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RESUMO 

 

 A morte dolorosa e violenta que Jesus sofreu foi consequência de sua atuação 

profética, sua concepção religiosa oposta ao papel do Templo e à Lei de Moisés e seu anúncio 

do Reino. O sentido da morte de Jesus de Nazaré não pode ser desligado de sua existência e 

de sua missão enquanto Filho de Deus. Jesus de Nazaré se entrega ao Pai por seus irmãos e 

por uma causa que lhes proporcionará vida abundante. A expressão „morreu por nós‟ explicita 

que o sentido da morte de Jesus é compreendido como ato solidário prestado à humanidade. 

Esse ato contínuo de Jesus determinou toda a sua missão realizada em nome de Deus-Pai e do 

seu Espírito, revelado em sua mensagem. Sua morte deve ser entendida como ato de 

solidariedade filial e, ao mesmo tempo, de libertação na medida em que foi acontecimento 

simétrico com a sua vida. 

 Jesus levou para a cruz o peso dos nossos pecados. Nessa forma de revelação de Deus, 

compreendemos seu sofrimento e morte não como fracasso de um projeto humano, mas, ao 

contrário, como paixão do Filho de Deus que gera salvação. O sentido da morte de Jesus não 

nos revela um Deus cruel que exige algo de infinito ao seu Filho para redimir a humanidade 

do seu pecado e conduzi-la para uma vida em liberdade, vida plena e, nesse sentido, salva.

 A reflexão sobre o sentido da morte de Jesus de Nazaré suscita a percepção da 

ausência do bem na realidade e o desejo de corrigir as injustiças humanas que geram a morte e 

levam à cruz. Assim, a morte de Jesus nos dá a possibilidade de assumir a nossa condição 

humana com um fio de esperança. Temos na morte de Jesus, que não foi por si, mas por nós, a 

força que conserva o sentido de nossa existência e ampara a capacidade de ânimo pela 

realidade do Reino, inaugurado por nós e selado definitivamente na morte de cruz por nós e 

para nossa salvação. 

 

Palavras-Chave: morte, ressurreição, Reino de Deus, salvação, cruz. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The painful and violent death suffered by Jesus was consequence of his prophetic acts, 

his religious doctrines opposed to the Temple role and to Moses‟ Law and  the announcement 

of the Kingdom. The significance of Jesus of Nazareth‟s death can not be apart from his 

existence and his mission as Son of God. Jesus of Nazareth surrenders to the Father on behalf 

of his brothers/sisters and for the reason that will provide them with abundant life. The 

expression „died for us‟ demonstrates that the meaning of Jesus‟ death  is understood as a 

solidary act provided to humanity. This continuous act of Jesus has dictated all his mission, 

realized in the name of God Father and his Spirit, revealed in his message. His death must be 

understood as an act of fraternal solidarity, while at the same time, of liberation, for such was 

a symmetric event with his own life. 

 Jesus has taken to the cross the weight of our sins. In this way of revelation from God, 

we see his suffering and death not as a failure of a human project,  on the contrary,  as the Son 

of God‟s passion which  brings salvation. The meaning of   Jesus‟s death does not reveal us a 

cruel God, demanding from his Son an endless sacrifice in order to redeem humanity from its 

sins and bring it to a free, fulfilling life and in that sense saved. The reflection  about  the 

meaning of the death of Jesus of Nazareth implies the  perception of the lack of goodness in 

reality  and the desire to correct the human injustices  which bring death and lead to the cross. 

Therefore, Jesus‟ death gives us the possibility to assume our human condition with a 

glimmer of hope. We have in his death, which wasn‟t for himself, but for us, the strength  to  

preserve the meaning of our existence and to support  our encouragement for the reality of the 

Kingdom, inaugurated  by us and definitely sealed with the death on the cross for us and for 

our salvation. 

 

Key Words: death, resurrection, Kingdom of God, salvation, cross. 
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INTRODUÇÃO 

   

 A morte, em si, faz parte do mistério de Deus. Todo ser humano nasce, se desenvolve 

nas suas dimensões peculiares e morre. Esse é o trajeto vital e histórico de cada ser humano. 

O mundo, o tempo e a morte são realidades históricas, concretas e não meras suposições. 

Jesus não poderia ter se esquivado da naturalidade da morte. Não há dúvidas que ele 

experimentou a humanidade desde o nascimento até à morte. No entanto, a sua morte tem um 

significado especial para o conhecimento de sua pessoa e de sua missão. Unicamente por 

querer nos salvar, Jesus não retrocede em padecer a morte demonstrando amor diante do mais 

terrível e extremo castigo, a cruz! 

