança, embora de maneiras diferen
tes. Aquilo que é choikós está ligado à criação inferior em contraste com a nova criação. 
Valentino tem três classes: os chóikoí, os p sy ch ik o í e os pneum atiko í. Também lemos 
sobre um éon carnal, um éon da alma e o éon vindouro. Algumas almas são lançadas 
de volta ao próprio corpo no juízo. O gnosticismo não cristão não utiliza chóikós, no 
entanto, encontramos referências ao corpo material, à distinção de p sych é  e noús, e al
gum uso de g égen eís  em conexão com embriaguez e sono. [E. Schweizer, IX, 472-79]

chrema [questão, dinheiro], chrêmatízõ [lidar com uma questão, comunicar uma
revelação], chrêmatismós [obtenção de dinheiro, resposta]

chrêma.
1. Relacionado a chrè (“necessidade”), chrêma significa “questão”, “caso”, “quantia”, 

“soma” (de dinheiro) e, no plural, “objetos de valor”, “riqueza” ou “capital”.
2. Na LXX o termo ocorre para vários termos hebraicos nos sentidos de “dinheiro”, 

“riquezas”, “despojo”.
3. No NT ele significa “soma de dinheiro” em At 4.37 e “riqueza” e “posses” no plu

ral em Mt 19.22; Mc 10.22-23. Simão, o mágico, oferece “dinheiro” na esperança de ad
quirir o dom divino (At 8.18), e Félix espera que Paulo assegure sua libertação ofere
cendo-lhe “dinheiro” (At 24.26). O NT censura não as riquezas em si, mas a confiança 
nelas e seu uso indigno.

4. O único caso nos pais apostólicos encontra-se em Hermas Similituáes 2.5, e se re
fere à ação conjunta dos bens dos ricos com as orações dos pobres.

chrêmatízõ.
1. Essa palavra significa “lidar com uma questão”. Ela tem este sentido em contextos 

políticos e econômicos. Também pode significar “ser ativo ou apresentar-se como este 
ou aquele”, p. ex., como governante.

2. Na LXX ela corresponde ao hebraico para “falar” em Jr 26.2, ou “declarar uma 
revelação” em 29.23; 30.2.

3. a. No NT o verbo denota instrução divina mediante revelação. Uma ordem está 
implícita em Mt 2.12, 22; At 10.22. Moisés recebe instrução sobre como construir o ta- 
bernáculo em Hb 8.5. Noé recebe instrução sobre coisas ainda não vistas e aceita isso 
como uma advertência, em Hb 11.7. Uma simples comunicação é o ponto em Lc 2.26. 
Moisés dá instrução (sobre a terra) em Hb 12.25, mas a ênfase aqui encontra-se na ins
trução mais excelente que vem do céu com Jesus.
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b. Em At 11.26 os discípulos aparecem pela primeira vez como cristãos (ou seja, são 
chamados como tais) e, em Rm 7.3, a mulher que vive com outro enquanto seu marido 
ainda está vivo é publicamente considerada adúltera.

chrêmatismós.
1. Essa palavra significa “obtenção de dinheiro”, depois “resposta” ou “decreto”, tam

bém divina “resposta” ou “direção”.
2. Na LXX ela tem o sentido secular de “despacho” e o sentido religioso de “oráculo” 

(Is 13.1). Ela é o nome de um povo em Gn 25.14.
3. No NT ela ocorre somente em Rm 11.4. O significado é “resposta”. Elias pleiteou 

com Deus contra Israel (v. 2) e Paulo pergunta: “Mas qual foi a resposta de Deus a ele?”, 
e em seguida cita lRs 19.18 para mostrar que o próprio Deus preservou um remanes
cente. Elias é aqui um homem de Deus que recebe revelação.

4. lClem. 17.5 chama o pronunciamento de Deus a Moisés a partir da sarça ardente 
de chrêmatismós, ou seja, uma “instrução divina” comunicando a Moisés a sua tarefa.

[B. Reicke, IX, 480-82]

chrêstós [bom, bondoso], chrêstótês [bondade, benignidade], chresteüomai [ser 
bondoso, amoroso], chrêstologia [fala “amistosa”]

chrêstós.

A. Uso grego.
1. Essa palavra tem o sentido básico de “excelente”, “útil”, “bom do seu tipo”. Nu- 

anças incluem “arrumado”, “saudável” (de alimento), “propício” (oferendas), “grave” 
(ferida ou mordida), “bom, boas” (experiências) e, como substantivo, “benefício” ou 
“fortuna”.

2. Quando usado para pessoas o termo significa “digno”, “decente”, “honesto”, mo
ralmente “correto” ou “bom”. O termo pode assim ser usado para um “bom” caráter ou 
uma “boa” disposição ou para alguém que é “bom” numa tarefa específica. Outros sig
nificados são “bondoso”, “gentil”, “clemente”, “de bom coração” e até mesmo “simples”. 
Um tratamento irônico é chrèsté, “meu caro colega”.

3. Por vezes, encontramos Chrêstós como nome próprio.
4. Apenas raramente chrêstós descreve os deuses, pois o termo frequentemente des

perta desprezo e, por isso, é considerado incompatível com a majestade da divindade.

B. A LXX e o judaísmo.
1. A LXX.
a. A LXX usa chrêstós para vários termos hebraicos nos sentidos de “excelente”, “ge

nuíno” ou “precioso”.
b. Com referência a pessoas significa “bom”, “útil”, “bondoso”, “benevolente”.
c. Uma vez que o AT associa mais prontamente majestade e condescendência, ele 

comumente utiliza chrêstós para Deus (SI 106.1; Jr 33.11) ou seu nome (SI 52.9) ou mi
sericórdia (SI 69.16). Pode-se esperar e confiar no Senhor, que é bom (34.8). Deus é 
bom e reto (25.8; cf. Dt 32.4). No entanto, a severidade que Deus mostra na lei é a pres
suposição desta bondade; seus decretos são bons (119.41, cf. 65ss.).
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2. Filo. Filo usa chrêstós nos sentidos de “aproveitável”, “útil” e “bom”. Ele o associa 
à bondade de Deus que os justos buscam seguir. Governantes são “graciosos”, e “amis
toso” ou “bondoso” está implícito quando Deus é chamado chrêstós.

3. Josefo. Em Josefo o termo significa “moralmente bom”, mas também apresenta as 
nuanças “bondoso”, “gentil”, “benevolente”, “atencioso” e “bem-disposto”.

C. ONT.
1. O uso secular ocorre no NT no dito proverbial em Lc 5.39 e na citação em ICo

15.33 (“bons costumes”).
2. Deus é “bondoso” até mesmo para com os ingratos e egoístas em Lc 6.35; ele 

busca e salva o perdido (Lc 15). A plenitude da bondade divina também está por trás 
da declaração de Jesus de que seu jugo é “suave” em Mt 11.30. Em Rm 2.4, Paulo usa 
tó  chrêstón  como substantivo para descrever a bondade divina que dá espaço para o 
arrependimento, mas que os impenitentes desprezam e, por esse motivo, acumulam ira 
para si. O que está implícito é a restrição graciosa de Deus em face dos pecados de seu 
povo antes de Cristo, ch rèstó tès  é usado alternadamente em Rm 2.4 e ocorre novamen
te em 11.22, com referência ao ato gracioso de Deus em Cristo. No entender de Paulo, 
a bondade é uma característica constante de Deus, mas esta bondade encontra especial 
expressão e realização em sua obra salvadora em (e por intermédio de) Cristo. A conti
nuidade da bondade de Deus também pode ser vista em lPe 2.3, que aplica o SI 34.8 a 
Cristo: “já provastes que o Senhor é bondoso”.

3. Ef 4.32 retoma o dito de Cristo em Lc 6.35-36 e mostra as implicações da ação 
graciosa de Deus para o relacionamento mútuo dos crentes.

D. Literatura cristã primitiva.
1. lClem. 14.3-4 requer bondade mútua com apelo a Pv 2.21. Embora a obra de 

Deus como Criador esteja em vista aqui, Diog. 8.8 se refere claramente à sua obra sal
vadora em Cristo.

2. Como sugerem os nomes Cristo e cristão, Cristo é chrêstós e os cristãos são 
chrèstoí para Justino em Apologia 4.1. Uma inscrição marcionita substitui Chrêstós por 
Christós. Esta é uma rejeição do christós do AT, mas a referência de citações do AT a 
Cristo (p. ex., SI 34.8) a sugerem.

chrèstótès.
1. Grego secular. Esse substantivo tem sentidos tais como a. “honestidade”, “respei

tabilidade”, “dignidade” e b. “bondade”, “amizade”, “clemência”. Negativamente, denota 
uma falsa “complacência” ou “brandura” para com o mal.

2. A LXX e o judaísmo.
a. A LXX usa o termo para “piedade” ou “clemência”, mas também para a “disposi

ção ou ação bondosa” de Deus, ou para os “benefícios” que ele concede.
b. Salmos de Salomão frequentemente utiliza a palavra para a “bondade” de Deus e a 

plenitude de seus dons.
c. Filo o coloca na lista de virtudes, embora negativamente ele possa assumir a for

ma de “indulgência”. Os procedimentos de Deus são motivados por sua chrèstótès·, ele 
prefere perdão a punição.

d. Josefo usa a palavra para a “graça” e “magnanimidade” de Deus, mas na maio-
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ria das vezes a relaciona a figuras humanas notáveis, em sentidos tais como “piedade”, 
“hospitalidade” (Abraão) e “benevolência” (Davi).

3. ONT.
a. A palavra é um atributo humano em Rm 3.12 (citando SI 14.1).
b. Em Rm 2.4 e 11.22 ela indica a atitude graciosa de Deus para com pecadores, tan

to antes de Cristo como também nele e por intermédio dele. Em Tt 3.4ss. a plenitude da 
salvação em Cristo a esclarece. A consumação escatológica forma seu conteúdo em Ef
2.7. chrêstótês, então, é um equivalente de chãris. O termo sugere que a obra de Deus 
em Cristo é apropriada à sua natureza. Nesta obra Deus age (e está manifesto) como 
aquele que ele é por natureza.

c. Usado em listas de virtudes, o termo tem um sentido mais rico do que em listas 
estoicas paralelas. A experiência do amor de Deus manifestado em Cristo e irradiado 
pelo Espírito desenvolve-se como chrêstótês para com as outras pessoas, chrêstótês é 
um fruto do Espírito em G1 5.22, está novamente associado ao Espírito em 2Co 6.6, e se 
baseia na atitude similar do Senhor em Cl 3.12.

4. Os pais apostólicos. Diog. 9.1ss.; 10.4 relaciona a chrêstótês de Deus com sua obra 
salvadora em Cristo e, de modo mais geral, com seus atos paternais como Criador, Sus- 
tentador, Redentor e Consumador. lClem. 9.1 requer submissão à chrêstótês divina, 
2Clem. 15.5 a associa à promessa de Is 58.9 e, em 19.1 ela é o alvo do esforço cristão. 
Inácio Magnesianos 10.1 a encontra especificamente na salvação efetuada pela ressur
reição de Cristo.

chrêsteúomai.
1. Essa palavra é encontrada primeiro em SI Sal. 9.6 para as provas da graça de Deus, 

para com os que o invocam.
2. Paulo usa o verbo em ICo 13.4 para descrever a obra de amor como uma concre

tização da chrêstótês.
3. lClem. 13.2 deriva a conduta cordial para com outras pessoas da bondade divina, 

a qual é a base da demanda por ela em 14.3.

chrêstología. Essa palavra ocorre somente em Rm 16.18, onde Paulo mostra que a 
“fala amigável e as palavras lisonjeiras”, pelas quais os leitores são cortejados, consti
tuem simplesmente uma máscara para propósitos enganadores. [K. W e iss , IX, 483-92]

—» éleos, epieíkeia, makrothymia, philanthrõpía

chrío [ungir], christós [Cristo, Messias, o Ungido], antíchristos [anticristo], 
chrísma [unção], chrístianós [cristão]

A. Uso geral.
1. chríõ, encontrado em Homero e, em seguida, nos dramatistas trágicos, significa 

“esfregar”, “alisar” ou, com óleos, etc., “untar”, “ungir”. O uso varia, e assim encontra
mos a lubrificação de armas, sua untadura com veneno, a fricção das asas de pássaros 
com resina, o branqueamento ou a pintura, a fricção com uma roupa, bem como a un
ção após o banho e a unção dos enfermos e dos mortos.
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2. christós significa “untado”, “ungido” e, como substantivo, (tó christón) “unguen- 
to”. Nunca se refere a pessoas na esfera não bíblica.

3. chrísma (também chrímà) significa “o que é esfregado”, ou seja, “unguento”, “caia- 
ção”. Em termos medicinais denota um “unguento curativo”.

[W. Grundmann, IX, 493-96]

B. O AT.
I. Dados gerais. A unção, a fricção do corpo com banha ou óleo, pretende promover 

o bem-estar físico. A unção legal, mediante o despejar de óleo sobre a cabeça, suposta
mente confere força ou majestade. Os hititas ungem seus reis, no Egito o rei unge altos 
oficiais, os príncipes vassalos da Síria e de Canaã são ungidos e o sacerdócio é, por ve
zes, associado à unção.

II. O ato de ungir no AT.
1. O verbo. O verbo “ungir” ocorre 69 vezes em várias formas e expressões.
2. Unção real.
a. Visão geral. A forma mais comum de unção no AT é a do rei. A unção é parte do 

ritual de entronização e é o mais distintivo ato individual. Saul, Davi e Salomão são to
dos ungidos e, entre os reis posteriores, lemos de Joás, Jeoacaz e Jeú (cf. também Hazael 
e a referência geral em Jz 9.7ss.). Deus realiza a unção no SI 45.7.

b. Características. Os homens de Judá ungem Davi (2Sm 2.7), depois os anciãos 
de Israel representando o povo (5.3). Davi autoriza a unção de Salomão (lRs 1.34ss.), 
que Zadoque (e Natã) realiza. A unção é solidamente atestada somente para Judá. Por 
meio dela o povo dá ao rei sua autoridade. Ela é executada mediante o derramar do 
óleo sobre a cabeça desde um chifre (ISm 16.13) ou outro recipiente (10.1). O próprio 
Deus pode ungir ou ordenar a unção (9.16; 10.1; 16.3). Este fato denota legitimidade 
aos olhos de Deus. Quando a unção se refere a reis vizinhos, o ponto é que Deus tam
bém dirige o destino das outras nações. A unção de Deus implica autorização e uma 
comissão específica pela qual o rei agora representa o povo. Pode-se duvidar se a unção 
é comum no reino de Israel ao Norte. Mesmo em Judá ela parece incomum. Saul e Davi 
são os primeiros reis, Absalão se coloca como rei rival, Salomão tem apenas um tênue 
direito, a entronização de Joás põe fim à tirania de Atalia e Jeoacaz se torna rei numa 
situação internacional ameaçadora. É possível, então, que a unção ocorra apenas em 
circunstâncias especiais.

3. Outros detentores de ofício.
a. O sumo sacerdote. O AT não nos diz muito sobre a unção do sumo sacerdote. 

Seu significado é disputado; alguns a consideram como um rito de purificação, outros 
como um rito de capacitação, uma vez que o sumo sacerdote se torna o sucessor da 
dinastia davídica. Em Zc 4.14, temos tanto um governante autorizado quanto um sumo 
sacerdote autorizado. Ao serem chamados de filhos do óleo, o elemento de santidade, 
ou seja, de separação para Deus, é de grande importância.

b. Os sacerdotes. A ideia de dedicação e purificação está por trás da extensão da un
ção a todos os sacerdotes.

c. Profetas. A despeito de lRs 19.16, a unção de profetas nunca é a regra. Em Is 
61.1, o próprio Deus unge para uma tarefa específica, provavelmente mediante a con
cessão do Espírito.

d. Objetos. Jacó consagra uma coluna mediante uma unção em Gn 28.18. Lemos
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também a respeito da unção dos altares (Êx 29.36), do tabernáculo (30.26), da arca 
(30.26), da bacia (40.11) e de todos os objetos relacionados ao altar (40.10).

III. O substantivo.
1. Ocorrência. O substantivo “o ungido” ocorre 38 vezes no AT, sempre com refe

rência a pessoas. Os reis são “o ungido” umas 30 vezes. O sumo sacerdote é “o ungido” 
seis vezes e os pais o são por duas vezes.

2. Orei.
a. Visão geral. Saul é mais comumente chamado “o ungido do Senhor”. Além de 

Saul, apenas reis davídicos ostentam o título (exceto em Is 45.1).
b. Saul. Visto que unção é mais comum em Judá e para reis davídicos, é surpreen

dente que Saul, com muita frequência, ostente o título de “o ungido do Senhor”. A un
ção divina, que confere autorização e proteção divinas, é o princípio teológico por trás 
do uso. Embora a unção de Deus seja por intermédio de Samuel (ISm 9.16), ela garante 
validade perante Deus e, assim, a inviolabilidade da pessoa do rei.

c. Davi. As referências davídicas confirmam isto (cf. ISm 16.lss.). A unção significa 
escolha divina. Com ela o Espírito vem sobre Davi. Consequentemente, o título indica 
um relacionamento especial com Deus. SI 89.20, 38 ressalta a importância da eleição de 
Davi para seus sucessores. SI 132.10 ora para que Deus, por causa de Davi, não aban
done o seu ungido. A promessa de Natã a Davi em 2Sm 7.11, 16 está por trás dessas 
declarações.

d. O Rei davídico. O título é usado para os sucessores de Davi como um apelo a 
Deus em tempos de tribulação (cf. SI 89.38; Lm 4.20; talvez Hc 3.13). No entanto, há 
uma sólida esperança para o futuro (cf. SI 2). O ungido desfruta de uma majestade e 
supremacia que ainda não são uma realidade completa, mas que Deus haverá de es
tabelecer no futuro próximo (cf. ISm 2.10; SI 84.9; 132.17). O ungido pertence a Deus 
e está, assim, sob sua proteção (SI 2.2). No entanto, ele também pertence ao povo (SI
28.8). Desta forma, o ungido ocupa uma posição mediadora, tal como o sacerdote ou 
o profeta. Passagens que se referem ao ungido de Deus não são diretamente messiâni
cas ou escatológicas, mas um entendimento messiânico e escatológico está implícito em 
muitas delas.

e. Ciro como o Ungido do Senhor. Is 45.1 mostra que o título pode ser usado mes
mo quando não há rito de unção e quando se trata de um governante de fé e povo es
tranhos. O ponto aqui é que Deus dá a Ciro uma missão definida, relacionada com a 
redenção de Israel. Sob esse aspecto, ele substitui a impotente dinastia davídica. Como 
a salvação é esperada da parte do governo real do ungido, a esperança se concentra no 
rei persa que ocupa a brecha. A expressão é ousada e isolada.

f. Os pais. SI 105.15 usa “ungidos” para os pais, provavelmente para enfatizar sua 
inviolabilidade debaixo da proteção de Deus. A ideia talvez seja a de que os pais são 
figuras iniciais reais ou proféticas (cf. Gn 20.7).

