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Nasceu em Belém? Morreu solteiro? Queria confusão? Para 
muitos, não há dificuldade nenhuma em saber como Jesus 
viveu, o que dizia e como pensava: basta ler as 4 "biografias 
autorizadas" de Cristo na Bíblia, os Evangelhos de Mateus, 
Marcos, Lucas e João. Do ponto de vista dos historiadores, 
que tentam determinar com o máximo de isenção possível os 
fatos sobre a vida dele, a coisa é bem mais complicada. 

Isso porque os Evangelhos são documentos de fé, escritos 
por cristãos para convencer outras pessoas do mundo antigo 
que Jesus era o Filho de Deus. Ao que tudo indica, foram com
postos entre 40 e 60 anos depois dos eventos que abordam. 
Esses dois fatores impedem que eles sejam lidos como regis
tros objetivos, "jornalísticos", da pregação de um profeta de 
Nazaré por volta do ano 30 d.C. — até porque se contradizem, 
às vezes sobre fatos tão básicos quanto o dia da semana da 
Última Ceia ou quem foram os primeiros a ver o Jesus ressus
citado. Para embolar, textos não-cristãos mencionando Jesus 
são raríssimos no primeiro século após sua morte. 

Mesmo assim, o consenso entre os especialistas no chamado 
"Jesus histórico" é que dá para usar os textos bíblicos para 
reconstruir a vida do pregador. Para isso, eles empregam 
critérios usados em qualquer outro estudo da Antiguidade. 
Se mais de uma fonte menciona o mesmo fato, por exemplo, 
crescem as chances de que ele tenha acontecido mesmo. Ou
tro critério-chave é o do constrangimento, segundo o qual 
nenhum cristão inventaria um fato que poderia colocar a serie
dade de seu mestre ressuscitado em dúvida — como a história 
de que ele convivia com prostitutas e cobradores de impostos. 
E há também o chamado critério da descontinuidade: se a 
narrativa descreve Jesus fazendo algo que nem os judeus de 
sua época nem os cristãos depois dele faziam, é porque talvez 
ele realmente fizesse isso — um exemplo é a recusa de fazer 
jejum como exercício espiritual. 

Veja nas próximas páginas o que os pesquisadores sabem 
sobre o Jesus histórico — inclusive a resposta mais provável 
para a polêmica levantada pelo papiro descoberto este ano: 
será que Jesus foi casado? 
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Não há razões para duvidar que seus 
pais se chamavam Maria e José. Mais que 
isso, o Evangelho de Marcos, o primeiro a 
ser escrito (entre 65 d.C. e 70 d.C), cita os 
nomes de seus irmãos (Tiago, José, Judas 
e Simão) e menciona irmãs. Depois da 
morte de Jesus, Tiago foi um líder impor
tante em Jerusalém, conhecido como "o 
irmão do Senhor". 

Entre o século 4 d.C. (quando a teolo
gia da Igreja se consolida) e a Reforma 
Protestante, a tradição dominante entre 
os cristãos era interpretar essa lista de 
irmãos como parentes mais distantes, 
primos. O argumento era o uso da pa
lavra "irmão" para designar uma paren
tela mais ampla nas línguas semíticas, 
como o aramaico e o hebraico. De fato, 
esse uso ocorre na Bíblia hebraica, mas 
os Evangelhos e o resto do Novo Testa
mento foram escritos originalmente em 
grego, no qual palavras precisas para 
"primo", "sobrinho" etc. estavam disponí
veis. Por isso, o mais provável é que Tiago 
e companhia tenham mesmo sido irmãos 
de Cristo, filhos de Maria como ele, ape
sar da importância teológica da eterna 
virgindade da mãe de Jesus. 

Como essa família vivia? Provavelmen
te de maneira muito simples, a julgar pe
la escassez de qualquer tipo de luxo nos 
resquícios arqueológicos da pequena 
Nazaré do século 1.O termo grego usado 
para designar a profissão de Jesus, que 
ele provavelmente aprendeu com José, 
é têkton, que pode ser traduzido como 
"carpinteiro", mas também designa o que 
chamaríamos de pedreiro. Talvez a famí
lia de José tivesse algum pedacinho de 
terra, a julgar pelas metáforas agrícolas 
que povoam as parábolas de Jesus. 
A instrução que Cristo e seus irmãos 
receberam a respeito das tradições 
religiosas judaicas deve ter sido principal 
ou totalmente oral — há uma chance 
considerável de que ele tenha sido 
analfabeto, assim como 90% ou mais 
das pessoas de sua época. 
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O padre e historiador americano John P. 
Meier, autor de uma monumental série 
de livros ainda não concluída sobre o 
Jesus histórico, batizada de Um Judeu 
Marginal, é categórico: "Mesmo após 
a execução de João, Jesus nunca se 
separou dele". É um jeito poético de dizer 
que João foi uma espécie de mentor, ou 
no mínimo inspirador, de Jesus. 

Um dos principais motivos 
para acreditar nisso é o critério 
do constrangimento, mencionado 
rapidamente no começo desta 
reportagem. Todos os chamados 
Evangelhos sinópticos (os de Mateus, 
Marcos e Lucas, que seguem mais 
ou menos a mesma linha narrativa) 
relatam ou deixam implícito que Jesus 
foi batizado por João. Ora, nenhum 
cristão primitivo seria besta a ponto 
de inventar essa informação: o batismo 

de João era, afinal, para a remissão 
dos pecados. Por que o Filho de Deus 
precisaria de perdão para suas faltas? 
E quem batiza, em geral, não é superior 
ao batizado? 