  O que trazemos como ponto de questionamento, nessa dissertação, é o sentido de sua 

morte na cruz em relação com a sua vida e missão e em relação com a vida e a missão de cada 

pessoa humana. As reflexões sobre a morte de Jesus e sua significação para a redenção 

seguem, por vezes, interpretações diferenciadas. A liturgia, as devoções populares, os hinos e 

orações, os preceitos morais e a profissão de fé decorrem do conceito de salvação que foi 

incorporado à fé, ou seja, do como se concebe a ação de Jesus para realizar a salvação 

humana. 

 Para uma reflexão sobre o sentido da morte de Jesus não podemos perder de vista o 

caráter histórico de sua morte e sem as acusações decorrentes dos conflitos com os quais Jesus 

estava envolvido. A morte de Jesus não pode ser tomada apenas no que pode ser absolvido 

como teologicamente compreensível, pois a própria encanação já prescinde a teologia. Assim, 

se tomarmos a morte de Jesus como acontecimento histórico-teológico, podemos colaborar na 

atualização de sua mensagem. 

 Partimos do pressuposto de que a morte de Jesus na cruz é um tema central da 

cristologia e, por conseguinte, de toda teologia cristã. Os três capítulos dessa dissertação 

obedecem a uma sequência de temas relacionados que abordam a morte de Jesus desde o 

acontecimento em si até as mais recentes interpretações de seu sentido. Vários escritos, com 

gêneros literários diferentes e de épocas distintas, atestam a historicidade da morte de Jesus e 

lhe acrescentam uma interpretação.   



11 

 

  No primeiro capítulo, acolhendo os resultados das pesquisas recentes sobre o Jesus 

histórico, adentraremos na reflexão sobre a morte no seu contexto e sobre as causas da sua 

morte em particular. Será nosso ponto de partida o aspecto político-social sob a dominação do 

império romano e suas implicações no cotidiano dos judeus na época do nascimento e da 

atividade de Jesus de Nazaré, de modo especial na região em que ele iniciou seu ministério, a 

Galileia. Uma pergunta guiará esse trajeto: por que procuravam eliminar Jesus, o Profeta de 

Nazaré? 

  Ao abordarmos as atividades de Jesus investigaremos se a sua ação em prol do Reino 

estava relacionada com os argumentos apresentados no processo que culminou com a sua 

morte. Analisaremos, ainda, as razões substanciais para a condenação à morte, apresentadas 

pelo Novo Testamento.  

 Perseguindo as pistas encontradas nos Evangelhos e nas recentes pesquisas 

adentraremos na religiosidade judaica procurando entender a importância do Templo e das 

sinagogas, da Lei mosaica e dos grupos religiosos que entraram em conflito direto com a 

pregação de Jesus. Após a apresentação do contexto que vivia a iminência da morte em 

decorrência das revoltas contra o império romano que limitava os costumes judaicos e 

cobrava altos impostos, investigaremos a participação do Sinédrio, de Pilatos e das pessoas 

com as quais Jesus interagia no processo que o levou à crucificação.  

  No capítulo seguinte, de modo resumido, apresentaremos as ideias centrais de alguns 

teólogos que se destacaram na exposição do conceito de salvação, desde São Paulo, passando 

pelos Padres, ressaltando alguns teólogos da Idade Média, sobretudo São Tomás de Aquino, e 

escolhendo, por último, alguns teólogos mais recentes, inclusive os latino-americanos 

envolvidos diretamente na teologia da libertação. Nossa maior preocupação será perceber o 

desenvolvimento histórico da compreensão do sentindo da morte de Jesus de Nazaré e a 

evolução e aplicação dos conceitos na vida social. 

 Jesus assumiu a condição humana, se humilhou, foi acolhido e seguido por uma 

grande multidão que o ouvia anunciar o Reino de Deus, mas foi rejeitado e perseguido pelos 

dirigentes do seu povo e, depois, foi condenado e executado na cruz. No entanto, este Jesus 

foi aceito pelo seu Pai que o ressuscitou e o constituiu “Senhor e Cristo” (At 2,36). Nossa 

preocupação será a de mostrar como esta série de acontecimentos foram concebidos como 

salvíficos pelos seguidores de Jesus. São Paulo, por sua vez, desenvolveu uma reflexão 

teológica sobre a morte de Jesus, escolhendo alguns conceitos já conhecidos na tradição 

bíblica. O cerne de sua doutrina está representado nos seguintes tópicos: “morreu por nossos 

pecado” (1Cor 15,3), “a morte foi absolvida pela vitória” (1Cor 14,54b) e “instrumento de 
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propiciação” (Rm 3,25). Esses conceitos teológicos foram acolhidos pelos teólogos da 

Patrística proporcionando novas explicitações: “morte por nós e por nossa salvação”, 

“sacrifício a Deus em nosso lugar” e “satisfação”.  