3. O sumo sacerdote. Embora o termo seja usado atributivamente em Lv 4.3ss.; 6.15, 
ele tem a força de um título e refere-se claramente ao sumo sacerdote. Ele é um subs
tantivo indefinido em Dn 9.25-26. No final do período especificado, um ungido virá 
e, após 62 semanas (anos) um ungido é removido. Se há referências imediatas aqui, é 
difícil dizer quais seriam elas.
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IV. Idéias messiânicas em Israel.
1. Salmos reais. O desenvolvimento de idéias messiânicas nos leva a uma área de- 

batível. É possível que os salmos reais já estejam testemunhando tal desenvolvimento 
em Judá. Um elemento neles é um oráculo dirigido ao rei, talvez por profetas cultuais, e 
prometendo salvação e a manifestação da supremacia de Deus num governo universal. 
Uma vez que Judá não exerce de fato um governo desse tipo, as declarações oferecem 
uma antecipação daquilo que deve acontecer e que, finalmente, acontecerá.

2. Is 9.5-6. O ponto aqui é a ascensão de um novo governante davídico, mas com a 
implicação escatológica (v. 6) de um reino indefinido de perfeita salvação. O derradeiro 
rei davídico será o representante de Deus na terra.

3. Jeremias e Ezequiel. Jr 23.5-6 aguarda o ideal de um governante sábio e justo da 
linhagem de Davi, ostentando o nome “o Senhor, justiça nossa”. Ez 34.23-24 e 37.22ss. 
também antecipam a vinda de um segundo Davi.

4. Período pós-exílico.
a. Ageu. Com o retorno do exílio, a expectativa messiânica é intensa. Ag 2.20ss. 

considera Zorobabel um anel de selar e, portanto, uma garantia do poder e da presença 
salvadora de Deus, e uma certificação de sua promessa. Zorobabel é um representante 
de Deus, o verdadeiro governante.

b. Zacarias. Nas visões dos dois ungidos, o sumo sacerdote e o governante, a entre
ga de uma coroa parece associar Zorobabel ao rei messiânico do fim dos tempos (4.1ss.; 
6.9ss.). Uma estreita associação entre sacerdote e rei marca estas passagens. O próprio 
Zorobabel não cumpre a expectativa messiânica, e o v. 13 aponta para um futuro gover
nante que será sacerdote e rei.

c. Profetas mais antigos. Alguns estudiosos consideram adições pós-exílicas passa
gens como Is 11.1, que contrasta a glória do renovo messiânico com a atual impotência 
da casa de Davi; Ez 17.22ss., que tem em vista o nascimento do Messias; e Mq 5.1ss., 
que liga o Messias a Belém. Em Is 1 l.lss. o Espírito está intimamente ligado ao Messias, 
dotando-o de piedade, sabedoria e justiça, e tornando possível um reinado de poder, 
dignidade e grandeza divinos. Contudo, a humildade e a paz também caracterizam o 
regente messiânico em Zc 9.9-10. Seu domínio será universal (Is 11.1) e significará a 
recuperação do paraíso (ll.óss.) e o fim da aflição final (16.4-5). Jr 33.15ss. associa no
vamente o sacerdócio à monarquia davídica.

d. Passagens difíceis. Passagens como Am 9.11-12; Os 3.5; Mq 4.8; Is 32.1; Jr 30.9 
são difíceis de se interpretar; parecem implicar a restauração da dinastia davídica.

5. Problemas do Messianismo. Indiscutivelmente, há um movimento messiânico,
mas é difícil descrevê-lo detalhadamente. Entre os problemas estão a relação de Josias e 
Neemias com ele, seu alcance, sua conexão com outras tendências e sua proeminência 
em diferentes períodos. [F. H esse , IX, 496-509]

C. Idéias messiânicas no judaísmo posterior.
I. Aspectos linguísticos. Em fontes posteriores, encontramos “o ungido” com o artigo 

definido, e também “meu Messias” e o “Messias de justiça”. No entanto, Messias sem 
o artigo também ocorre e é, virtualmente, um nome próprio. “O ungido do Senhor” é 
usado apenas para figuras reais, mas os profetas do AT, e também (em Qumran) o esca- 
tológico sumo sacerdote e profeta, são descritos como ungidos.
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II. A LXX. A LXX quase sempre usa chriõ para o verbo hebraico normal. Outras 
palavras do grupo são chrísis, chrísma (cf. Dn 9.26) e christós. As traduções da LXX de 
Nm 24.7 e 24.17 implicam a expectativa de um rei messiânico. A LXX introduz o grupo 
em Am 4.13; 2Sm 3.39; 2Cr 36.1. Em sua leitura de Ez 43.3, seu uso de chriõ converte a 
partida de Deus do templo em seu retorno a ele. [A. S. van  d e r  W o u d e , IX, 509-10]

III. Apócrifos e Pseudepígrafos.
1. Sirácida. Moisés unge Arão em Sir 45.15, Samuel unge príncipes em 46.13, e cf.

48.8. Não há referência escatológica expressa, porém a ênfase recai no caráter eterno do 
sumo sacerdócio e da monarquia (cf. 45.15ss.)

2. Testamento dos Doze. Test. Jud. 21.1ss. sujeita a monarquia ao sacerdócio. Test. 
Rúb. 6.8 parece dizer que o sacerdócio de Levi perdurará até o fim dos tempos, quando 
há de chegar o sumo sacerdote Cristo. Test. Levi usa christós para figuras sacerdotais 
em 17.2-3. Test. Jud. 24.1 cita Nm 24.17 e parece provir de uma fonte cristã. Test. Levi 
18 também revela influência cristã ao se referir a um sacerdote novo e ideal, que é tam
bém rei e cuja obra transcende idéias humanas.

3. Salmos de Salomão. Essa obra usa christós quatro vezes, sempre com acréscimos. 
Em 18.5, o ungido age por comissão de Deus e em seu poder. Em 18.7, ele ostenta a 
vara e é cheio de sabedoria, justiça e poder. No cap. 17, ele é um rei da casa de Davi, 
fará a vontade de Deus em Israel e estabelecerá um governo universal.

4. Enoque etíope. “Ungido” ocorre duas vezes nas Similitudes ( 48.10; 52.4). “Filho 
do Homem” e “eleito de Deus” parecem expressões paralelas. O Messias é o regente fu
turo ideal numa construção apocalíptica.

5. Baruque siríaco e 4Esdras. Essas obras posteriores (séc. Io d.C.) utilizam “o ungi
do” no absoluto para uma figura real do fim dos tempos. Com o Messias vem a vitória 
sobre as nações e o reino de paz e de abundância sobrenatural. O período messiâni
co, por fim, funde-se ao tempo da ressurreição geral. Em 4Ed 7.28-29 a ressurreição só 
vem depois da morte do Messias e de sete dias de silêncio primai. O “servo” do cap. 13 
possui muitas características messiânicas. Um termo importante nessas obras é “revela
ção”, que, por vezes, pressupõe preexistência. O “servo” possui preexistência com Deus 
em 4Ed 7.28; 13.26, e o Messias é mantido junto a Deus em 12.32. Uma vez que o foco 
está nos atos de Deus, o redentor nacional e o libertador celestial são basicamente a 
mesma pessoa.

6. Sibilinos. Essas obras não usam “o ungido”, contudo traços da expectativa do AT 
podem ser observados (cf. 788ss. e Is ll.óss.).

7. Pseudo-Filo. Essa obra faz referência à unção de Fineias por Deus em Siló e à un- 
ção de Davi por Samuel. O povo unge Samuel no cap. 51.7, e há referência a uma figura 
real em 5.6 (com uma alusão a ISm 2.10).

8. Apocalipse de Abraão. O redentor do cap. 31 é “meu eleito” e detém um lugar es
sencial na ação futura e final de Deus. [M. d e  Jo n g e , IX, 511 -17]

IV. Qumran.
1. Duas figuras messiânicas. A comunidade de Qumran espera no fim dos dias um 

sumo sacerdote messiânico da casa de Levi e um rei messiânico da casa de Judá, ou 
seja, o Messias de Arão e o Messias de Israel.

2. O Messias real. Esse Messias é um rebento de Davi e um príncipe da comunidade, 
possivelmente uma única vez chamado Messias no absoluto.
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3. 0  sumo sacerdote escatológico. Esse Messias é mencionado primeiro, tem prece
dência no concilio, possui um papel dominante na guerra escatológica e desempenha 
uma função de ensino, dando novas orientações concernentes ao fim dos tempos.

4. Os dois Messias. Os dois Messias, instrumentos finais de Deus, são esperados 
com base nos pactos eternos de Deus com Fineias e com Davi. Eles incorporam o ideal 
futuro de sacerdócio e monarquia legítimos. O interesse sacerdotal da comunidade so
bressai na superioridade do sumo sacerdote, porém um forte interesse político também 
emerge na esperança de uma ordem teocrática. A orientação final é para a era divina de 
justiça; consequentemente, ambos os Messias estão sujeitos a Deus.

5. O mestre de justiça. Este personagem, que estabelece ou consolida a comunidade, 
não é ele próprio messiânico, nem a comunidade não aguarda seu retorno no fim dos 
tempos. A comunidade o tem em alta estima e confiança, porém não pensa nele como 
sendo o Messias ou mesmo o profeta semelhante a Moisés.

6. Precedência do sumo sacerdote. Os textos não apoiam a ideia de que antes ou de
pois a comunidade esperasse apenas um Messias. Ela segue a tradição refletida em Zc 
4.14; Sirácida; Testamentos dos Doze. O fato de dar precedência ao sumo sacerdote está 
de acordo com idéias sacerdotais zadoquistas. [A. S. va n  d e r  W o u d e , IX, 517-20]

V. Filo e Josefo.
1. Filo. Em De recompensas e punições 95, Filo faz referência a um redentor (com 

base em Nm 24.7 LXX), mas principalmente como um representante dos santos, que 
triunfam na força de Deus.

2. Josefo. Josefo não usa o termo “messias” para aqueles que reivindicam ofício real
ou profético no século Io d. C. Quando ele passa para os romanos, faz de Vespasiano a 
figura central em sua biblicamente inspirada expectativa para o futuro. Portanto, ele é 
um forte opositor de outras formas de messianismo. [M. d e  Jo n g e , IX, 520-21]

VI. Escritos rabínicos.
1. Orações. A recensão palestina das Dezoito Bênçãos contém uma petição por mi

sericórdia para com “a monarquia da casa de Davi, o Messias de tua justiça”. A data é 
disputada e a ênfase está na dinastia, antes que numa figura individual. Em outra parte, 
encontramos uma oração em favor “da raiz de Davi, teu servo” e “do rebento de um 
chifre para Davi, teu servo”. Também encontramos orações (que podem ser posteriores) 
pelo reino do Messias e pela redenção do povo. Em sua esperança por um Estado inde
pendente, tais orações podem bem refletir a expectativa popular no tempo de Jesus (cf. 
At 1.6).

2. A Mishná. A única referência aqui é casual e pode ser um acréscimo. Esta es
cassez de material é difícil de explicar; dificilmente se deve a uma polêmica contra o 
cristianismo ou ao esmorecimento da expectativa messiânica, mas é provável que esteja 
refletindo a concentração na lei e a oposição às falsas esperanças geradas pelos zelotes e 
pelos grupos apocalípticos.

3. Simão bar Kokhba. Akiba aclama Simão como o Messias prometido (com base 
em Nm 24.17), mesmo não sendo ele da linhagem de Davi. Alguns rabinos discor
dam, mas muitos entre os estudiosos e o povo seguem o exemplo de Akiba. Embora 
um sumo sacerdote seja mencionado, o príncipe agora assume a liderança. O incidente 
mostra que mesmo no século 2° d.C. as idéias messiânicas não estavam fixadas.

4. Diálogo de Justino. Nesta obra, o judeu Trifão faz referência à esperança messi-
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ânica geral de seu povo, porém critica a exaltação cristã do Messias à deidade. Elias 
manifestará o Messias, que virá em glória, cumprirá a lei e, a despeito do sofrimento, 
vindicará a si mesmo como o Messias (cf. 89.1; 48-49; 110.1; 67.2; 36.1).

5. Targumim. Essas obras situam o reino messiânico antes da ressurreição e do ju
ízo final. Pertencendo à casa de Davi, o Messias está oculto por um tempo, mas Deus 
iniciará a nova era ao capacitá-lo a derrotar todos os inimigos, estabelecer a paz, trazer 
perdão para Israel e reunir o povo disperso. Como profeta e mestre da lei, ele a observa, 
faz que o povo a ouça e renova o pacto entre Deus e o povo. Durante seu reinado de 
justiça, o templo será reconstruído e milagres, inclusive ressurreições, ocorrerão.

6. Literatura talmúdica e midrashim. Essas obras, frequentemente mencionam o 
Messias e suas funções e qualidades. Elas incorporam, em forma ornamentada, as mes
mas tradições como os Targumin. O nome do Messias é criado antes do mundo. Um 
tempo de aflição precede sua vinda. Sua era difere deste éon e do éon da ressurreição 
e do juízo final, embora não haja unanimidade nestes pontos. Por vezes, o Messias é 
Davi, mas usualmente ele é filho de Davi. Conversão e obediência prepararão o cami
nho para sua vinda, embora também haverá apostasia quando ele vier. Os rabinos re
jeitam cálculos do tempo de sua vinda. Elias a anunciará. As nações se juntarão para 
se lhe opor, mas após um tempo ele as derrotará, e seu (nono) império precederá o 
décimo império, o reino de Deus. O Messias é um rei justo como também um mestre 
da lei. Seu reinado é de abundância e paz. O templo será novamente reconstruído, en
tretanto, o pecado cessará, de maneira que só serão apresentadas ofertas de gratidão. Só 
mais tarde a ideia de um paraíso renovado encontra aceitação geral. O Messias não é 
um personagem divino, e seu reino cessará com o ataque de Gogue e Magogue. Deus é 
o verdadeiro autor da libertação e glorificação de seu povo.

7. O Messias bert José. Algumas referências a este personagem ocorrem a partir do 
século 2° d.C. Ele é um líder militar que obtém vitórias, estabelece a paz por 40 anos 
e então é morto (embora sua morte não tenha qualquer significado expiatório), desse 
modo abre caminho para o Messias ben Davi que finalmente conquistará os inimigos 
de Israel. O conceito do Messias ben José parece remontar a idéias mais antigas e mos
tra quão complexa deve ter sido a expectativa messiânica no tempo de Jesus.

[A. S. va n  d e r  W o u d e , IX, 521-27]

D. As declarações do NT acerca do Cristo.
I. Ocorrrência de christós. Somente os escritos lucanos usam o christós kyríou 

(ou autoú) do AT. O absoluto é comum. Paulo, muitas vezes, usa christós sem o ar
tigo (cf. en ou syn Christõ ou dia Christoú ). Com Jesus, o absoluto produz o tí
tulo ho Christós lêsoús, que, para os gentios, torna-se o nome lêsoús Christós ou 
Christós lêsoús. Com este, ho kyrios é também usado. Ao todo, christós ocorre 529 ve
zes no NT (379 vezes em Paulo). Há apenas sete ocorrências em Marcos, 12 em Lucas, 
17 em Mateus e 19 em João. Christianoí para “crentes” deriva de christós.

II. Evangelhos Sinóticos e Atos.
1. Marcos.
a. Na exigência zombeteira de Mc 15.32, Cristo e rei de Israel estão em aposição (cf.

15.26). Jesus é crucificado como um pretendente messiânico e os observadores zom
bam dele como tal. Jesus confessa seu messiado em resposta à pergunta de 14.61. Aqui, 
ho christós é equiparado ao Filho do Deus Bendito, e também ao Filho do Homem na
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resposta de Jesus. É como o Filho de Deus que Jesus é o Messias e, como tal, ele tam
bém é o Filho do Homem.

b. Em Mc 8.27ss. Pedro chama Jesus de o Messias, enquanto o povo simplesmente o 
considera um profeta. Jesus responde com seu ensino a respeito do Filho do Homem, 
o qual deve sofrer muitas coisas. A oposição de Pedro se apoia em idéias humanas que 
não podem combinar messiado com sofrimento. Mas Jesus cogita os pensamentos de 
Deus. Sua percepção de seu messiado e missão messiânica não segue padrões tradicio
nais. Ele tem um entendimento diferente que ele crê estar de acordo com os próprios 
pensamentos e propósitos de Deus.

c. Em Mc 12.35 e paralelos, Jesus levanta a questão, não para afirmar ou rejeitar seu 
messiado, mas para apresentar a dificuldade que surge quando a filiação davídica do 
Messias é ligada ao SI 110.1. A resposta implícita é que o aspecto decisivo é o pensa
mento e a ação de Deus.

d. Mc 13.21-22 contém uma advertência contra falsas reivindicações ao messiado. A 
advertência pressupõe o messiado de Jesus.

e. Segundo Mc 9.41, os discípulos ocupam uma posição especial por pertencerem ao 
Messias -  christós é usado sem o artigo aqui, como também em algumas versões de Mc 
1.34 (cf. 1.24; 3.11; 5.7 para paralelos).

2. Mateus.
a. Em 16.20 Jesus fala para seus discípulos guardarem seu segredo messiânico; sua 

aceitação da confissão de Pedro está claramente implícita. Em 24.5 a expansão traz assi
milação a 24.23. Os escarnecedores ao pé da cruz, em 26.68, adotam a confissão peran
te o Sinédrio em 26.64 e Pilatos usa o título judaico em 27.17, 22.

b. A declaração em 1.16 mostra que Jesus é o Messias por descendência davídica e 
como descendente de Abraão, mostra que ele pertence a Israel e que vem como Rei no 
final do período que se estende “até o Cristo” (1.17). No v. 18 temos, então, uma transi
ção para seu nascimento virginal e sua ordenação como Salvador e Emanuel. O nasci
mento em Belém completa o círculo (2.1ss.). As obras de 11.4ss. são “obras do Cristo” 
(v. 2); com as Escrituras elas dão testemunho do messiado oculto. Em seu ataque aos 
escribas, Jesus também reivindica que ele como Cristo é o único mestre deles. Por seu 
ensino e autoridade (7.28-29; 9.33), ele exerce seu domínio messiânico.