Seja como for, o fato de Jesus 
ter procurado o batismo de João 
significa que ele aceitava a mensagem 
básica do Batista, diz o historiador 
André Chevitarese, especialista em 
cristianismo antigo da UFRJ. Que 
mensagem? A de que o fim estava 
próximo, em resumo: João era um 
profeta apocalíptico, para quem uma 
intervenção espetacular de Deus na 
história humana estava próxima, e 
que exigia o arrependimento dos que 
desejavam estar em paz com Deus 
antes desse cataclisma. A pregação de 
Jesus sobre um "Reino de Deus" prestes 
a chegar teria o mesmo fundamento. 
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Se a "sentença" colocada na cruz — "Je
sus Nazareno, Rei dos Judeus" — é au
têntica, e muita gente acredita que sim, 
então Pilatos interpretou o ministério de 
Jesus como uma ameaça política. Daí a 
saber como Jesus via as implicações polí
ticas da sua própria pregação, porém, vai 
uma distância e tanto. 

Para Richard Horsley, professor apo
sentado da Universidade de Massachu-
setts (EUA) e autor de uma série de livros 
sobre o contexto sociológico do ministé
rio de Cristo, é possível pensar em Jesus 
como líder de um movimento de resistên
cia não violenta aos romanos. 

A posição de Horsley, no entanto, é mi
noritária. A maioria concorda que o cen
tro da pregação de Jesus era mesmo o 
Reino de Deus. Para John P. Meier, as de
clarações "sociais" de Jesus (a importân
cia dos pobres, "oferecer a outra face", a 
solidariedade radical de dividir tudo com 
quem precisa) seriam formas de sinali
zar que esse Reino estava começando. 
"Jesus não pregava a reforma do mundo; 
pregava o fim do mundo", ressalta. 

Para começar, a questão é: que Messias? 
Os judeus do século 1 parecem ter tido 
expectativas variadas sobre a figura 
encarregada de resgatar Israel. 

Onde Jesus se encaixava nessa 
diversidade, se é que se encaixava, é 
difícil dizer. O certo é que ele não se 
apresentava como um Messias "clássico", 
descendente de Davi e legítimo herdeiro 
do trono de Israel. Há debate sobre o 
que ele queria dizer com a expressão 
"Filho do Homem": há quem ache que, 
em alguns casos, ele estava apenas 
usando o termo como forma de dizer "ser 
humano", e que a tradução de seus ditos 
para o grego, a língua dos Evangelhos, 
obscureceu isso. Bart D. Ehrman aposta 
que ele estava se referindo a uma figura 
realmente divina cuja chegada Jesus 
esperava para breve, e não a si mesmo. 

De qualquer maneira, o que fica mais 
ou menos claro é que Jesus se via como 
uma espécie de mediador no futuro 
Reino de Deus: aceitar a mensagem dele 
e praticá-la significava, de certa forma, 
ganhar um passaporte para o Reino. 

Sim, e esse era um aspecto 
importante. Especialistas como 
Geza Vermes, da Universidade de 
Oxford, traçam paralelos entre ele e 
contemporâneos como Hanina Ben 
Dosa, que curava doentes, e Honi, o 
Traçador de Círculos, que traçou um 
círculo e disse que não sairia dele 
enquanto Deus não mandasse chuva 
— o Senhor teria "obedecido". 

Apesar dessas semelhanças, no 
entanto, alguns elementos da atividade 
milagreira de Jesus são bastante 
típicos dele. O mais importante talvez 
seja a ausência de elementos rituais ou 
mágicos propriamente ditos: em geral, 
basta uma ordem por parte de Jesus 
para que a doença seja curada ou o 
demônio seja expulso. 

Os judeus que abraçavam o 
pensamento apocalíptico (e esse 
parece ter sido o caso de Jesus) viam 
possessão demoníaca e doenças como 
manifestação do poder de Satanás. Se 
aparecia alguém se dizendo capaz de 
vencer essas forças, era sinal de que 
Deus estava prestes a retomar seu 
controle sobre Israel e sobre o Cosmos. 
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Eles não eram todos os seguidores de 
Jesus, apenas os 12 homens de mais 
destaque. O número, aliás, é sugestivo: 
representa as 12 tribos que formavam 
o povo de Israel. 

Após a morte de seu mestre, os 
apóstolos passaram do papel de 
discípulos a outro mais próximo de 
mensageiros, perambulando pelo 
mundo a converter os primeiros 
cristãos. Essa fase pós-Jesus é descrita 
nos Atos dos Apóstolos, o quinto livro 
do Novo Testamento, cuja validade 
como documento histórico é muito 
contestada. Especialistas questionam, 
por exemplo, como tantos desses 
homens teriam passado dos 60 anos, 
numa região em que dificilmente se 
passava dos 40. E como teriam viajado 
para tão longe? — segundo a tradição, 
São Tomé foi até a Índia. Por essas e 
por outras, ainda falta muito para que 
possamos ter um retrato mais fiel dos 
"Apóstolos históricos". 
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Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 256, p. 44-51, nov. 2012. 