  Com o advento da escolástica foi possível observar uma nova leitura do sentido da 

morte de Jesus. O aspecto do sofrimento ganhou maior destaque favorecendo uma mística da 

imitação de Cristo Sofredor e uma espiritualidade que valorizava a dolorosa morte de Jesus 

como único e verdadeiro penhor da salvação humana. Concluiremos esse capítulo colhendo as 

reflexões dos teólogos modernos que, ao abordarem o tema da morte de Jesus, elaboraram 

novos conceitos que foram aplicados à sua interpretação possibilitando a compreensão do seu 

sentido não mais dependente do valor do sofrimento.     

  No último capítulo nos guiaremos pelo desejo de atualizar a compreensão do sentido 

da doação integral de Jesus Cristo em vista da salvação da humanidade e suas consequências 

práticas no nosso contexto atual, permeado de sofrimento e mergulhado na escuridão da falta 

de liberdade, de justiça e de paz.  

 Quando escolhemos o tema da morte de Jesus já tínhamos em mente a sua 

objetividade para a fé cristã. Mesmo assim, consideramos que essa é uma excelente 

oportunidade para nos inserir no longo caminho já percorrido por teólogos e místicos que 

consideram a centralidade da morte de Jesus na salvação da humanidade.  

  Temos consciência de que se pensarmos que a morte de Jesus satisfaz um princípio 

abstrato estaremos corroborando na perca da eficácia da cruz de Cristo (cf. 1Cor 1,17). Nossa 

dissertação será um caminho iluminado pelas reflexões já apresentadas, mas ao mesmo 

tempo, pontilhado pela procura do sentido da morte de Jesus de Nazaré na cristologia atual, na 

prática devocional, na liturgia da Igreja, na cultura e na vivência dos valores da fé e, de modo 

especial, na experiência de vida daqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus e 

contemplaram sua face de Filho Crucificado. 

 Assim como todas as pessoas estão destinadas a morrer o Filho de Deus também 

deveria morrer. Mas a sua morte tem um sentido que a caracteriza como uma morte única, 

pois foi a culminação de sua encarnação, como doação de sua vida pela causa do Reino, como 

caminho de plenitude da vida e como antítese da ressurreição. É sobre estes termos que 

dissertaremos a seguir. 
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CAPÍTULO I 

1. AS CAUSAS HISTÓRICAS DA MORTE DE JESUS DE NAZARÉ 

  

 Jesus morreu na cruz condenado pela decisão suprema das instâncias do poder 

religioso e civil que atuavam em Jerusalém, sob a acusação de transgressor das leis e 

costumes judaicos e de agitador da organização social e jurídica. A condenação teve como 

pano de fundo a mensagem sobre o Reino de Deus. Em contrapartida, o sentido da morte de 

Jesus transcendeu a este aspecto jurídico e político. A interpretação histórico-teológica 

favoreceu a que seus discípulos descobrissem nas causas históricas da sua morte a realização 

do projeto de amor do Pai manifestado pela entrega do Filho que, assumindo a condição 

humana, viveu a entrega de si mesmo, numa total adesão ao plano salvífico, sem esquivar do 

sacrifício na cruz, no qual expressou a maior prova de amor ao Pai e ao Reino de vida 

abundante, fraterna e universal. 

 O processo contra Jesus se configura como um elemento fundamental para a 

compreensão do sentido de sua morte. Jesus não sofreu uma morte natural, mas foi 

processado e recebeu uma condenação específica, ratificada pelo Sinédrio e por Pilatos: foi 

crucificado. Aquele processo, dada a sua significação, tramitou em dois tribunais, um 

religioso e outro político. Esta morte e o modo como é concebida é a chave para a 

compreensão de sua mensagem que se prolongou na história e ainda hoje é apreciada e cativa 

discípulos e discípulas.   

  A questão, que é tema do primeiro capítulo deste estudo, tem se tornado fundamental 

nos ensaios de abordagem histórico-hermenêutica sobre Jesus de Nazaré. O resultado da 

pesquisa sobre a morte de Jesus oferece várias interpretações evidenciadas nos escritos do 

Novo Testamento. Essas interpretações podem ser contextualizadas em dois âmbitos: a 

significação histórica e a significação teológica. Não se trata de antagonismo, mas guardam 

unidade e, ao mesmo tempo, complementaridade. É com essa perspectiva que abordaremos a 
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sistematização do sentido da morte de Jesus de Nazaré, partindo, neste capítulo, do contexto 

histórico, adentrando as nuances político-religiosas romanas e judaicas. 

 O contexto histórico de Jesus estava envolvido numa atmosfera religiosa nos moldes 

do judaísmo. O drama da morte provocado por rebeliões e violência era um risco iminente. 