3. Lucas.
a. Com o absoluto ho christós (20.41; 22.67), Lucas também utiliza “o Cristo de 

Deus” (9.20). O “de Deus” mostra por quem ele é ungido e a quem ele pertence. Perante 
o sumo sacerdote, Jesus se recusa a dizer se ele é o Cristo, mas afirma sua filiação divina 
(22.67ss.). O título ocorre na acusação perante Pilatos (23.2) e os escarnecedores zom
bam de sua reivindicação de ser o Cristo de Deus, o Escolhido (23.35). O ladrão impe- 
nitente junta-se à zombaria (v. 39).

b. Nas histórias da infância, o anjo proclama Jesus como Salvador, Cristo e Senhor
(2.11). O eterno Rei de 1.31ss. é o Messias real da casa de Davi e também o Senhor dos 
crentes gentios. Simeão aclama o menino Jesus como o Cristo do Senhor (2.26) que 
traz paz e salvação. O Messias é também o Filho de Deus em 1.32; 4.41. Em 4.18, Jesus 
cita Is 61.1 para mostrar que ele é o Messias como o que recebe o Espírito, por meio de 
quem ele é concebido e que lhe é concedido em seu batismo.

c. Em 24.26, Jesus explica aos dois discípulos por que o Cristo tinha de sofrer. Este
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é o entendimento do próprio Senhor. Numa ação profética, o caminho pela cruz até a 
glória leva seu messiado ao cumprimento. A crucificação e a ressurreição dão ao qua
dro do Messias sua forma decisiva.

4. Atos.
a. Em At 4.27, é dito que o santo servo de Deus é por ele ungido. Pedro conta a Cor- 

nélio que Deus ungiu Jesus (10.38). Como Senhor e Cristo (2.36), Jesus é aquele que 
está ressurreto (v. 31), mas que também foi crucificado (3.18). A conversão a este Cristo 
traz remissão de pecados (3.19) e é a pressuposição da realização da salvação escato- 
lógica com o retorno de Cristo. Deus designou Jesus como o Cristo (3.20) e os céus 
devem recebê-lo até ao tempo da consumação. O profeta escatológico é o Messias real -  
tudo segundo as Escrituras (v. 22ss.). Quando os apóstolos pregam e ensinam que Jesus 
é o Cristo, eles têm em vista o todo de sua pessoa e obra (5.42; cf. 8.5, 12). O batismo 
em seu nome é o evento salvador de uma transferência pará sua possessão (2.38); os 
cristãos são aqueles que invocam o nome do Senhor (2.21) e creem no Senhor Jesus 
Cristo (11.17; cf. 16.31; 20.21). A pregação acerca do reino de Deus vai de mãos dadas 
com o ensino acerca do Senhor Jesus Cristo (28.31). Jesus Cristo é o conteúdo da men
sagem; ele é também o poder de cura (4.10; 9.34).

b. Paulo em 17.23 apresenta o novo entendimento do Messias com provas do AT. 
Jesus satisfaz plenamente este entendimento (v. 3).

c. Os discípulos passam a ser chamados Christianoí em Antioquia (11.26). Essa pa
lavra denota os adeptos de Cristo. Provavelmente, não cristãos a tenham usado primei
ro, assumindo que Christós fosse um nome próprio, e tratando seus seguidores como 
uma irmandade de mistério. Paulo, por sua pregação de Cristo (11.26), talvez tenha 
ajudado a promover o uso, que rapidamente se espalha para outros lugares.

5. Títulos dos Evangelhos. Mc 1.1 e Mt 1.1 usam o título Iêsoús Christós. Christós 
tornou-se aqui um segundo nome ligado ao nome pessoal Jesus.

6. O Messias na história de Jesus e a tradição sinótica. Jesus não parece reivindicar 
abertamente um messiado, embora exerça autoridade escatológica como curador, pro
feta e mestre. Em Marcos, seu messiado oculto molda sua história, conquanto o segre
do é mais o do Filho do Homem do que o do Messias. A razão para o segredo é que 
o entendimento vigente não pode expressar sua obra autorizada. O messiado precisa 
estar ligado à sua história e ser reinterpretado adequadamente. Os Evangelhos repetem 
a reserva de Jesus, pois aquilo que lhe sucede mostra como as pessoas tentam adaptá- 
lo para suas idéias e ficam desapontadas quando ele trata Satanás como seu verdadeiro 

inimigo, busca servir em vez de reinar, e encontra sua vitória no sofrimento e na morte. 
No entanto, embora Jesus impeça equiparação ao Messias, tal como correntemente es
perado, o messiado ainda está associado a ele na nova forma impressa (no messiado) 
por sua história, ou seja, por sua unção com o Espírito, seu relacionamento especial 
com Deus e seu autorizado senhorio de serviço. Para os cristãos, Jesus não é um Mes
sias terreno em quem se depositam esperanças religiosas, nacionais e políticas. Ele é 
Vencedor da morte que sofreu em favor de seu povo. Tendo adentrado a eternidade de 
Deus, ele os liberta de seus pecados e há de voltar novamente em glória. O conceito do 
Filho do Homem e os predicados de filiação divina completam o quadro. Desta forma, 
ele é capaz de unir num só as características do Rei messiânico, do Sumo Sacerdote
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messiânico e do Profeta semelhante a Moisés, de modo que aquilo que Josefo encontra 
em Hircano se cumpre em Jesus.

III. Cartas de Paulo.
1. Uso.
a. A Páscoa ligou a expectativa de Israel a Jesus; Deus credenciou Jesus como o Mes

sias. A designação christós se torna assim um nome; christós é Jesus.
b. Paulo usa christós no absoluto, algumas vezes com o artigo e outras sem, mas sem 

qualquer diferença de sentido. Quer Paulo diga ho Christós ou Christós, ele tem em 
vista a singularidade de Jesus. Christós sem o artigo é mais comum.

c. Paulo também usa Christós Iêsoús e lèsoús Christós; com frequência, o testemu
nho textual é incerto. Ele tende a usar a forma dupla em pontos significativos, p. ex., 
em saudações, no final de seções e em declarações vitais. Christós serve como um se
gundo nome próprio mas também confere a dignidade do título, especialmente quando 
vem primeiro. O próprio Paulo chega a ver que o Jesus crucificado é de fato o Mes
sias como o poder de Deus (ICo 1.24), porém os gentios tendem a ver Christós prin
cipalmente como um segundo nome, mas não sem certa percepção de sua importân
cia como um título. O próprio Paulo evita simplesmente usar os dois títulos kyrios e 
Christós juntos sem adicionar o nome de Jesus. Para ele, o termo Christós tem espe
cialmente a força de Salvador. Jesus Cristo significa Jesus, o Salvador.

2. As cartas principais: O Cristo e Cristo.
a. Uma fórmula comum em Paulo é “o evangelho de Cristo” (Rm 15.19; ICo 9.12), 

ou seja, as boas-novas cujo conteúdo e fonte é Cristo. Este é também o evangelho de 
sua glória (2Co 4.4), o testemunho de Cristo (ICo 1.6) ou o evangelho de Deus (Rm
1.1). Ele conduz a expressões tais como pregar a Cristo (Fp 1.15ss.). Paulo assume o 
evangelho das igrejas (ICo 15.3ss.). Seu conteúdo é Cristo morto, ressurreto e exaltado 
em nosso favor. Paulo, que a princípio considerou a cruz uma ofensa, fala claramente 
da crucificação, uma vez que é por nós que Cristo é amaldiçoado e a cruz é uma decla
ração do amor de Deus (Rm 5.5-6; 8.35). A ressurreição também está ligada a Christós. 
Como o Senhor ressurreto, ele conduz os eventos escatológicos à sua consumação. 
Como o Senhor de vivos e de mortos, que é o cordeiro pascal (ICo 5.7) e o preço de 
compra da redenção (6.20), Cristo confere liberdade, mas também impõe responsabili
dade (cf. Rm 15.3). Liberdade da lei significa estar debaixo da lei de Cristo (ICo 9.21), 
mas não de forma tal que exigências adicionais venham a negar sua obra salvadora e 
libertadora (G1 5.1ss.). Cristo como a imagem de Deus (2Co 4.4), molda seu povo à 
sua semelhança (cf. G1 3.26-27). A glória de Deus brilha em seu rosto e traz a luz da 
nova criação (2Co 4.6; 5.17ss.). O poder em tudo isto é o de Cristo, de modo que pode
mos alegremente nos gloriar em nossas próprias fraquezas (2Co 12.9). O amor de Cris
to controla os que lhe pertencem (2Co 5.14ss.). Neste amor, tem-se um novo conhe
cimento de sua obra reconciliadora que corresponde a uma nova criação (v. 17). Esta 
nova criação está fundamentada na reconciliação que Deus efetuou por meio de Cristo 
(v. 18ss.). Deus estava em Cristo, de modo que ele é o mediador de salvação, o repre
sentante de Deus a nós. Os apóstolos agora, em nome de Cristo, suplicam às pessoas a 
estarem reconciliadas com Deus. Ao fazerem isso eles sofrem por Cristo (Fp 1.29). Para 
Paulo, Cristo é aquele que alcança vitória por intermédio da derrota. Ele encontra tudo 
isto apresentado nas Escrituras do AT (ICo 15.3ss.). Cristo virá novamente como Juiz
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(2Co 5.10), mas o foco está em seu amor (G1 2.20), ou graça (1.6), ou brandura e bon
dade (2Co 10.1), ou firmeza (2Ts 3.5) ou verdade (2Co 11.10) -  qualidades que o Jesus 
histórico manifesta.

b. O povo de Cristo lhe pertence pelo batismo como morte e ressurreição com ele 
(G12.19-20). Seu alvo é magnificá-lo (Fp 1.20). O pensamento de Cristo deve controlá- 
-los (ICo 2.16). Cristo está neles (Rm 8.10). Eles possuem seu Espírito (8.9), que é o 
Espírito de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos (8.11). Este Espírito os 
faz filhos de Deus (8.17) e imitadores de Cristo (ICo 11.1) na renúncia da autossati- 
fação (Rm 15.3) e no acolhimento do fraco (v. 7). Seu povo é seu corpo (ICo 12.12). 
Cristo é o corpo e eles, estando nele, são os membros. Como tais, eles não podem per
tencer a uma prostituta (6.15) ou a Belial (2Co 6.15). Eles compartilham do corpo e 
do sangue de Cristo na Ceia do Senhor (ICo 10.16). Cristo é também a cabeça (ICo
11.3). Neste sentido, ele é supremo, e seu povo tem compromisso para com ele (2Co
10.5). Se escravos, são seus libertos; se livres, são seus escravos (ICo 7.22). As igrejas 
de Cristo (Rm 16.16) são sua noiva (2Co 11.2) ou carta (3.3). Paulo, por seu trabalho, 
tem parte no triunfo de Cristo ao espalhar a fragrância de seu conhecimento em todo 
lugar (2.14-15). A tarefa dos apóstolos é proclamar as boas-novas, das quais ele é o con
teúdo (ICo 1.17). Falsos apóstolos simulam ser apóstolos de Cristo (2Co 11.13). Cristo 
fala por intermédio do verdadeiro apóstolo (13.3). Se os apóstolos são sua glória (2Co
8.23), são também seus servos (G1 1.10). Eles estão em Cristo (12.1-2) e são adminis
tradores de Cristo (ICo 4.1). Seu trabalho é o trabalho de Cristo (cf. Fp 2.30). Aqueles 
que servem a Cristo são aceitáveis a Deus (Rm 14.18). Paulo perdería tudo para ganhar 
Cristo (Fp 3.8). Todavia, ele também está pronto para ser cortado de Cristo em favor de 
Israel (Rm 9.3). Em resposta a um partido de Cristo em Corinto, ele mostra que Cristo 
morreu por todos (ICo 1.12-13). Todos gozam de liberdade pela sujeição a ele (3.21ss.).

c. Paulo, muitas vezes, usa preposições com “Cristo” para expressar ligação com o 
domínio de poder que sua obra salvadora estabelece. O batismo nos traz “a Cristo” (cf. 
Rm 16.5). Por conseguinte, estamos “com Cristo” (Fp 1.23). Deus faz a obra “por inter
médio de Cristo” (cf. 2Co 1.5); isto nos dá confiança em Deus (3.4). Estar “em Cristo” 
expressa a operação da salvação no domínio de poder que Cristo estabeleceu. G1 2.17 
se refere ao evento e à recepção da salvação, ICo 4.15 à obra, G1 1.22 à comunidade dos 
salvos e 2Co 12.2 aos membros. Neste domínio de poder todos os eventos são espiritu
almente causados e determinados por Deus mediante Cristo.

3. As cartas principais: Jesus Cristo e Cristo Jesus.
a. A forma comum “Cristo Jesus” implica o conhecimento de Cristo como aque

le que traz salvação e é chamado Jesus. Ela está fortemente ligada a ho Christós ou 
Christós (cf. G1 3.27 e Rm 6.3). Jesus Cristo é o autor da ação de graças ou do fruto de 
justiça (Rm 1.8; Fp 1.11). Ele foi designado Juiz (Rm 2.16). O apostolado de Paulo pro
cede dele (G1 1.1), num ato da graça divina (1.15). en Christõ Iêsoú tem a mesma força 
que en Christõ (cf. G1 2.4, 17; ICo 1.4-5; Rm 3.24; Fp 3.14, etc.). Os membros da igreja 
são santificados em Cristo Jesus (ICo 1.2). Sua exultação está em Cristo Jesus (Fp 1.26). 
Paulo é o pai dos crentes em Cristo Jesus (ICo 4.15).

b. Várias formulações mostram a afinidade entre (ho) Christós e Cristo Jesus ou Je
sus Cristo, p. ex„ em relação à cruz (ICo 1.7; G1 3.1), à ressurreição (Rm 6.4; 8.11), 
à sua graça (G1 1.6; Rm 5.15) ou à revelação (G1 1.16, 12). Cristo Jesus é comum em
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declarações a respeito da fé, pois a fé se concentra em sua obra salvadora e ainda ele é 
também o seu autor. Os crentes são de Cristo, mas também pertencem a Cristo Jesus 
(ICo 15.23; G15.24). Jesus Cristo, ou Cristo, está neles (2Co 13.5; Rm 8.10). Paulo é um 
apóstolo de Cristo Jesus, mas se refere também aos apóstolos de Cristo (ICo 1.1; 2Co
11.13). É evidente que as formas o Cristo, Cristo, Cristo Jesus e Jesus Cristo, têm todas 
a mesma força.

4. Senhor Jesus Cristo e o (nosso) Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus (ICo 12.3) torna- 
-se Senhor Jesus Cristo em Fp 2.6ss., onde Cristo tem no contexto o sentido de Salva
dor messiânico. Paulo prega a Cristo Jesus, o Senhor (2Co 4.5; cf. Rm 14.7ss.). Divina
mente comissionado, Cristo é nossa sabedoria, etc. (ICo 1.30). Sua filiação e senhorio 
abrangem o modo terreno e o eterno (Rm 1.3-4). Assim como há um só Deus, tam
bém há um só Senhor, Jesus Cristo (ICo 8.6). Por meio dele são todas as coisas, p. ex., 
a graça e a paz das saudações (Rm 1.7; G1 1.3, etc.). Aqueles que têm Deus como Pai 
têm Jesus Cristo como Senhor. A forma completa “Senhor Jesus Cristo” é importante 
nas saudações e em declarações como a de ICo 15.31, ou na fórmula batismal de ICo
1.2. Deus é confessado como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em Rm 15.6. ICo 1 
acumula referências a Cristo Jesus, etc., a fim de indicar à igreja sua verdadeira base e 
mostrar que seu Cristo e Senhor é Jesus. lTs 1.3 se refere à esperança baseada em nosso 
Senhor Jesus Cristo e lTs 5.23 fala acerca de sua parusia.

5. A importância de Cristo. Paulo associa Cristo a Adão bem como a Davi. Cristo é 
o autor de uma nova humanidade (ICo 15.47-48). Como servo de circuncisos e incir- 
cuncisos (Rm 15.8,18), ele tem importância universal e não apenas nacional.

6. chríõ em 2Co 1.21-22. Paulo usa chríõ apenas para os crentes na fórmula batis
mal de 2Co 1.21-22. Os três aoristos aqui referem-se ao ato de Deus que realiza a con
firmação. chríõ talvez também envolva os atos de selar e outorgar o Espírito. Seu senti
do é transferido; chríõ denota a destinação a Cristo que o batismo significa e sela, que o 
Espírito torna eficaz e que o próprio Deus confirma.

7. Colossenses e Efésios. Em debate com idéias gnósticas, Christós é um conceito 
proeminente nessas duas epístolas. Cristo é uma figura histórica; seu mistério é reve
lado em sua obra e pregado no evangelho. O mistério é “Cristo em vós, a esperança da 
glória” (Cl 1.27). É pela fé, e não por êxtase, que Cristo está assim presente. O mistério 
de Cristo é também o mistério da igreja (Ef 5.32). Todo conhecimento e sabedoria es
tão ocultos em Cristo (Cl 2.2-3). A plenitude da Divindade habita nele (2.9). Ele é a Ca
beça de todo domínio (2.10). O perdão por meio dele traz completa salvação (1.12ss.). 
O alvo é a completa maturidade humana nele (1.28). Ele concede acesso a Deus tanto a 
judeus como a gentios (Ef 2.18). Os gentios, que estavam longe dele, agora estão “nele” 
(2.12-13). Fazendo a paz, ele é o Salvador e Cabeça da comunidade. Ele exerce seu se
nhorio sobre a igreja servindo-a (5.22ss.), numa relação que provê um modelo para o 
relacionamento do marido com a esposa. A igreja é seu corpo (Cl 1.24). A realidade de 
Deus está presente com ele (2.17). Sua palavra deve habitar ricamente em seu povo e 
sua paz deve governar no coração deles (3.15-16). Deus é seu Pai (1.3). Sua graça está 
com aqueles que verdadeiramente o amam (Ef 6.24). Seu amor por eles ultrapassa o co
nhecimento (3.19). Seus dons trazem sua obra aos crentes (4.7) por intermédio de seus 
ministros (4.11-12), por meio de quem ele inicia um processo de crescimento na dire
ção de uma sólida maturidade em verdade e amor (4.13ss.). A fé se desenvolve numa
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vida por ela moldada (Cl 2.6), ou seja, em mútuo perdão (Ef 4.32), no serviço de Cristo 
(3.24) e no morrer e ressuscitar com ele (3.1ss.). O termo “Cristo” inclui a cruz e a res
surreição; aqueles que nele confiam são admitidos neste duplo evento. O Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo conferiu-nos bênçãos espirituais nele (Ef 1.3ss.). Cristo é o eleito 
e o amado (1.6); sua salvação significa filiação e redenção. A salvação é preordenada 
nele (1.11). O poder de Deus manifesto em sua ressurreição concede aos crentes a se
gurança da proteção e da consumação escatológica. Oração é feita por sua morada nos 
crentes (3.17) e por conhecimento de seu amor (3.19). A iluminação vem por seu inter
médio (5.14). Ele vem do Deus Criador, é um com ele, revela seu propósito e conduz a 
criação de volta a ele (Cl 1.15ss.).

8. As Pastorais.
a. As Pastorais contêm seções confessionais que, na maior parte, utilizam “Cristo Je

sus”. Em lTm 1.15 a remissão de pecados é através de sua cruz e ressurreição. lTm 6.13 
se refere diretamente à paixão. Em 2Tm 1.9-10, Deus nos concedeu graça em Cristo Je
sus desde a eternidade, mas agora ele a manifestou. A abolição da morte mais provavel
mente traz uma referência à sua própria morte. Tt 2.13 fala acerca da bendita esperança 
de sua aparição, mas novamente com o olhar voltado para sua morte expiatória (v. 14). 
Tt 3.6 se refere ao derramamento do Espírito regenerador e renovador por meio dele.

b. Cristo Jesus nosso Senhor ocorre em saudações (lTm 1.2) e Paulo é um apóstolo 
de Cristo Jesus em lTm 1.1. Timóteo é seu servo em lTm 4.6 e seu bom soldado em 
2Tm 2.3. Fé, amor e salvação estão nele (lTm 1.14; 2Tm 2.10), bem como a graça e uma 
vida piedosa (2Tm 2.1; 3.12). Paulo é um exemplo indicado por ele (lTm 1.12), pois 
nele Jesus Cristo tem mostrado sua paciência (1.16). Cristo ocorre sozinho unicamente 
em lTm 5.11. Em outros lugares, Cristo está associado a Jesus, e Deus e Cristo Jesus es
tão tão coordenados que Deus claramente age nele e ele próprio age em nome de Deus.

IV. 1 Pedro, Hebreus, Tiago, Judas e 2Pedro.
1. lPedro. Assim como Paulo, lPedro usa Christós, ho Christós e Iésoús Christós. 

No coração da carta está a confissão de 3.18ss. Cristo traz salvação e acesso a Deus por 
sua cruz, ressurreição e exaltação vitoriosas. Sua morte salvadora traz remissão e sua 
ressurreição é a base da regeneração (1.2-3). Ele manifesta sua glória invisível (1.7) e 
liga promessa e cumprimento (1.11). Sua paixão e glorificação servem como um exem
plo (2.2lss.; 3.18). Um bom procedimento e a aceitação do sofrimento santificam Cris
to no coração (3.15). Confiança nele traz fé em Deus (1.21) e o novo nascimento se 
dá por intermédio dele com a Palavra de Deus (1.23). O autor é um apóstolo de Jesus 
Cristo (1.1) e uma testemunha dos sofrimentos de Cristo (5.1). Seus leitores amam a 
Cristo embora não o tenham visto (1.8). Paz é o desejo do autor para todos que estão 
em Cristo (5.14).

2. Hebreus. Em Hebreus Jesus Cristo é o eterno Filho e Sumo Sacerdote que, como 
o pioneiro da salvação, conduz muitos filhos à glória (2.10). O termo Christós ocorre 
entre 3.6 e 9.28 e Iésoús Christós de 10.10 a 13.21, mas sem qualquer distinção percep
tível. Hb 1.8-9 associa SI 45.6-7 a Cristo. Deus o designou (5.5). Seu povo está sujeito a 
ele (3.6). Ele ganhou seu povo para si mesmo (9.11-12) por seu sangue (v. 14). Sua exal
tação (v. 24) e sua parusia (v. 28) também são elementos vitais em sua obra. O termo 
Christós está ainda firmemente ligado a sua paixão, sua exaltação e sua igreja. A fórmu
la diá Christoú ocorre (13.21), mas não en Christõ. Uma afirmação básica que coloca
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os leitores em sólida comunhão com seus mestres é a de que Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, hoje e sempre (13.8).

3. Tiago, Judas e 2Pedro.
a. Em Tiago, Iêsoús Christós ocorre em 1.1 (o autor é seu servo) e em 2.1 (a referên

cia é à fé em nosso Senhor Jesus Cristo em sua glória).
b. Judas chama a si mesmo de servo de Jesus Cristo (v. 1) e se dirige àqueles que são 

guardados por ele (v. 2). Faz referência aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo (v. 
17), mas também àqueles que negam nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo (v. 4). 
Os crentes aguardam a misericórdia de Cristo (v. 21). A obra termina com uma decla
ração de louvor a Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor (v. 25).

c. 2Pedro. O autor é um servo e apóstolo de Jesus Cristo (1.1), saúda aqueles que 
permanecem na justiça de nosso Salvador Jesus Cristo (1.1) e ora em prol do conheci
mento de nosso Senhor Jesus Cristo (1.8). Este conhecimento diz respeito a seu poder 
e sua vinda (1.16). O autor recebeu uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo (1.14). 
Seu desejo para seus leitores é que eles possam desfrutar de entrada no reino eterno de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo (1.11). Na maioria das vezes, Christós tem aqui a 
força de um nome próprio.

Os escritos joaninos.
1. O Evangelho.
a. Jesus é o Revelador por meio de quem os crentes recebem vida. O Messias é um 

dos predicados que lançam luz sobre este fato (1.41ss.; 4.25).
b. O Logos encarnado é Jesus Cristo (1.17). Em contraste com Moisés, ele traz graça 

e verdade. A vida eterna (17.3) consiste no conhecimento do único e verdadeiro Deus 
e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Nessas passagens, o uso de Cristo caracteriza Jesus 
como o Revelador que traz salvação.

c. João Batista nega ser ele próprio o Messias (1.20), e André diz ter encontrado o 
Messias em Jesus (1.41; cf. 1.45, 49). O Messias aqui é o Messias real, Filho de Deus e 
Filho do Homem (cf. 1.51), que possui uma dotação especial do Espírito (1.33). O pro
pósito do evangelho é conduzir à fé em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus (20.31), 
que age em união com o Pai, que veio ao mundo para assim fazer (cf. 11.27) e que, ao 
fazê-lo, concede vida (5.21, 26). A mulher samaritana também vê em Jesus o Messias 
(4.29), mas ela só pode fazer isso porque Jesus se revela a ela (4.25-26). Líderes judeus 
opõem-se a sua ligação com Nazaré e sua origem aberta (7.26-27). Em resposta, Jesus 
aponta para sua verdadeira origem com o Pai (7.28-29). Sua vinda da Galileia oculta 
seu nascimento davídico em Belém (7.41-42). Simplesmente o poder e conteúdo de 
seus ditos mostram que ele é verdadeiramente o Cristo. A objeção final de sua crucifi
cação permanece (12.34). Em sua resposta, Jesus aponta para a duração limitada de sua 
obra terrena (12.35-36). Ele também dá testemunho da obra eterna do Senhor glorifi- 
cado (12.31-32; 14.12ss.).

d. Uma vez que Jesus não revela abertamente seu messiado, o povo lhe pede uma 
resposta direta (10.24). Jesus em resposta se refere à sua palavra, que apenas a fé re
cebe (v. 25). Ele é o Messias como o Pastor que conduz seu povo, cuja voz eles obede
cem, que lhes dá vida, cujo poder, baseado em sua união com Deus, é superior à morte 
(12.31-32). Ele é o Messias como Filho de Deus (1.49; 11.27) -  um motivo de ofensa
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(5.18; 10.31SS.). Como Filho de Deus e Messias, ele é o Revelador que, ao revelar, con
cede vida por intermédio de sua paixão e exaltação.

2. As cartas.
a. Cristo. A filiação divina recebe precedência aqui também (cf. ljo  1.3; 3.23; 5.5- 

6). O uso titular de christós ocorre em ljo 2.22; 5.1. A consciência de Cristo como um 
predicado é um fator nas combinações do nome. Como Filho de Deus, Jesus é desde o 
princípio (ljo  1.1). Ele veio à história como um homem (v. lss.). As testemunhas têm 
comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e passam adiante esta comunhão (v. 
3). Jesus Cristo é um advogado para os pecadores (2.1). O requisito é fé em seu nome e 
amor mútuo (3.23; 2Jo 9). Ele é Deus e, por essa razão, sua obra messiânica é a própria 
obra de Deus (ljo  1.7-8; 2.1; 3.8; 5.18ss.). Dele e do Pai procedem graça, misericórdia e 
paz, em verdade e amor (2Jo 3). Oponentes, possivelmente ebionitas, porém, mais pro
vavelmente, gnósticos docéticos, negam que Jesus seja o Cristo (ljo  2.22; cf. 5.5). Em 
resposta, o autor aponta para o único Jesus Cristo, que é Filho de Deus (5.5-6). Em 5.6 
Jesus Cristo não é apenas um nome duplo; ele associa firmemente o Jesus histórico ao 
Cristo celestial.

b. Anticristo. Aqueles que confessam a filiação e o messiado de Cristo pelo Espírito 
(ljo  4.15; 2.22; 4.2) são nascidos de Deus (5.1), mas aqueles que os contestam são an- 
ticristos (2.22) controlados pelo espírito do anticristo (4.2). Em 2.18 e 4.3 o anticristo é 
um futuro personagem apocalíptico, o oponente de Cristo, cujo poder aumenta antes 
do fim, mas que finalmente é julgado e destruído. Contudo, esta figura já está operando 
nos falsos mestres (anticristos) que surgem de dentro da comunidade e cuja aparição 
demonstra que a última hora está próxima ( ljo 2.18; cf. 4.3; 2Jo 7).

c. chrísma. A “unção” do Espírito habilita os crentes a resistirem ao falso ensino, 
conferindo-lhes clareza de fé e julgamento, chrísma aqui não é “unção com óleo”, mas 
sim um poder instrutivo que permanece na igreja e a torna independente de um ofício 
de ensino autorizado. O termo nos lembra da unção do Messias pelo Espírito e a íntima 
relação entre o Filho e os filhos por meio da recepção do Espírito.

3. Apocalipse.
a. João chama sua obra de revelação de Jesus Cristo, testifica acerca do testemunho 

de Jesus Cristo e deseja graça e paz da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha 
(1.lss.) em razão de sua amorosa obra por nós em sua morte e ressurreição. Somente 
nessa passagem encontramos Iésoús Christós em Apocalipse. O uso denota claramente 
uma consciência da importância dele como aquele que traz salvação.

b. Em outros quatro versículos ho christós é usado como um título. Em 11.15 
e 12.10 Cristo assume domínio ao lado de Deus. Como intercessor, ele substitui o 
acusador em 12.10. Em 20.4,6 aqueles que vencem reinam com Cristo e são sacerdotes 
de Deus e de Cristo no reino milenar. Em Apocalipse, Cristo é Regente. Ele protege e 
cuida de seu povo e tem domínio sobre todos os outros poderes. Ele conquistou esse 
domínio por sua morte e Deus o concedeu. É um governo sacerdotal que está agora 
oculto, mas que será manifestado no milênio, que será seguido pelo éon final em que 
Deus será tudo em todos (21.lss.; 22.1ss.).

E. A igreja primitiva.
1. Inácio.
a. Cristo e Jesus Cristo. Na maioria das vezes, Inácio utiliza a forma completa
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lêsoús Christós (Efésios 14.2; Romanos 4.1, etc., são exceções). (Nosso) Senhor Jesus 
Cristo é raro. Inácio faz bom uso da fórmula en (Tralianos 1.1, etc.) com Cristo Jesus, 
Jesus Cristo, o poder, a fé, etc., de Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. Ele liga Cristo firmemente à sua cruz e ressurreição (Efésios 9.1, etc.) e também 
fala acerca de seu amor (Tralianos 6.1). Inácio coordena Cristo e Deus; Cristo é nosso 
Deus (cf. Efésios 8.2; Tralianos 7.1, etc.), nosso Salvador (Filadélfios 9.2), etc. Em gran
de medida Christós perdeu seu verdadeiro sentido em Inácio, de modo que ele tem de 
achar novas formas para expressar quem Jesus Cristo é.

b. Fórmulas e declarações confessionais. Inácio adota várias fórmulas confessionais, 
como em Efésios 7.2; 18.2; Magnésios 6.1. Ele também desenvolve declarações próprias 
baseadas em modelos anteriores (cf. Magnésios 8.2 e Romanos 8.2).

c. Cristo e a igreja. Inácio enfatiza a ligação entre Cristo e a igreja, mas tendo em 
vista um corpo mais institucional (Esmirnenses 8.2). A relação da igreja com Cristo se 
assemelha à relação de Cristo com o Pai (Efésios 5.1). Inácio percebe uma estreita liga
ção entre Jesus Cristo, o ofício episcopal e o testemunho apostólico (Tralianos 7.1).

d. Christianós e Christianismós. Inácio frequentemente usa Christianós para 
um crente; a pessoa deve ser isto de fato e não apenas no nome (Magnésios 4). 
Christianismós também ocorre para ser um cristão, para o estilo de vida cristão 
(Magnésios 10.3) ou para discipulado (10.1). Inácio também usa outros termos como 
christophóros, christónomos e christomathía.

2. Policarpo e Martírio de Policarpo.
a. Em Policarpo encontramos a forma completa “nosso Senhor Jesus Cristo”, uma 

ligação com Salvador e uma coordenação com Deus.
b. O Martírio de Policarpo também usa a forma completa. Policarpo conhece a im

portância do Messias como aquele que traz salvação, mas tem que explicar o termo aos 
pagãos. Em 10.1, ele chama a si mesmo de Christianós e seus inimigos o chamam de 
pai dos cristãos em 12.2 (cf. também a expressão em 3.2).

3. O Didaquê. Na maioria das vezes, essa obra usa kyrios para Jesus. lêsoús Christós 
só ocorre na fórmula em 9.4. Também encontramos Christianós uma vez em 12.4.

4. Barnabé. Nessa obra, Jesus é Cristo com base em citações do AT (SI 110.1 em
12.10), mas encontramos Christós com Jesus somente em 2.6.

5. lClemente. Essa obra mostra consciência da importância messiânica de Jesus em 
42.1-2. Uma fórmula confessional subjaz 49.6 (cf. 2.1 com referência à ressurreição). 
Uma conexão com a igreja pode ser vista em 44.3, etc. en Christõ ocorre em 1.2; 21.8, 
etc., e en Christõ Ièsoú em 32.4; 38.1, mas fórmulas en usualmente incluem substanti
vos que expressam o modo de vida e a conduta cristã.

6. 2Clemente. Essa obra liga Christós a Salvador com base na paixão. Aqueles cujas 
vidas são moldadas por Cristo constituem a igreja, seu corpo. Na união de carne e es
pírito, a igreja é a carne e Cristo o Espírito. A obra não usa a fórmula completa “nosso 
Senhor Jesus Cristo”; mas usa o simples nome Jesus e a designação kyrios.

7. Diogneto. Essa obra não usa Christós, mas Christianós é comum quando o autor 
descreve os cristãos como aqueles que amam embora sejam odiados, que são a alma do 
mundo, etc. (2.6; 6.1ss.). Um novo estilo é forjado para descrever quem Jesus Cristo é 
(7.4-5), mas o termo Filho aparece (9.2,4; 10.2).

8. Resumo. A pesquisa mostra que há ainda certa consciência de que Christós de-
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nota messiado e está ligado à cruz e à ressurreição como o evento salvífico. Em muitos 
círculos, entretanto, Christós é agora um mero nome, e outras palavras, especialmente 
sõtêr, têm de ser usadas para ressaltar o conteúdo do termo, ou seja, que Cristo é aque
le que traz a salvação. Encontramos, assim, muitas tentativas notáveis para expressar 
quem Cristo é para a igreja primitiva. [W. Grundmann, IX, 527-80]

-» aleiphõ, myron

chrónos [tempo, espaço de tempo]

A. O m undo grego.
I. Dados léxicos.
1. Essa palavra tem, primeiramente, o sentido geral de “tempo”, “o curso do tempo” 

ou “a passagem do tempo”.
2. a. Em seguida significa uma “parte” do tempo.
b. Um sentido relacionado é uma “medida” ou “extensão” de tempo, um “tempo li

mitado”.
3. Um significado posterior é um “ponto no tempo”, uma “data”.
II. Tempo na filosofia grega.
1. A filosofia pergunta se o tempo é interminável, se a corruptibilidade do universo 

significa sua finitude, se a realidade do tempo está vinculada ao movimento do cosmos, 
se o tempo é de fato uma realidade. Enquanto para alguns pensadores o tempo é o que 
dá ordem ao fluxo eterno, e o tempo é infinito, para outros (p. ex„ o sofista Antifonte) 
ele não possui qualquer importância real. Para os eleáticos, o ser é um todo conectado 
no agora, e Zenão conclui que, uma vez que não há movimento real, o tempo realmente 
não existe.

2. Para Platão, o tempo é a imagem em movimento da eternidade. Ele surge e perece 
com os céus. O ser verdadeiro não pertence ao tempo. O original é eterno; somente a 
cópia era, é e virá a ser.

3. Aristóteles enfatiza que o tudo é eterno. O tempo só existe em termos de movi
mento ou mudança, ou seja, como anterior ou posterior. O peripatético Estratão argu
menta que estar no tempo não é estar circundado por ele. O tempo mede duração; dia e 
noite não são parte dele. Epicuro pensa que o tempo simplesmente acompanha os dias 
e as noites.

4. O estoicismo relaciona tempo a movimento. Nada acontece sem ele. Ele é tam
bém infinito. Contudo, ele não existe de verdade. O presente existe, mas um lado dele 
ainda pertence ao passado e outro lado já pertence ao futuro.

5. Os céticos afirmam que o conceito de tempo não produz qualquer discernimento 
objetivamente sólido. O tempo não é nem limitado nem interminável, criado ou incria- 
do, divisível ou indivisível. O conceito é inútil.

6. Filo considera a criação do tempo como algo importante. A existência de Deus 
é eternidade, não tempo. A eternidade é o original do tempo, que surge apenas com 
o cosmos. O tempo é um intervalo do movimento cósmico. Ele vem à existência por 
meio do cosmos, e não o contrário. Dias e meses surgem com os cursos ordenados do 
sol e da lua, e com estes também vem o número.
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7. Plutarco concorda com Platão em que apenas o eterno possui verdadeiro ser e 
que o tempo vem com o cosmos como algo movido e, por esta razão, como efêmero.

8. Para Plotino também o tempo remonta ao surgimento do mundo. A alma do 
mundo faz-se temporal pela criação do mundo perceptível. Ela sujeita este mundo ao 
tempo. O tempo é a vida da alma do mundo, em movimento de uma forma para outra. 
Ele findará quando esta atividade cessar. Tal como a alma do mundo, o tempo está em 
toda parte. O cosmos se esforça incessantemente em direção ao ser real da eternidade. 
Os cursos dos corpos celestiais medem o tempo. Ao dar precedência à eternidade, esta 
linha de pensamento escapa do cativeiro do tempo, que resulta quando o tempo é visto 
como interminável e apenas o mundo visível é levado em consideração (Aristóteles).

B. Tempo no judaísmo.
I. ALXX.
1. Termos hebraicos, chrónos não é muito comum na LXX. Ele é principalmente 

usado para a palavra “dia” quando esta denota um espaço de tempo, p. ex., o “tempo” 
do reinado de um monarca, um “tempo de vida”, a “idade” de alguém. Outro uso é para 
“demora” em Dn 2.16, e o sentido de “tempo” ocorre em Sir 43.6 LXX. O significado 
em Jó 14.13 é um “tempo determinado”. A LXX também o usa para a numeração do 
reinado em Dn 5.26 (uma tradução livre).

2. Obras sem texto hebraico. Algum contato com idéias correntes ocorre em obras 
helenísticas. Salomão tem conhecimento dos tempos em Sb 7.17ss„ ou seja, o surgi
mento, a extensão e a cessação do tempo. A sabedoria conhece períodos de tempo por 
antecipação, ou seja, processos históricos (8.8). 2Mac 1.22 faz referência à passagem do 
tempo, Sb 2.4 ao seu curso, Sb 7.2 a uma extensão, IMac 10.30 a todo o tempo, 2Mac
12.15 a uma época e Tb 14.4 a um tempo específico.

II. Judaísmo não bíblico.
1. Testamento dos Doze. Nessa obra, chrónos significa um “espaço de tempo”, um 

“certo tempo”, um “ponto no tempo” ou um “tempo indefinido”
2. Qumran.
a. O primeiro significado nos Rolos é um “espaço de tempo”. Cada tempo tem sua 

própria ordem. “Este tempo” é o tempo da separação da comunidade. “Os eleitos do 
tempo” são a seita.

b. Um genitivo é frequentemente acrescentado para caracterizar um período, p. ex., 
o tempo da ira, da transgressão, do juízo, da devastação, da graça, da glória divina e da 
salvação. Também encontramos referências a “todos os tempos” ou “todos os tempos 
eternos”. Deus estabelece tempos, p. ex., para a maldade, e designa tempos, p. ex., para 
a nova criação.

c. Outro uso é para um “ponto no tempo”. Um evento específico pode fixar o ponto, 
p. ex., o tempo da colheita ou, mais geralmente, de visitação, de penitência ou de juízo. 
O tempo estabelecido da intervenção de Deus é contrastado com os tempos de trevas; 
hoje é o tempo de Deus.

III. Tempo no judaísmo. A história judaica fixa eventos no tempo e, consequente
mente, pressupõe em algum sentido uma concepção linear. Desta maneira, o AT co
ordena eventos sucessivos (lRs 6.1, etc.) e obras posteriores seguem o exemplo. Josefo
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data o dilúvio, etc., desde Adão, e sincroniza suas referências com o número de anos 
desde o êxodo, a migração de Abraão e o dilúvio (cf. Antiguidades 1.82; 8.61). O livro 
dos Jubileus liga sua datação ao calendário religioso. Qumran associa o tempo a um 
calendário anual. Deus fixou os tempos para potestades e eventos. Em particular, o ju
daísmo percebe dois éons. Épocas negativas e positivas seguem-se uma à outra, mesmo 
dentro do único éon. A relação entre Deus e Israel é decisiva na avaliação dos tempos. 
Assim, as eras de Moisés, Davi e Josias são positivas. A preordenação divina fixa sua 
vinda e duração. Portanto, os tempos são tempos de Deus. Como Senhor da história, 
Deus é também Senhor do tempo (cf. Is 41.2ss.; 45.1ss.; Ed 1.1-2). Consequentemente, 
ele é independente do tempo. Agindo por pensamento e por ordem, Deus não precisa 
do tempo (cf. SI 33.9). Os seis dias de Gn 1 indicam a regularidade do mundo. Se há 
um conceito verdadeiro de eternidade em referências a tempos incontáveis é questão 
que pode ser debatida.

C. ONT.
I. Dados Léxicos. No NT, chrónos geralmente significa “extensão de tempo” (cf. At

1.21). Este pode ser indefinido (lCo 16.7). O absoluto chrónon significa “tempo” em At 
19.22. “Período” parece ser o sentido em Mt 2.7, 16, e encontramos “tempo estabeleci
do” em At 1.7, “demora” em Ap 2.21, “prazo” em Lc 1.57 e “ponto no tempo” em At 1.6. 
A palavra é relativamente mais comum em lPedro (quatro vezes) e em Atos (17).

II. Ditos específicos. O NT não faz declarações básicas sobre o tempo. Ap 10.6 não 
indica que o tempo termina, mas sim que o juízo não será mais adiado. Ap 6.11 (“um 
pouco mais”) aponta para a iminente expectação escatológica. Os crentes devem espe
rar em vista da demora (Mt 25.5; 24.48). Deus estabeleceu os tempos (At 1.7); informa
ção detalhada sobre eles não está disponível. No entanto, Jesus manifestou-se no fim 
dos tempos (lPe 1.20; cf. G1 4.4: O tempo chega à sua plenitude com a vinda do Filho). 
O último tempo de Jd 18 é o tempo imediatamente antes do fim. Para os crentes ele é 
“o restante do tempo na carne” e deve ser vivido de forma diferente de “o tempo que 
passou” (lPe 4.2-3). Ele é um tempo de exílio (1.17). Em 2Tm 1.9-10 a obra graciosa de 
Deus realizada em Cristo já nos é dada “antes dos tempos eternos”. A mensagem apos
tólica manifesta a esperança de vida eterna que Deus prometeu “eras atrás” (Tt 1.2-3). 
Em Cristo temos a revelação do mistério que não foi revelado “em tempos eternos”; a 
implicação aqui novamente é que ele foi concebido eras atrás por Deus, mas só agora 
dado a conhecer (Rm 16.25). Hb 4.7 se refere ao intervalo de tempo dentro da revela
ção do AT; a declaração de Davi vem muito tempo depois de Nm 14.22-23.

D. Os pais apostólicos. Nessas obras encontramos expressões tais como um “espa
ço de tempo”, um “breve tempo”, uma “extensão de tempo”, um “tempo estabelecido” 
(cf. Hermas Similitudes 5.5.3; 2Clem. 19.3; Hermas Similitudes 7.2; Mart. Pol. 22.3; Did.
16.2). De modo mais geral lemos sobre “todo tempo” (Did. 14.3), “tempos anteriores” 
(Hermas Similitudes 9.20.4) e “nossos tempos” (Mart. Pol. 16.2). Os polloí chrónoi de 
lClem. 44.3 abrangem apenas algumas décadas, mas os de 42.5 cobrem o período des
de Is 60.17. Os anagraphás tõn chrónõn em lClem. 25.5 são “crônicas” (de sacerdotes 
pagãos). [G. D e l l in g , IX, 581-93]
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psállõ, psalmós -> hymnos; pseudádelphos -> adelphós; pseudapóstolos —> 

apostéllõ; pseudodidáskalos - »  didáskõ; pseudómartys, pseudomartyréõ, 
pseudomartyría —» mártys; pseudoprophêtês —> prophêtês

pseúdos [mentira, falsidade],pseúdomai [mentir],pseudês [falso],pseúsma [men
tira, falsidade],pseústês [mentiroso], apseudís  [verídico], ápseustos [verdadeiro]

A. Grego secular.
1. Uso. De derivação incerta, esse grupo tem o sentido básico de “falso” em diver

sos contextos. O verbo na voz ativa significa “enganar”, na passiva, “ser enganado” ou 
“enganar-se” e, na forma intransitiva, “mentir”. O substantivo pseúdos significa “aquilo 
que é falso”, “engano”, “falsidade”. O adjetivo pseudês significa “enganoso”, “inverídico”, 
o advérbio, “falsamente”, apseudês significa “verdadeiro” e pode ser usado tanto para 
aqueles que não enganam quanto para aqueles que não são enganados. O pseústês é o 
“mentiroso” e pseúsma significa “inverdade”, “engano” ou “mentira”.

2. Significado. Na discussão filosófica, mentira não é apenas o oposto de verdade. 
Ela traz o sentido tanto de inverdade como algo não existente, como também de in
verdade como erro. Mentir é eticamente errado em virtude da ordem do mundo di
vinamente protegida, que liga direito e verdade. A pior mentira é o perjúrio. A calú
nia também é errada, porque priva sua vítima de dignidade e honra. Os deuses podem 
enganar. Na verdade, todos os superiores têm certa liberdade para mentir, e mentiras 
sociais ou políticas são aceitáveis. De igual modo, é o engano na arte. Na tragédia, o 
engano e a astúcia efetuam justa punição. Os historiadores, no entanto, contrastam a 
verdade de seus relatos com a ficção dos poetas. Eles frequentemente dão garantias de 
sua confiabilidade em seus prefácios.

3. O grupo na filosofia. Duas linhas de investigação se desenvolvem: a. a respeito 
do que é verdadeiro ou falso na lógica, e b. a respeito do que é verídico (ou verdadei
ro) e falso na ética. É fundamental o entendimento da verdade em equiparação com a 
realidade. Para Aristóteles, a percepção é verdadeira, mas o pensamento pode incorrer 
em erro. A veracidade é o ponto na ética. As opiniões podem estar verdadeiras ou falsas 
sem serem boas ou más.

B. O AT.
1. Uso. A LXX usa o grupo para três principais equivalentes do hebraico que sig

nificam “mentir”, “enganar”, “fingir”, “dissimular”, “negar” e “dar falso testemunho”. 
pseúdomai é usado para um verbo que significa “esconder” em Jó 6.10; 27.11.

2. Significado. Legalmente, a perjúria é a pior das ofensas (Êx 20.16), mas a calúnia 
é também uma questão legal (SI 15.3). Deus, que protege aquilo que é certo, odeia a 
mentira (Pv 6.16ss.). A sabedoria condena a mentira porque ela é loucura (Pv 17.7), 
mas reconhece mentiras de necessidade (cf. Gn 12.13; Jr 38.24ss.). Os 7.1ss. dá intensi
dade profética ao combate à mentira. Em termos religiosos, encontramos a infidelidade 
a Deus, a apostasia em direção a falsos deuses e falsos profetas. A adoração de ídolos
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nega a Deus (Jó 31.28). Os ídolos são enganosos (Is 44.20). A falsa profecia é parti
cularmente repreensível porque apela a Deus (Ez 13.6-7), contudo o próprio Deus pode 
enviar um espírito mentiroso (lRs 22.22-23). A era de salvação porá fim ao engano da 
falsa profecia (Zc 13.2ss.). Ez 13.19 mostra a relação íntima entre falsa profecia e apos
tasia. Jeremias desenvolve critérios de diferenciação (14.14-15; 20.6; 23.17ss.).

C. Judaísmo.
1. Qumran. Qumran associa verdade e falsidade dualisticamente a duas esferas, 

a da salvação e a da perdição. Escatologia combina com decisão. Os Testamentos dos 
Doze também possuem um conceito de decisão, mas aqui ele é mais individualista.

2. Obras rabínicas. Essas obras obviamente condenam a mentira, mas nada contêm 
de distintivo.

3. Filo. Filo frequentemente une pseudês a dóxa {opinião). Os pagãos possuem fal
sas noções acerca de Deus, ídolos, etc. Ele coloca a mentira na lista dos vícios, mas den
tro da exposição da lei.

D. ONT.
1. Evangelhos Sinóticos e Atos. O verbo ocorre nessas obras somente em Mt 5.11 e 

At 5.3-4, e o substantivo e o adjetivo apenas em At 6.13. Em Mt 5.11, o verbo está no 
absoluto. Só esta bem-aventurança é composta e se encontra na segunda pessoa. At 5.3- 
4 incorre na esfera da lei sagrada. A ofensa contra a igreja é uma ofensa contra o Espíri
to e acarreta o juízo de Deus.

2. Paulo.
a. Paulo usa pseúdomai negativamente como uma divisa na afirmação solene de Rm 

9.1. As referências paralelas a Cristo, à consciência e ao Espírito Santo dão força à afir
mação. Em Rm 1.25 a humanidade peca ao mudar a verdade de Deus em mentira; é 
através da própria humanidade que o pecado entra no mundo (5.12). Quando a ver
dade de Deus é manifestada, todo homem é demonstrado ser mentiroso (3.4). Ver o 
caráter da obra de Deus como graça e palavra irrevogável é perceber o autoevidente 
disparate da objeção do v. 3.

b. Em Tt 1.2, Deus nunca mente. Sinais e maravilhas enganosos, entretanto, acom
panham o anticristo (2Ts 2.9,11). O grupo também ocorre na exortação de Cl 3.9 e em 
diversas admoestações em Ef 4.25; lTm 1.9-10 (cf. Tg 3.14).

3. João.
a. A verdade é um dos principais conceitos em João, mas uma antítese só aparece 

em Jo 8.44-45, onde a falsidade tem um representante pessoal que, por sua vez, tem 
filhos. Mentir, aqui, é uma contestação ativa da verdade, ou seja, incredulidade. De um 
lado temos Deus e Cristo, de outro, o pai da mentira e os adversários de Cristo. Homi
cidas e mentirosos andam juntos (assim como a verdade e a vida) em 14.6.

b. Deus é luz, e por esta razão deveriamos praticar a verdade em irmandade (ljo  1.6; 
2.4; 4.20). A mentira nega a confissão (2.21-22). O mentiroso manifesta o anticristo. 
A confissão inclui reconhecimento de pecado; a recusa em admiti-lo é o mesmo que 
opor-se à verdade de Deus e, consequentemente, considerar Deus como um mentiroso 
(1.10; 5.10).
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c. Apocalipse combate aqueles que falsamente reivindicam ser judeus (3.9) e tam
bém os falsos profetas (2.2). Os 144.000 não mentem (14.5) e a mentira recebe ênfase 
como a última das coisas excluídas da cidade escatológica (21.27; cf. 22.14-15).

E. A igreja primitiva. A veracidade é um dom divino e o ataque a ela é furto em 
Hermas Mandatos 3.2. Antíteses exibem as nuanças de infidelidade e hipocrisia. 
pseúdos é personificado em Hermas Similitudes 9.15.3, e pseudês significa “perjúrio”, 
em Barn. 2.8. A falsidade não é proeminente no gnosticismo e, apesar dos mandeístas 
enfatizarem fortemente a verdade, pouco falam sobre a mentira.

[H. C o n z e l m a n n , IX, 594-603]

pseudóchristos —> chríõ

psêphos [seixo, voto], psêphízo [calcular, contar], sympsêphízõ [contar], 
(,katapsêphízomai [decidir, condenar]), synkatapsêphízomai [ser escolhido]

A. Uso grego normal.
1. psêphos. Essa palavra significa “pedrinha”, “seixo”, “pedra lapidada”, ou “pedra” 

usada em mosaicos ou em tabuleiro de jogos. O plural, para “pedras” usadas em con
tagem, pode denotar “conta”. Outros usos para pedras pequenas estão na astrologia, na 
adivinhação e, especialmente, na votação. Este último uso leva ao significado “voto” ou 
“voz”, em seguida “opinião” e, na esfera legal, “votação” e “veredicto”.

2. psèphízõ, sympsêphízõ, (katapsêphízomai), synkatapsêphízomai.
a. psèphízõ significa “contar” ou “calcular” com pedras, num sentido transferido 

“chegar a um veredicto” e, na voz média, “votar com uma pedra”, “votar”, “decidir”.
b. sympsêphízõ, palavra incomum, significa “somar”, “concordar quanto a”.
c. katapsêphízomai significa “declarar culpado” ou “decidir”, na voz média “ser con

denado”.

B. A LXX e o judaísmo helenístico.
1. A LXX.
a. Encontramos psêphos em Lm 3.16 para “pedrinha” e em Êx 4.25 para a pedra 

afiada usada para cortar o prepúcio. O plural em Sir 18.10 é usado para pedrinhas na 
areia. O sentido de “pedra para voto” ocorre em 4Mac 15.26.

b. psèphízõ é uma variante em lRs 3.8; 8.5 para “contar”, sympsêphízõ ocorre em Jr 
49.20 Cód. AQ para “contar” (ovelhas).

2. Josefo.
a. Josefo usa psêphos para “decidir” ou “votar”.
b. psêphízomai em Josefo significa “decidir” ou “contar”.
c. katapsêphízomai tem o significado de “condenar”.
3. Filo.
a. Filo usa psêphos para “pronunciamento” ou “veredicto”. Pronunciamentos podem 

ser justos e legais ou injustos e ilegais.
b. psêphízomai tem em Filo o sentido de “decretar” ou “decidir”.
c. katapsêphízomai significa “condenar”.
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C. O NT e os pais apostólicos.
1. Em At 26.10 Paulo diz que deu sua “voz” contra os crentes, ou seja, condenou-os.
2. A pedrinha branca de Ap 2.17 poderia ter sido um amuleto. Um amuleto serve 

para repelir forças malignas. A cor denota seu novo e distintivo caráter ou categoria.
3. Em Lc 14.28, psèphízõ significa “calcular”. Assim como o construtor deveria esti

mar o custo antes de começar uma obra, os discípulos deveríam considerar seus recur
sos. Eles devem também considerar o custo da renúncia necessária. “Calcular” também 
é o significado de sympsêphízõ em At 19.19 quando as pessoas que tinham queimado 
seus livros de magia fizeram as contas e acharam que montavam uma quantia muito 
alta.

4. O número da besta é calculado em Ap 13.18. Um valor numérico é atribuído às 
letras e o total é 666. Uma interpretação deste número é que ele é a soma dos números 
1 a 36, e que 36 é a soma dos números 1 a 8. No gnosticismo, o número 8, o oitavo, é 
idêntico a sophía, de maneira que a sabedoria gnóstica poderia ser a inimiga. Outros 
chegam ao imperador Domiciano.

5. katapsêphízomai em At 1.26 parece indicar que Matias recebeu oficialmente um 
lugar entre os onze.

6. sympsêphízõ significa “contar”, “somar”, “calcular” em Hermas Visões 3.1.4.
[G. Br a u m a n n , IX, 604-07]

psychê [vida, alma], psychikós [natural, físico], anápsyxis [alívio, refrigério], 
anapsychõ [reviver, revigorar], dípsychos [inconstante], oligópsychos [de espírito 
pequeno]

A. O mundo grego.
1. Homero. Em Homero, sõma é o corpo morto; palavras como mélea são usadas 

para o organismo vivo e psychê é a força vital que reside nos membros e acha expressão 
no hálito. Arriscada em batalha, a psychê deixa a pessoa na hora da morte, vai para o 
mundo inferior, passa uma existência sombria ali e pode aparecer em sonhos. O verda
deiro eu se torna alimento para feras ou, em alguns poucos casos, vai para os deuses. 
A psychê não tem qualquer relação com funções mentais e espirituais. Termos como 
nóos, kardía ou thymós são usados para denotar tais funções. Partes do corpo são seus 
agentes. Mas a nóos, que a pessoa leva no peito ou que um deus pôs ali, torna-se parte 
permanente e integral da pessoa. Um vocabulário psicológico variado se desenvolve, 
mas não há qualquer conceito fundamental de alma.

2. Uso mais antigo e clássico, psychê passa a ser um conceito fundamental no século 
6° a.C. A ideia de retribuição contribui para isso. A psychê no mundo inferior garante 
continuidade entre este mundo e o vindouro. A psychê, então, é o epítome do indiví
duo. sõma (o corpo) vem a ser visto como o sèma (túmulo) da alma. A transmigra- 
ção da alma também encontra defensores (Pitágoras). Após 500 a.C. a psychê passa a 
representar o núcleo central que envolve o pensamento, a vontade e a emoção, e que 
não participa da dissolução do corpo. A alma não é limitada pelo espaço. Ela tem uma 
lógos autoexpansível. A comunicação entre as almas é possível. A autonomia e o valor 
superior da alma são tomados por certos. A instrução moral é um exercício da alma 
para a virtude. A medicina aceita a divisão entre corpo e alma; a psychê é o eu, ou a 
sede das qualidades morais e espirituais.
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3. Platão.
a. Platão começa com o ponto de vista de Sócrates de que seremos julgados pelo es

tado da alma. Mas pode haver conflito entre decisões baseadas em discernimento e im
pulsos espontâneos que também têm origem na alma.

b. Diferentes partes da alma têm diferentes valores ontológicos. O objetivo é garantir 
ao logistikón seu adequado controle sobre as outras partes. A luta moral é uma fuga do 
mundo sensível e uma aproximação do ser inteligível.

c. Em sua parte dominante, a alma é preexistente e imortal; ela pertence ao ser 
transcendente.

d. O Estado é um modelo mais amplo da alma. Assim também é o cosmos. Visto 
que a vida significa movimento, o movimento é próprio da alma, assim como o é do 
organismo vivo do cosmos.

4. Filosofia pós-platônica.
a. Constituição da alma. Para os peripatéticos, a alma imaterial é o princípio da for

ma, vida e atividade do organismo inteiro. Para os epicureus e estoicos, a alma é feita de 
matéria mais excelente. A alma individual é uma parte destacada da alma do mundo e 
será reunida a ele na morte.

b. Divisão da alma. A tricotomia de Platão é o ponto de partida de visões posterio
res. Uma divisão comum é entre a esfera racional, a irracional e a vegetativa. O poder 
do pensamento tem o mais alto valor; o entendimento deveria controlar o domino aló- 
gico. Para o platonismo médio, a alma deriva da noús mas tem poderes que lhe permi
tem agir sobre a matéria; a noús afeta a psychê e a psychê o sõma. Nesta visão, a noús é 
a essência mais íntima. Os demônios são psychaí sem corpos, mas não seres puramen
te noéticos. Os neopitagóricos veem duas almas. Eles equiparam a alma lógica com a 
noús, enquanto que a alma alógica é a roupa por ela vestida em sua descida através das 
esferas. Em suma, a psychê, em distinção à noús, passa por certa desvalorização, visto 
não poder denotar espiritualidade pura. A medicina se interessa pela relação orgânica 
das funções intelectuais, porém difere quanto à corporeidade da alma, argumentando 
tanto a favor dela como contra ela, partindo do fato de que um cadáver parece mais 
pesado que um corpo vivo.

5. Idéias populares. No pensamento popular a psychê é a essência substancial e não 
palpável de uma pessoa, o agente do pensamento, da vontade e da emoção, a quintaes- 
-sência da vida humana. A alma envolve a consciência. O livro dos sonhos pressupõe 
que as almas podem vagar durante o sono e que seguem para bênção ou punição após a 
morte. Liberdade é liberdade de alma; a astrologia promete tal liberdade. Em várias ex
pressões, psychê pode denotar “vida”, p. ex„ ameaçar a psychê de alguém, e a expressão 
pdsa psychê significa “todos”.

B. Antropologia do AT.
1. nepeS
a. Respirar. O termo hebraico traduzido por psychê é um termo fluído e dinâmico 

que é difícil de definir e, igualmente, de traduzir. A raiz significa “respirar”, num senti
do físico. A respiração é uma característica decisiva do ser vivo; sua cessação significa 
o fim da vida. Consequentemente, a raiz passa a denotar “vida” ou “ser vivo”. Numa 
localização, o significado pode ser “pescoço” ou “garganta”. A saída do hálito é uma me
táfora para a morte. A alternância da respiração (cf. o uso do verbo em Êx 23.12; 31.17)
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corresponde à natureza fluída dos termos vida e morte no AT. Vida e morte são dois 
mundos que não dão margem a uma diferenciação distinta. A enfermidade e a ansieda
de, que constringem a respiração, são manifestações do mundo da morte.

b. Sangue. A ideia do organismo vivo é fundamental tanto à respiração quanto ao 
sangue. Toda forma de vida desaparece quando estes deixam o corpo. Gn 9.4 encontra 
a vida no sangue e Lv 17.11 vê no sangue a sede da vida (cf. também Dt 12.23). Não há 
aqui qualquer conceito de uma alma-sangue; o pensamento óbvio é o de força vital.

c. Pessoa, negei denota a pessoa como um todo, aquilo que ele ou ela é. Gn 2.7 
expressa esta verdade, embora mais em relação com o aspecto externo do que com as 
modalidades da vida. O que está subentendido é a pessoa compreendida na identida
de corpórea. Contudo, a personalidade completa, o ego, está também envolvida. Deste 
modo, o substantivo pode se tornar um sinônimo do pronome pessoal (Gn 27.25; Jr
3.11).

d. Cadáver e sepulcro. A ênfase na pessoa leva ao uso do termo para um cadáver 
inerte (cf. Nm 6.6; 19.13; Lv 19.28). A referência é à pessoa morta antes da decompo
sição final. Fora da Bíblia, um uso para “túmulo” se desenvolve com base na suposição 
de o indivíduo se encontrar, em algum sentido, presente após a morte. Na Bíblia, entre
tanto, a negei nunca existe de maneira independente do indivíduo, e a palavra nunca é 
utilizada para um habitante do mundo inferior.

e. Vontade. O termo expressa movimento tanto quanto forma. A orientação pode 
ser para realidades elementares tais como fome e sede ou para anseio por Deus. Ele en
volve várias partes do organismo, que podem ser usadas como sinônimos para negei. 
Ele surge em relação a sexo em Gn 34.3, ódio em SI 27.12, dor e tristeza em ISm 1.10, 
a vontade em Gn 23.8 e busca por Deus em Is 26.9; SI 63.1, etc. O vocativo em SI 42.5, 
etc., é um tipo de pergunta ao eu, que se levanta à sua plena intensidade diante de Deus 
e que se aquieta quando o objetivo é alcançado (SI 131.2).

2. Carne e corpo.
a. Carne. O termo “carne” está em certa antítese a negei e pode também denotar a 

pessoa como um todo. Frequentemente, ele tem um sentido muito material para carne 
comestível. “Toda carne” é uma expressão para todos os seres vivos. Usado mais tarde 
com sangue, o termo denota aquilo que é humano como distinto do divino. Ele pode 
denotar o órgão masculino (p. ex., Ez 23.20; Êx 28.42). Mas quando usado para a pes
soa completa, pode também ser sinônimo de negei (SI 84.2; 119.120). Em si mesmo, 
no entanto, diz respeito à fraqueza humana e sua transitoriedade (Gn 6.3). Confiar na 
carne não ajuda (Jr 17.5). Por fim, a carne se torna o princípio maligno que se opõe a 
Deus, mas isso nunca é assim no AT, no qual, como um organismo que recebe sua vida 
do espírito, ela pode estar ligada ao louvor de Deus e ansiar por ele. A pessoa não deve 
corromper o caminho da carne sobre a terra (Gn 6.12). A carne se torna a antítese da 
alma e do espírito somente em Sb 8.19; 9.15.

b. Ossos. Na morte, a carne experimenta completa destruição. Os ossos se preser
vam por mais tempo, consequentemente eles recebem cuidado especial (2Rs 13.20), es
tão ligados à esperança de ressurreição (Ez 37), pode-se dizer que eles se alegram em 
Deus (SI 35.9-10), sua fratura expressa a violência de um ataque (Is 38.13), e eles tam
bém podem denotar o ser verdadeiro ou a substância mais secreta (Êx 24.10; Gn 7.13; 
Ez 24.2).
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3. Partes do corpo como a sede da vida.
a. A cabeça. No AT, a totalidade pode estar concentrada numa parte do corpo con

forme a vida é vista em sua manifestação ou movimento. Assim, a cabeça pode ser o 
foco, p. ex., quando mãos são impostas sobre ela numa bênção (Gn 48.14), quando 
uma punição é invocada sobre ela (Js 2.19), quando ela é confiada a alguém (ISm 28.2), 
quando seus cabelos brancos descem ao Sheol (Gn 42.38) ou quando ela é a sede do 
conhecimento (Dn 2.28).

b. O rosto. O rosto atua como um foco quando expressa várias emoções ou quando 
suas feições denotam cobiça (os olhos), arrogância (a fronte), orgulho (o pescoço) ou 
ira (o nariz).

c. A mão. A mão (palma ou dedos) é aquilo que pega um material e o trabalha. Ela 
expressa a vontade e os meios para levá-la a cabo. Dar poder é “fortalecer as mãos” (Jz
9.24).

d. O pé. O pé também expressa força (cf. postar-se em pé ou pôr o pé no pesco
ço de um inimigo). Contudo, o pé pode também escorregar, tropeçar ou ser apanhado 
numa armadilha (SI 94.18; Jó 12.5; 18.9).

e. Órgãos internos. Uma vez que emoções como a tristeza e a alegria afetam o fíga
do, o coração, etc., estes órgãos internos passaram a ser vistos como a sede delas (cf. SI 
44.26; 64.6; 16.7; Gn 35.11; Jó 31.20; Lm 2.11).

4. O coração. O coração detém um lugar especial como o termo antropológico mais 
comum (850 casos). Embora localizado de maneira exata, ele denota a totalidade em 
seu valor interior. Assim como a respiração, ele tem fluxo e refluxo. Todavia, sua cessa
ção não significa morte (ISm 25), visto ter um sentido mais amplo que o sentido me
ramente físico. Ele é o ponto onde se encontram as impressões (ISm 1.8; SI 13.2). Ele 
se aproxima de consciência (ISm 25.31). Ele dirige os caminhos da vida, como o lugar 
em que os estatutos de Deus são escritos. O insano não tem coração (cf. Gn 31.20), 
e o vinho e a prostituição tiram o coração (Os 4.11). O coração é o que diferencia os 
humanos dos animais, cujo coração é meramente físico (Dn 4.13). Ele forma planos 
que produzem ação. Por natureza ele não é puro (SI 101.4), mas se inclina à falsidade e 
ao orgulho (SI 12.2; 131.1). Ele pode se tornar gordo ou duro (Is 6.10; Ez 11.19). Deus 
o prova (SI 17.3), conhece (SI 33.15), purifica e une a si (lRs 8.61). Uma nova criação 
começa nele (Lv 26.41; Ez 11.19; 36.26).

5. O espírito.
a. Origem do conceito. Sem rü(a)h não há vida e a fonte da vida está fora de nós. A 

palavra significa “vento” ou “sopro”. O sopro, sendo passageiro, pode denotar vaidade 
(Jó 16.3), mas ele é também vivificante (Gn 8.1, etc.). Como o vento denota o sopro de 
Deus, ele perde seu aspecto físico e significa poder invisível (cf. Is 31.3).

b. Operação em pessoas. Como poder divino, o Espírito vem sobre certas pessoas e 
as capacita a fazer obras poderosas (Jz 13.25) ou a profetizar (ISm 10.6). O Messias tem 
o Espírito em medida especial (Is 11). Existem também outros espíritos que Deus pode 
usar, mas que se opõem a ele (ISm 16.14). rü(a)h é uma condição de negei e regula sua 
força (cf. Jz 15.19; lRs 10.5).

c. Atividade criativa. Em SI 104.29; Nm 16.22; 27.16 o Espírito é o poder criativo 
de vida. Em nós ele pode assim expressar intensidade de sentimento (cf. ISm 1.15; Os
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4.12; Nm 5.14). A expressão “despertar o espírito” expressa seu papel estimulador 
(Ag 1.14).

d. Relação com nepes e coração. A despeito dos paralelos, uma distinção permane
ce entre “espírito”, por um lado, e nepeS e coração, por outro, apesar de espírito e cora
ção serem praticamente idênticos em Ez 11.5 e Jr 3.17. Posteriormente, pode-se dis
cernir uma tendência para psicologizar o “espírito” (cf. Dt 2.30). No entanto, não há 
qualquer antropologia separada, nem encontramos o conceito de se tornar um espírito 
quando o corpo se consome.

e. Carne e espírito. O AT coloca esses dois termos em antítese, p. ex„ em Gn 6.1ss.; 
Is 31.3, mas somente no sentido de fraqueza humana e força divina. Em vista da cria
ção, os dois não são irreconciliáveis, exceto quando a carne confia no eu, e não em 
Deus (Jr 17.5ss.). A era escatológica suprimirá todas as tensões; no entanto, não me
diante a substituição da carne pelo espírito. Embora o espírito encontre uso religioso 
em, p. ex., SI 31.5; 34.18, etc., o coração é mais comum em tais contextos. A antropolo
gia do AT vê as pessoas menos de acordo com sua natureza e mais em sua relação com 
Deus.

6. Caráter relacionai da antropologia do AT.
a. Em princípio, a antropologia do AT pouco difere daquela de nações vizinhas. É 

Deus quem lhe dá sua coerência distinta. O único Deus, como Criador e também como 
Senhor da história, dá uma unidade de estrutura e impulso àquilo que é dito a respeito 
de suas criaturas humanas. Perante o Deus vivo, o indivíduo é uma pessoa responsável.

b. Esta pessoa é sempre vista numa totalidade que acha expressão não nos conceitos 
antitéticos de corpo e alma, mas nos conceitos complementares de corpo e vida.

c. O AT nunca vê a pessoa como uma abstração, mas sempre como um indivíduo 
histórico ou como membro de um povo histórico. O nome expressa o ser e sua história 
pessoal.

d. A vida não é apenas o movimento desde o nascimento até a morte, mas se acha 
sob constante ameaça e encontra um impulso contrário em contato com a fonte da 
vida. A vida é um respirar que é dependente do fôlego divino e no qual tanto o modo 
de respiração quanto a qualidade do ar respirado são importantes. Quando Deus cessa 
de soprar numa pessoa, a vida se interrompe.

e. A vida depende, então, do relacionamento da imagem humana com o original di
vino e com a tarefa que isto implica. Nós só estamos verdadeiramente vivos na situação 
de escolha na qual cumprimos aquilo que somos. [E. Jacob, IX, 608-31]

C. Judaísmo.
I. Judaísmo helenístico.
1. LXX. Em obras com um original hebraico, psychê geralmente traduz nepeS como 

força vital ou como sede da mente e do espírito (cf. Nm 35.11; Dt 11.18). A ideia da 
alma como um núcleo essencial, no entanto, é estranha ao AT, que não estabelece qual
quer antítese entre o corpo e a alma. Em Is 10.18 a expressão “alma e corpo” deno
ta a pessoa como um todo, sem qualquer ideia de antítese. SI 16.10 significa que Deus 
manterá vivo o salmista; só a LXX sugere que a alma passará algum tempo no mundo 
inferior, mas que Deus não a deixará ali. Quando a LXX usa psychê para pessoas vivas, 
entretanto, o termo se ajusta bem ao uso hebraico (cf. Êx 16.16).

2. Obras apocalípticas e pseudepígrafas. Essas obras comprovam a diferenciação
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conceituai entre corpo e alma, como no pensamento grego. Alma pode denotar a pes
soa, como no hebraico, mas ela é também a pessoa interior, o eu moral ou espiritual, 
que se separa do corpo e sobrevive após a morte, quer com Deus, ou no inferno ou 
no mundo inferior. A alma é a esfera da responsabilidade humana. Os mágicos podem 
roubar almas, que podem deixar o corpo por um tempo. Na ressurreição, porém, corpo 
e alma serão reunidos.

3. LXX (obras gregas).
a. O pensamento grego predomina em Sabedoria. Alma e corpo estão em antítese, o 

corpo é um peso, o bem-estar da alma é importantíssimo, a alma sobrevive após a mor
te. Por outro lado, a alma não é divina. A pessoa completa é criada à imagem de Deus e 
o pneúma precisa ser concedido por Deus.

b. 4Macabeus reproduz a psicologia filosófica popular. A tricotomia platônica apare
ce em 3.2ss., em 14.6 a alma é o centro da consciência e do sentimento e, em 15.25, ela 
é o órgão das funções intelectuais.

4. Aristeias e Josefo. A Epístola de Aristeias usa a expressão “salvar a alma” para “sal
var a vida”. Em outra parte, ela atribui pureza, como uma questão da mente, à alma, 
antes que ao corpo. Josefo usa uma terminologia psicológica diferenciada.

5. Filo. Filo conhece a divisão da alma em várias partes. O divino pneúma é para ele
a noús ou o logismós da alma, que a cura das paixões. Somente a parte mais elevada da 
alma humana tem união com Deus. No entanto, todas as suas partes têm participação 
no surgimento do pecado. Anjos e demônios são psychaí e o mundo tem uma psychê 
como um organismo vivo governado por leis racionais. [A. D ih l e , IX, 632-35]

II. Judaísmo palestinense.
1. nepeS denota o elemento vital, o hálito ou o ego. Nos textos de Qumran ela é mui

tas vezes equivalente a “vida”. Ela não é a alma como uma parte distinta, mas a pessoa 
toda vivendo em responsabilidade. Em muitas referências ela simplesmente denota o 
eu.

2. Os rabinos continuam o uso do AT para “vida”, mas também, sob a influência he- 
lenística, veem certa antítese entre corpo e alma. A alma habita como um hóspede no 
corpo e lhe dá forças para guardar a lei, recebendo poder do céu para este propósito. 
Em algumas declarações a alma é preexistente. No entanto, os rabinos não menospre
zam o corpo nem abandonam a unidade pessoal. Se a alma deixa o corpo na morte, os 
dois se juntam na ressurreição, e ambos são responsáveis perante Deus.

[E. Lo h s e , IX, 635-37]

D. ONT.
I. Os Evangelhos e Atos.
1. Vida natural e física.
a. Geral. Em At 20.10 a psychê é a vida, em 27.22 não haverá perda da vida, em

27.10 vida nenhuma será perdida e, em Mt 6.25, a vida precisa de sustento.
b. Concessão de vida. Quando Jesus diz que ele dá sua psychê como resgate por 

muitos, o que ele tem em mente é a vida ligada a carne e sangue, com o ego individual 
(Mc 10.45). Jo 10.1 lss. usa tithénai para a outorga da psychê; esta palavra pode signi
ficar tanto “arriscar” quanto “dar”. Os discípulos também podem sacrificar suas vidas, 
mas somente Jesus pode retomar sua vida. Em At 15.26 paradídõmi sugere o arriscar 
recursos; isso não precisa implicar martírio. Ap 12.11 se refere àqueles que não amam
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a própria psychê até à morte e, em At 20.24, Paulo não considera sua vida preciosa. Em 
Lc 14.26 psychê inclui tudo aquilo que compõe a vida terrena, que a pessoa deve abor
recer por causa de Jesus.

c. Buscar, matar e salvar vida. Em Mt 2.20 os inimigos do menino procuravam 
sua vida (psychê). Em Lc 12.20 Deus pede a vida do fazendeiro rico. A decisão em Mc 
3.4ss. é entre salvar a vida ou tirá-la. A vida terrena é levada tão a sério que deixá-la en
fermar é o mesmo que privá-la de tudo o que a faz valer a pena. Aqui a vida não é ape
nas um conceito formal, mas seu conteúdo é a vida plena que Deus intenta na criação. 
No entanto, isto significa, definitivamente, uma vida que é vivida no serviço de Deus, 
de modo que o grau de saúde física é uma questão secundária. Assim, em Lc 9.55-56 o 
Filho do Homem veio para proteger a vida física, contudo mais do que isso, evidente
mente, está em vista, como se pode ver em Lc 19.10, onde buscar e salvar andam lado a 
lado com o convite à fé. O chamado à fé é um chamado à verdadeira vida que Deus in
tenta; a salvação é uma salvação de qualquer coisa que impeça isto, seja a enfermidade 
ou a incredulidade.

2. A pessoa inteira. Se psychê significa “vida física”, o que está em questão não é o 
fenômeno como tal, mas a vida manifestada nos indivíduos. Assim, pása psychê signi
fica “todos” em At 2.43, mas com uma ênfase individualizante (3.23). Mt 11.29 promete 
descanso para a alma de todo aquele que vier a Jesus. A expressão tem por base Jr 6.16 
e traz a implicação de que o eu humano vive perante Deus e deve prestar contas a ele. 
Consequentemente, o descanso não é o da libertação do corpo. Ele é alcançado em atos 
de obediência física a Deus, porque a vida física que Deus dá não pode ser separada 
da vida com Deus que toma forma na oração, no louvor e na realização da vontade de 
Deus.

3. O lugar do sentimento.
a. A influência de outros. Os inimigos de Paulo envenenam as psychaí dos gentios 

em At 14.2. As psychaí dos irmãos em Antioquia são perturbadas em 15.24. A psychê 
pode assim ser influenciada por outras pessoas. Jesus mantém a psychê do povo em 
suspense em Jo 10.24; ela podia se inclinar tanto para a fé quanto para a incredulidade. 
Do lado positivo, Paulo e Barnabé fortalecem as psychaí dos discípulos em At 14.22.

b. Experiências de alegria, tristeza e amor. Uma decisão ativa está em questão quan
do a psychê de Deus tem prazer em seu servo em Mt 12.18. A psychê de Lc 12.19 espe
ra desfrutar prazeres físicos e psicológicos com base numa decisão radical. Em Lc 1.46 
a psychê é o sujeito do louvor a Deus; a presença de pneúma mostra que isto é dom e 
obra de Deus. A psychê pode ser também o local da tristeza, como em Mc 14.34 (cf. SI
42.5). Mc 12.30 requer amor de toda a psychê; a palavra é próxima a força de vontade 
neste contexto (cf. Mt 22.37). No entanto, sua omissão em Mc 12.33 mostra que ela não 
é supremamente importante ou distintiva (cf. At 4.32). A espada da tristeza traspassa a 
psychê em Lc 2.35.

c. Coração. Quando se diz, nos moldes do AT, que a alma louva e ama a Deus, o 
significado é muito próximo a coração. Surge a questão quanto a se o louvor e o amor 
a Deus são uma resposta à influência de Deus assim como outros movimentos da alma 
são respostas a outras influências.

4. Vida verdadeira.
a. Jesus. Em Mc 8.35; Mt 10.39; Lc 17.33; Jo 12.25 temos a declaração de que aque-
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les que quiserem salvar sua psychê a perderão, e aqueles que a perderem a salvarão. A 
referência primária podería ser à vida física, mas no sentido da vida verdadeira e plena 
que o Criador intenta e, consequentemente, com um alcance mais amplo que o da vida 
na terra. Uma vez que a vida verdadeira significa a liberdade de abertura para Deus e o 
próximo, ela difere do ascetismo estrito que o similar dito rabínico recomenda.

b. Marcos. No contexto de Mc 8.31ss. o dito enfatiza o fato de que a outorga de vida 
só é possível mediante o seguimento daquele que deu sua vida por todos. A verdadeira 
vida, portanto, encontra um novo centro, e ela é mais explicitamente uma vida vivida 
de acordo com o propósito de Deus e, consequentemente, em sua presença. Deus pre
servará esta vida mesmo que a perda da vida física seja requerida. A morte não é uma 
fronteira que torna falsa a verdade de Deus. A ressurreição finalmente efetiva a recep
ção de vida como um dom de Deus. Somente a orientação para Jesus e para o evange
lho pode levar a isso.

c. Mateus. Em Mt 10.39 o verbo “achar” sugere que a psychê ainda não foi concedi
da, mas que só se pode alcançá-la quando se está disposto a perdê-la.

d. Lucas. Lc 17.33 parece estar usando expressões da LXX, mas o contexto escatoló- 
gico torna provável que o sentido original de psychê aqui é “vida eterna”, a qual perde
mos se, assim como a esposa de Ló, não pudermos nos desligar da vida presente.

e. João. Jo 12.25 se refere primeiramente ao próprio Jesus (cf. v. 24), mas também 
com um olhar dirigido aos discípulos (v. 26). O contraste de “neste mundo” com “para 
a vida eterna” mostra que a referência diz respeito tanto à vida terrena como à eterna, 
mas não numa distinção acentuada. Não há qualquer mudança mágica, porque o cren
te já tem psychê. E também, a psychê não é uma alma imortal; ela é a vida que Deus dá, 
e que, mediante nossa atitude para com Deus, assume um caráter mortal ou eterno. A 
vida é guardada para a eternidade somente por meio do sacrifício dela e num constante 
viver mediante o dom de Deus.

f. Vida que subsiste à morte. A vida verdadeira é a vida que é dada por Deus e que é 
vivida diante dele. Ela é o eu vivido no corpo, entretanto, ela não consiste em saúde ou 
riqueza, mas é a vida como o dom de Deus que a morte não pode limitar.

5. O bem supremo. Em Mc 8.35-36 (cf. SI 49.7-8), o bem supremo é a vida verdadei
ra que se vive perante Deus como discípulo de Jesus. Viver a vida simplesmente como 
um fenômeno natural é perdê-la. psychê é vida física como aquilo que expressa o eu 
(cf. Lc 9.25); Mas na fidelidade de Deus ela também se aplica para além da vida física 
(cf. v. 38). A vinda do Filho do Homem mostrará se a orientação é para o cosmos ou 
para Deus. A psychê não é uma substância que sobrevive à morte; ela é vida pela ação 
de Deus, o evento de comunhão com Deus que chegará ao seu cumprimento por meio 
do julgamento.

6. psychê em contraste com o corpo. Mt 10.28 apresenta Deus como aquele que pode 
lançar o corpo e a psychê na Geena. O dito postula a unidade dos dois e nega a ideia da 
imortalidade da alma. Os perseguidores não podem afetar a verdadeira vida quando 
põem fim à vida física, a qual já é ameaçada por doenças e outros perigos. Somente 
Deus controla a psychê e, para aqueles que têm vida verdadeira com ele, Deus prepara 
um novo corpo, ao mesmo tempo em que destrói o corpo e a psychê daqueles que não 
têm vida verdadeira com ele.
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7. A psychè após a morte em Lucas.
a. Lc 12.4-5; 9.25; At 2.31. Esses ditos omitem as referências à psychè no Geena ou 

Hades. A ênfase está na corporeidade da ressurreição como distinta da helenística so
brevivência da alma. O importante papel do julgamento no chamado ao arrependimen
to exige a ressurreição, tanto dos justos como dos injustos (At 24.15).

b. Lc 12.20. Essa declaração simplesmente significa que o fazendeiro rico morrerá, 
embora talvez haja aqui uma sugestão de que a psychè é um empréstimo que Deus ago
ra requer de volta dele.

c. Lc 21.19. Isto podería se referir à preservação da vida terrena, no entanto, como 
vem depois do v. 16, provavelmente o que está em vista é a vida verdadeira e autêntica, 
ou seja, a vida eterna, embora não no sentido de uma alma imortal de acordo com o 
padrão grego.

II. Paulo.
1. Vida natural e vida verdadeira. Paulo faz uso escasso de psychè. Ele fala sobre 

o atentado à vida de Elias em Rm 11.3, refere-se ao risco de vida de Epafrodito em Fp
2.30, e diz que ele e seus ajudantes darão a vida (ou seja, seu tempo e energia, bem 
como a vida física) pela igreja em lTs 2.8 (cf. Rm 16.4). Em 2Co 12.15, ele está pronto 
a gastar e se deixar gastar em favor das psychaí de seus leitores, ou seja, para que eles 
venham a conhecer a vida autêntica que vem de Deus e é vivida com responsabilidade 
diante dele.

2. Pessoa. Paulo tem a pessoa individual em mente em Rm 2.9 e 13.1. Em 2Co 1.23 
(cf. o pneúma de Rm 1.9) ele tem em mente o eu que está consciente de sua responsabi
lidade para com Deus.

3. mia psychè. Em Fp 1.27, como um paralelo para hén pneúma, este termo põe 
mais ênfase sobre a tarefa que deve ser realizada, pneúma pode ser um paralelo a 
psychè no crente, mas não há uma ideia de alma regenerada pelo Espírito e destacada 
do corpo. A psychè é a vida física, a pessoa, ou a pessoa moral e espiritual; Paulo nunca 
a avalia negativamente.

4. Colossenses e Efésios. psychè possui um sentido neutro em Cl 3.23; Ef 6.6. Mes
mo em oposição à heresia colossense, Paulo não desenvolve uma doutrina da alma. Ele 
conduz o debate em termos de cristologia e não de antropologia.

5. Secularidade do uso. Paulo nunca usa psychè para a vida que sobrevive à morte. 
Ele vê a vida eterna inteiramente como um dom divino que tem como base um novo 
ato criativo. Ela é futura e celestial. Há continuidade com a vida terrena, mas ela se en
contra totalmente com Deus, e é melhor designada por pneúma do que por psychè.

III. Hebreus. As psychaí que se fatigam em Hb 12.3 são, provavelmente, as forças 
normais dos crentes. As psychaí de 13.17, no entanto, são os membros descritos com 
referência à vida espiritual deles. Os líderes têm especial responsabilidade pela psychè, 
da qual eles devem prestar contas no julgamento. O significado diz respeito à pessoa 
como um todo ou, possivelmente, à vida diante de Deus. 10.39 tem a última em vista; a 
preservação desta vida significa sua obtenção da consumação por meio do julgamento 
e da ressurreição. A existência espiritual é também o ponto em 6.19. Ela está sob amea
ça, mas tem firme esperança porque Jesus já adentrou o santuário além do véu. Em 4.12 
a palavra penetra tanto a alma como o espírito em vez de dividi-los. Este versículo não
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ensina tricotomia; ele associa alma e espírito à pessoa interior, na qual a palavra pode 
penetrar.

IV. As epístolas católicas.
1. João. 3Jo 2 faz distinção entre saúde geral e saúde da alma. psychê é a vida verda

deira diante de Deus, que pode ser saudável mesmo quando a saúde física está debili
tada. Corpo e alma não são postos em antítese explícita, porque a expectativa é que os 
dois venham a estar em harmonia.

2. Tiago. Em 1.21 salvação envolve salvação escatológica e, nesse caso, psychê é a 
vida diante de Deus que se consuma na ressurreição. O mesmo se aplica a 5.20, onde 
thánatos pode ser morte ou condenação, ou ambos, psychê é a vida verdadeira diante 
de Deus. Ela é salva através do julgamento, que a ameaça com a morte.

3. lPedro. Em 3.20 temos, simplesmente, um número, embora com uma sugestão 
de preservação por Deus e para Deus. Em 1.9 a psychê é a vida individual ou a pessoa; 
sua salvação é a meta escatológica da fé, mas desde já na terra ela é purificada por meio 
da obediência para o amor (v. 22). Em 4.19 a psychê poderia ser a vida física, entretan
to, no contexto, ela parece se referir à vida que o Criador toma em suas mãos proteto
ras, através da morte, e as modela sob nova forma. Cristo em 2.25 pastoreia a vida de fé 
dos crentes. Em 2.11 psychê é a vida que é dada por Deus e vivida diante dele. Desejos 
carnais fazem guerra contra ela, de forma que temos aqui uma antítese entre psychê e 
sárx (semelhante à antítese de Paulo entre pneúma e sárx). A psychê não é incondicio
nalmente boa, nem é chamada ao ascetismo, mas ela deve viver na esfera terrena como 
estando já em casa na esfera celestial.

4. 2Pedro. Em 2.8,14 psychê é a pessoa, vivendo responsavelmente, discernindo en
tre bem e mal e, por essa razão, exposta à tentação. Em si mesma ela é neutra; dikaía e 
astèriktos a qualificam positiva ou negativamente.

V. Apocalipse.
1. Vida física. Ap 16.3 usa pása psychê com zõês para “todo ser vivo” (ou seja, no 

mar; cf. 8.9). “Vida” é o significado em 12.11 -  a vida que os mártires não amaram mes
mo em face à morte.

2. Pessoa. Assim como no AT, psychê significa “pessoa” em 18.13. O acréscimo 
anthrõpõn mostra que o uso não é apenas numérico; a expressão manifesta repugnân
cia diante do tráfico de escravos, que são também pessoas humanas.

3. Vida após a morte. Esse sentido é mais claro em 6.9. As psychaí aqui são aqueles 
que aguardam o justo julgamento de Deus antes da ressurreição. Eles são mártires que 
gozam de autoconsciência, podem ser vistos em suas vestes brancas, mas não têm ainda 
a vida plena que vem com a nova corporeidade da ressurreição. Em 20.4 as psychaí al
cançaram o estado final após a primeira ressurreição, de modo que, obviamente, psychê 
não denota meramente um estado provisório, não corpóreo, mas envolve a pessoa 
completa vivendo em salvação escatológica.

VI. Uso do N T em distinção a pneúma.
1. psychê frequentemente denota vida física, pneúma pode ser usado para isso tam

bém, mas, enquanto a psychê pode ser perseguida e morta, a pessoa pode apenas entre
gar o pneúma a Deus. Somente psychê, então, pode se referir à vida puramente natural 
que pode terminar (cf. o contraste em ICo 15.45).
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2. psychê é sempre vida individual, ou a pessoa como um todo, frequentemente 
como o lugar da alegria e da tristeza ou do amor e do ódio. Em contraste, pneúrna para 
a humanidade total representa um aspecto especial, ou seja, o dom de Deus, e nunca 
caracteriza os descrentes ou impulsos eticamente negativos, psychê pode ser o lugar da 
fé, mas, como tal, só é de interesse para Paulo porque Deus pode usar as faculdades psi
cológicas. A proclamação e a edificação têm lugar através do pneúma.

3. psychê é vida autêntica somente quando Deus a dá e a pessoa a recebe dele. En
quanto o problema com pneúma é que ele tende a ser visto como a vida espiritual inte
rior que nos é dada, o problema com psychê é que ela tende a ser restrita à esfera física, 
em vez de incluir nesta esfera o presente de Deus que transcende a morte.

4. Assim como a fidelidade de Deus não termina com a morte (cf. SI 49), assim tam
bém psychê passa a significar uma vida que a morte não extingue. Mais tarde, psychê é, 
especificamente, a vida religiosa que se deve cultivar como um dom e que implica res
ponsabilidade. A continuidade entre a vida de fé e a vida da ressurreição não reside na 
habitação interna de Deus em nós, mas sim na fidelidade divina, pneúma também pode 
denotar o crente que morreu, mas neste contexto ambos os termos se referem não a 
uma parte sobrevivente, mas à vida total concedida por Deus e vivida diante dele: uma 
vida corpórea mas não carnal. João desenvolve psychê para expressar a continuidade, 
mas Paulo prefere pneúma, que enfatiza a continuidade da atividade divina.

5. O NT não usa psychê como um termo para vida num estado intermediário. Ap
6.9 não tem este sentido, nem 2Co 5.3 e, quando muito, Mt 10.28 é debatível. Paulo está 
sabiamente satisfeito por saber que os mortos estão com Cristo (Fp 1.23).

[E. S c h w e iz e r , IX, 637-56]

E. Gnosticismo.
1. Os textos gnósticos variam consideravelmente em ensino e uso. Uma caracterís

tica comum é a visão de que o eu humano é parte do mundo transcendente que está 
intrincado neste cosmos. O revelador revela sua verdadeira origem e o liberta para que 
ele retorne à sua casa. Em alguns textos, o eu é chamado de alma, e encontramos os pa
res correspondentes: luz/trevas, bem/mal, espírito/matéria e alma/corpo.

2. Os gnósticos que usam psychê consideram-na como a essência humana interior 
num cosmos moldado por partículas pneumáticas, contudo nitidamente diferenciado 
do mundo bom de luz, ao qual pertence unicamente o pneúma. A estruturação tríplice 
(pneúma, psychê, soma) segue o modelo filosófico, mas a união da alma com a matéria 
não é agora um ato da noús autorrevelada, mas envolve alienação da partícula pneu
mática. Leis naturais e morais escravizam o eu pneumático e o impedem de adentrar a 
plêrõma. A psychê é a disputada área de redenção; ela só é boa na medida em que toma 
para si o pneúma.

3. A terminologia psicológica varia amplamente nos pormenores. Os valentinianos 
se referem a duas almas. Outros contrastam psychê com noús, pneúma ou lógos. A re
denção se aplica estritamente ao pneúma, mas a psychê pode ser incluída. Para Basíli- 
des, a psychê é um pássaro, o pneúma são suas asas que lhe permitem voar. O gnosticis
mo popular usa os termos sem muita exatidão.
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4. a. Tricotomia. Os textos de Nag Hammadi dão evidência de tricotomia, p. ex., ao 
falar do Adão pneumático, físico e terreno, ou da ressurreição tríplice de espírito, alma 
e carne.

b. Uso variado de psychê. Os textos de Nag Hammadi também usam psychê de di
ferentes modos. Uma distinção básica é entre a alma cósmica e a supercósmica. A úl
tima é o pneúma, que é redimido por seu noivo, o Espírito vivificante. Outra distinção 
é entre almas imortais e mortais. A psychê, no entanto, é usualmente a alma cósmica, 
que se encontra entre o espírito e o corpo, e pode se inclinar numa ou noutra direção; 
é comum a avaliação negativa desta alma, e ela não pode ser redimida sem o pneúma.

c. O destino da alma. A descida e a ascensão da alma são descritas em várias cate
gorias; sua redenção é o grande tema dos textos gnósticos. Tudo depende de o pneúma 
de vida ganhar ou não controle sobre ela. Algumas almas são puras e outras são puni
das. O redentor enviado pelo Pai dá nova vida à alma, liberta-a e, desta maneira, torna 
possível sua ascensão. As almas salvas estão na ogdóade e cantam louvores em silêncio.

[K.-W. Tròger, IX, 656-60]

psychikós.
1. O mundo grego. Esse termo é comum no discurso religioso e filosófico e, então,

passa ao uso ordinário como o adjetivo de psychê. Em 2Mac 4.37, psychikós significa 
“de coração” ou “muito” na intensificação de um verbo de emoção; o grego normal
mente usa ek psychês para isso. Numa ocorrência psychikós também tem o sentido de 
“valente” ou “viril”. [A. D i h l e ,  IX, 661]

2. Judaísmo. A única ocorrência está em 4Mac 1.32, mas uma relação importan
te se desenvolve para choikós (cf. ICo 15.46ss.) (cf. também nesta conexão sarkikós e 
pneumatikós). Em Filo, a alma é o componente terreno. Considerando que a razão é 
neutra, os impulsos irracionais da alma nos seduzem e nos conduzem à tristeza. Uma 
avaliação negativa está por trás das declarações de Filo.

3. ONT
a. ICo 15.44ss. O termo psychê é ambíguo no NT. Ele pode denotar a vida verda

deira que Deus concede e também a vida comum que pertence a cada um. No último 
caso, o Espírito se encontra em nítida antítese. Somente quando o Espírito é concedido, 
quer no tempo ou escatologicamente, aquilo que é psychikós deixa de ser meramen
te terreno. Em ICo 15.44ss. Paulo vê essa concessão como escatológica. Aquilo que é 
psychikós não é pecaminoso como tal, mas é corruptível. Contrário a ele está o Cristo 
ressurreto, como Espírito vivificador. Nosso ser pneumático celestial ainda é futuro. Ele 
nos é dado unicamente como promessa de Deus em Cristo para a fé. A continuidade 
entre o que é psychikós e o que é pneumatikós repousa na fidelidade de Deus por meio 
de Cristo. Levaremos a imagem do celestial, não como se fôssemos espírito vivificador, 
mas como corpo espiritual, pois só Cristo é Espírito Criador.

b. ICo 2.14. Mais uma vez psychikós significa aqui a humanidade natural sem o 
dom escatológico do pneúma. Embora o não crente seja psychikós, o crente que não 
progride é sarkikós. Ser psychikós, então, não é um estágio mais elevado, mas isso tam
bém não envolve a mesma censura. O psychikós se torna um sarkikós quando professa 
fé, mas permanece apegado àquilo que é terreno, ou seja, a sárx.
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c. Tg 3.15. Nesse versículo, psychikós descreve aquilo que é terreno e fechado para 
o mundo de Deus. Neste caso, no entanto, a influência demoníaca está envolvida e o 
resultado é a desordem.

d. Jd 19. Aquilo que é psychikós é igualado aqui àquilo que é pecaminoso. Sem o 
auxílio do Espírito, a pessoa psychikós será vítima do desejo e causará divisão.

[E. Sc h w e iz e r , IX, 661-63]

anapsychõ.
1. O sentido básico dessa palavra é “esfriar ou refrescar com um sopro” ou “secar”. 

Na medicina significa tratar um ferimento com ar fresco. O uso transferido para “res
tauração” ou “refrigério” físico ou espiritual é muito antigo. [A. D ih l e , IX, 663-64]

2. Na LXX “refrescar-se” significa “recuperar a força” (Êx 23.12; Jz 15.19; 2Sm 16.14; 
SI 39.13).

3. Na LXX o verbo é sempre intransitivo, mas no NT ele é transitivo em 2Tm 1.16
no sentido de atender às necessidades de Paulo na prisão, ou também de trazer encora
jamento espiritual ou talvez ambos. [E. Sc h w e iz e r , IX, 664]

anápsyxis.
1. Essa palavra significa “esfriamento”, “secagem”, “refrigério”, “alívio”, “assistência”

ou “descanso”. [A. D ih l e , IX, 664]
2. A única ocorrência no NT está em At 3.20. Os “tempos de refrigério” são a era 

escatológica de salvação que vem com o arrependimento de Israel. O contexto é de ad- 
moestação. Ao grande número de judeus já convertidos serão acrescentados gentios 
crentes. A parusia trará assim o aperfeiçoamento de Israel. [E. Sc h w e iz e r , IX, 664-65]

dípsychos. Esse termo (Tg 1.8; 4.8) denota a pessoa “dividida” Por trás dele está a 
ideia do AT do coração dividido (cf. Dt 29.17; Ez 14.3ss.). Hermas gosta muito da pala
vra e da derivada dipsychía. [E. Sc h w e iz e r , IX, 665]

oligópsychos.
1. Essa palavra rara significa “covarde”, talvez com base na fraqueza física (cf. 

oligopsychía, que significa “fôlego curto”).
2. Com o verbo e o substantivo relacionados o termo ocorre na LXX com as nu-

anças “desalentado”, “irritadiço”, “impaciente”, “exausto”. “Covarde” ou “ansioso” ocorre 
apenas em Sir 4.9, e “irascível” parece ser o ponto em Pv 14.29. O uso comum é para 
“desalentado” num sentido religioso (Is 25.5; 35.4). [G. Be r t r a m , IX, 666]

3. Em lTs 5.14 o termo sugere fraqueza de fé e pode ser comparado com 
sympsychos em Fp 2.2, isópsychos em 2.20 e eupsychõ em 2.19 (mas não com ápsychos 
para um instrumento musical “inanimado” em ICo 14.7). A referência é ao vigor espi
ritual interior (ou à falta dele) em relação à tarefa que Deus estabeleceu.

[E. Sc h w e iz e r , IX, 666]

psychrós —> zéõ
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ω o

Õ —> Alpha e Omega; õdí -> adõ

õdín [dor de parto], õdínõ [padecer dores de parto]

A. Grego secular. De derivação incerta, õdínõ significa “padecer dores de parto” e 
õdínes são “dores de parto”. Homero usa o termo figuradamente para a dor súbita e vio
lenta de ferimentos. Platão associa o grupo à obra de Sócrates como um parteiro do 
conhecimento. Aristóteles reserva o termo para o processo natural do nascimento. Plo- 
tino encontra para ele uma aplicação cosmológica, bem como psicológica. A emanação 
de hipóstases inferiores é como um doloroso nascimento. Na mitologia, as deusas do 
destino estão presentes no nascimento e dominam sobre as dores, que podem ser causa 
de morte, õdís pode denotar o resultado das dores, ou seja, “fruto” ou “filho”.

B. A LXX. A LXX introduz mais termos subjetivos para as dores do parto e usa 
õdínõ e õdínes para temos hebraicos que denotam a gravidez como tal. Quando o he
braico emprega a metáfora do parto, a referência é mais ao tremor convulsivo do que à 
dor, e em questão estão a ansiedade e a angústia causadas por guerra, aflição ou julga
mento divino. Em Isaías o conceito expresso por õdínõ é o do nascimento ou renasci
mento nacional (cf. 45.10; 51.1-2; 54.1ss.). A imagem do parto aponta para além de si 
mesmo, visto que até no julgamento há expectativa de nova salvação. Assim como Deus 
tira do ventre natural (Sl 22.9), assim também ele tira do ventre do sofrimento e morte; 
ele não vai destruir de maneira final (Jr 17.7; Jn 4.11).

C. Judaísmo.
1. Qumran, Enoque Etíope e 4Esdras. Qumran compara os sofrimentos do poeta 

àqueles de uma mulher em trabalho de parto, mas não está claro aquilo que a mulher 
ou seu filho ou filhos representam. A única certeza é que sofrimentos do fim dos tem
pos estão em vista. A comunidade vive sob pressões que são um prelúdio para a era 
messiânica. En. Et. 62.4 refere-se a dores de parto em face do julgamento final, e 4Ed 
4.42 usa a metáfora para o novo nascimento da ressurreição.

2. Filo. Filo expõe alegoricamente as histórias de nascimento do AT. A alma recebe 
a semente da sabedoria divina, entra em trabalho de parto e dá à luz uma mente sadia. 
Se ela tenta dar à luz sem a bênção de Deus, o resultado é um aborto ou o nascimento 
do que é mau. A mesma alma pode gerar tanto Abel quanto Caim. A sabedoria recebe a 
semente de Deus e dá à luz os filhos de Deus, ou seja, o mundo.

3. Josefo. Josefo usa õdínes apenas com base no AT para gravidez ou trabalho de 
parto.
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4. A  tradição rabínica. Muitos rabinos encontram a metáfora do trabalho de par
to em SI 18.4. Associada está a ideia dos ais do Messias ou das dores de parto da era 
messiânica, a saber, a agitação, a guerra, a praga e a fome. O estudo da lei e de obras de 
amor fornecem uma proteção contra estas aflições.

D. O NT. lTs 5.3 adota a metáfora e usa o singular, quer coletivamente ou com re
ferência à primeira e repentina dor. O ponto aqui é que a destruição colherá inespera
damente aqueles que vivem seguros de si. As aflições introduzirão o fim dos tempos em 
Mc 13.8, embora quando elas ocorrerem não se deve, precipitadamente, esperar o fim. 
Mt 24.8 relaciona o “princípio das dores” com toda a angústia escatológica que precede 
ao renascimento do mundo; elas indicam a iminência do tempo de salvação. Em Rm
8.22 as aflições são um evento cósmico. Toda a criação espera pelo renascimento do 
mundo, o surgimento de um novo céu e de uma novà terra. Em G1 4.27 Paulo cita Is 
54.1: A mulher estéril tem muitos filhos, ou seja, os crentes, por causa do benevolente 
milagre de Deus. Ainda em 4.19 os membros da igreja vêm à fé somente através dos 
árduos esforços de Paulo em favor deles, que são como as dores de parto. Ap 12.2 apre
senta o sinal da mulher grávida que grita em sua dor. At 2.24 refere-se ao renascimen
to da ressurreição. O abismo não pode deter Cristo mais do que o ventre pode reter 
a criança; Deus o ajuda a pôr fim às dores com a soltura do Redentor. A orientação 
cristológica se encaixa com o quadro geral das dores de parto como um sinal tanto do 
fim como da renovação e, consequentemente, como uma admoestação e um alerta para 
a igreja.

E. Os pais apostólicos e os apologistas. Nessas obras a influência do AT e do NT 
é limitada a algumas citações que são tratadas de forma estereotipada (cf. Pol. 1.2; 
2Clem. 2.1 -2; Justino Apologia 53.5; Diálogo 85.8-9, etc.). [G. Be r t r a m , IX, 667-74]

-> lypê, odynê, páschõ

hõra [hora]

A. Uso não bíblico.
1. Essa palavra significa, em primeiro lugar, um “tempo certo, fixo ou favorável”, p. 

ex., para semear, casar, etc. Em seguida pode ser o “tempo habitual” ou um “tempo es
tabelecido” ou “designado”.

2. Um uso especial é para o “melhor” tempo. Este pode ser o tempo de maior apti
dão física, ou seja, a “flor da juventude”.

3. Temos então o sentido de “curto espaço de tempo” ou “hora” (cf. a “hora” da mor
te, mas também o último “momento”).

B. A LXX. Na LXX nós encontramos os sentidos usuais “tempo estabelecido”, “tem
po”, “tempo habitual”, “tempo designado”, “curto espaço de tempo”. O significado “hora”
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ocorre apenas em obras sem original hebraico. Por vezes, ocorre a ideia de iminência 
(cf. pró hõras, “prematuramente”, ou katá tên hõran taútên, “agora”).

C. ONT.
1. No NT nós encontramos “hora marcada” em Lc 14.17 (cf. a “hora” de oração em 

At 3.1). Em Ap 9.15 uma “hora” específica está estabelecida para um evento apocalípti
co. A hora pode ser uma “hora de julgamento” (14.7), uma “hora de ceifar” (14.15) ou 
uma “hora da provação” (3.10). O conteúdo da hora de Jo 12.27 dá a ela um significado 
especial como “esta hora”; “hora” pode significar o conteúdo (Mc 14.35). A “hora” do 
alvorecer é o tempo de despertar do sono e agir com vigilância (Rm 13.11-12).

2. A expressão hõra tinós indica o tempo de ação ou de sofrimento humano. “Sua 
hora” é a hora quando uma mulher está para dar à luz seu filho em Jo 16.21. Semelhan
temente, Jesus cumpre a exigência da hora que Deus estabeleceu para ele, p. ex., quan
do ele vai para a cruz em 13.1. Ele sabe que “sua hora” ainda não chegou (7.30; 8.20). A 
ideia é a da obediência à vontade e propósito de Deus (cf 2.4). Negativamente, a hora 
pode ser a de seus oponentes (16.4; cf. Lc 22.53).

3. Com “minha hora é chegada” nós também encontramos “o tempo é chegado”, ou 
seja, o tempo determinado de Deus (Jo 17.1; Mc 14.41). Em Lc 22.14 a referência é ao 
tempo da Páscoa (“quando chegou a hora [da Páscoa]”).

4. Em Jo 4.21, 23; 5.25,28; 16.2, 25 a frase “a hora vem” anuncia eventos futuros. “E 
agora é” em 4.23 (cf. 16.32) mostra que alguma coisa está bem próxima, escháté hõra é 
o “tempo do fim”.

5. hõra pode também indicar um tempo estabelecido (cf “desde aquela hora” em Mt 
9.22, ou “naquela hora” em 8.13 ou “imediatamente” em At 16.18). Deus dará as pala
vras certas “na hora” do julgamento (Mc 13.11).

6. Ninguém conhece o dia ou a hora da parusia, nem mesmo o Filho (Mc 13.32). 
Neste contexto “hora” pode ser simplesmente uma parte do dia ou da noite; não é, ne
cessariamente, a décima segunda parte do dia. O Filho vem de maneira inesperada; este 
é o ponto em Mt 12.44. Nós não sabemos o dia ou a hora da vinda do noivo (25.13), 
nem quando o ladrão vem (24.43). Consequentemente, há necessidade de vigilância 
(Mc 13.33ss.).

7. Uma “hora” exata é o significado em Jo 11.9. Exceto em Mt 20.3, 5-6, os Evange
lhos Sinóticos fornecem a hora específica apenas para os eventos da paixão (Mc 15.25, 
33-34; cf. Jo 19.14). Jo 1.39 e 4.52-53 fornecem a hora por motivos específicos. Detalhes 
de tempo também ocorrem em At 10.3, 30; 23.23. At 5.7 e 19.34 mencionam perío
dos de horas. Lc 22.59 refere-se a um tempo curto de aproximadamente uma hora. Um 
contraste com “para sempre” ocorre em Fm 15, e mían hõran significa “por um breve 
tempo” em Ap 17.12.

D. Os pais apostólicos. Nessas obras encontramos os significados 1. “um tem
po estabelecido” (Pol. 7.1); 2. uma “hora” com conteúdo específico (Mart. Pol. 14.2);
3. a décima segunda parte de um dia (Hermas Visões 3.1.2); 4. um “tempo curto” em
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contraste com a vida eterna (Mart. Pol. 2.3); 5. (no plural) um período de horas (Mart. 
Pol. 7.3); e 6. um “espaço de tempo” (Hermas Similitudes 6.4.4).

—> kairós, chrónos [G. D e l l in g , IX, 675-81]

hosanná [hosana]

1. Essa palavra é vista, comumente, como uma transliteração da expressão hebrai
ca hôfi-â  (-η)ηά’, que é um clamor por socorro (SI 118.25). Com os Salmos do Halel 
(113-118), ela passa para o uso litúrgico e, acompanhada pelo farfalhar dos ramos na 
festa dos Tabernáculos, torna-se um brado de júbilo na procissão solene em torno do 
altar das ofertas queimadas. Ela ecoa a esperança messiânica, pois, às vezes, o SI 118 
encontra uma interpretação messiânica.

2. O NT usa o termo na narrativa da entrada em Jerusalém. A expressão “bendito o 
que vem...” de SI 118.25 ocorre com ele em Mc 11.9-10, e o v. 10 apresenta o seu signi
ficado messiânico. A repetição de hõsanná aponta para o cumprimento da esperança 
messiânica em Jesus. Lucas omite o hõsanná, que os leitores gentios não compreende
ríam, mas tem “paz na terra e glória nas alturas” (cf. 2.14). Mateus mantém o duplo 
hõsanná em uma forma mais curta (21.9). Numa repetição posterior ele enfatiza o “Fi
lho de Davi” (v. 15). Quando as autoridades objetam, Jesus defende os clamores das 
crianças com base no SI 8.2; as crianças são um modelo do verdadeiro discipulado. Em 
João o clamor é o mesmo que em Marcos (Jo 12.13); o acréscimo “o Rei de Israel” mos
tra precisamente que “aquele que vem” é o Messias.

3. Como um clamor litúrgico, hõsanná encontra rapidamente um lugar no culto
cristão (Did. 10.6). A igreja, provavelmente, o adota a partir da tradição litúrgica do 
Judaísmo. Ele exibe um caráter cristológico e escatológico (cf. Eusébio História eclesi
ástica 2.23.13-14, onde ele ocorre no relato do martírio de Tiago, o irmão do Senhor). 
A igreja gentílica, no entanto, não tinha familiaridade com o seu significado original, 
como se pode ver através da explicação dada por Clemente da Alexandria em Pedagogo
1.5.12.5. [E. Lo h s e , IX, 682-84]

õtárion, õtíon —> oús
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tamanho e a natureza técnica de grande parte do material inibiram 
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gerando esta pequena coleção, um recurso que alcançará um público 
muito maior.
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