Penetrando nesse universo se pode presumidamente investigar como Jesus interpreta o seu 

processo de condenação. Ele sabia que a sua morte estava próxima? Contava com a 

possibilidade de outra condenação ao invés da crucificação? Outras questões associadas a 

estas constituem o desenvolvimento desta pesquisa: Qual foi o interesse das autoridades 

judaicas e romanas ao mover o processo contra Jesus, já que ele se declara inocente de todas 

as acusações? Quais foram os delitos alegados para que Jesus recebesse a condenação à morte 

na cruz? Essas questões, mesmo que introdutórias, serão o programa sequencial do primeiro 

capítulo. 

  

1.1 O contexto do nascimento de Jesus 

 A leitura atenta dos relatos sobre a morte de Jesus de Nazaré apresentados nos escritos 

do Novo Testamento nos remete a algumas questões: até que ponto estes relatos estão 

preocupados em detalhar os acontecimentos da vida de Jesus, ou seja, apresentar fatos 

propriamente históricos, livres de interpretações particulares, que o levaram a ser condenado à 

morte? Por que esses relatos não apresentam uma única interpretação do sentido da morte de 

Jesus? Os “momentos crucias” no desfecho da morte de Jesus descritos no Novo Testamento 

não estão entrelaçados a serviço de uma construção teológica? Essas questões não são as 

únicas a serem formuladas tendo em vista a ambivalência do tema. Por hora, este 

questionamento será a base do desenvolvimento da pesquisa sobre o cotidiano de Jesus nos 

dias de sua vida entre nós (cf. Hb 5,7), dos seus discípulos e também daqueles que não eram 

seus discípulos, mas estavam de alguma forma, atrelados àquele contexto histórico.   

 No discurso de Pedro, a morte de Jesus “a quem vós crucificastes”, é a gênese da 

salvação, pois “Deus o constituiu Senhor e Cristo” (At 2,36) e, por conseguinte, é o a priori da 

cristologia querigmática e a força propulsora deste mesmo „Evangelho‟ para além da 

Palestina. Esse evento histórico, atestado sob Pôncio Pilatos, é comumente aceito pela crítica 

histórica moderna.
1
  

  O acontecimento „morte‟ se dá em decorrência de um processo, seja uma condenação 

(por motivos políticos e/ou religiosos), uma doença ou mesmo condicionado por uma 

                                                           
1
 Cf. FERRARO, Benedito. A significação política e teológica da morte de Jesus à luz do Novo Testamento. 

Petrópolis: Vozes, 1977, p. 19. 
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fatalidade e, neste sentido, a morte tem seu sinônimo aproximado com fracasso, fim ou 

interrupção de um processo. Em cada cultura a morte assume significados ligeiramente 

diferentes. Entretanto, transparece no geral um conceito aproximado para a morte: “algo mais 

do que o mero cessar irreversível da atividade biológica do organismo.”
2
 

  A morte de Jesus de Nazaré está concretamente situada e, para além do mistério que a 

envolve, é plausível de uma explicitação, o que exige abordar o significado que perpassa o 

antes e o depois de sua consumação. Para o que versaremos a seguir, trata-se do antes, isto é, 

especificamente do início da vida de Jesus, aquele que “será grande, será chamado Filho do 

Altíssimo” (Lc 1,32).  

  Por ser autenticamente humano, Jesus trazia em si a morte física inscrita em sua 

biologia, do mesmo modo que trazia a necessidade de comer ou a capacidade de sofrimento. 

A morte é um fato maior que configura decisivamente toda a existência e confere forma 

definitiva a todo projeto humano. É, portanto, possível a pergunta: se Jesus de Nazaré não 

tivesse feito a experiência da morte, como poderia ter sido verdadeiramente homem? E, de 

igual modo, como poderia ter sido vencida a morte?
3
 

  Jesus, ao se encarnar, traz em si os sinais de sua própria identidade e credibilidade que 

podem ser conhecidos e comunicados em linguagem humanamente inteligível.
4
 

A carne representa o homem em oposição a Deus, sublinhando sua 

fragilidade e sua mortalidade; é a mais forte expressão de desprezo pela 

existência humana. (...) Ele apareceu no mais profundo rebaixamento. (...) 

Ele habitou entre nós implica que o próprio Deus estava presente na carne, 

no rebaixamento. Como se pode dizer de um homem que sentia a fome e a 

sede, que experimentou o medo e o temor que morreu como um criminoso, 

que Deus estava presente nele?
5 

 Jesus assumiu a condição humana, entrando no tempo e na história onde acontece “o 

nosso encontro com Deus.”
6
 Este é o momento da irrupção extraordinária de Deus no 

cotidiano da humanidade, pois toda revelação é historicamente mediada.
7
 Ao entrar na 

história, Jesus assume a realidade humana em todas as dimensões possíveis, mostrando-se 

livre: “livre diante de Deus e para Deus. Livre diante dos homens e para os homens.”
8
 Ele é, 

                                                           
2
 TORNOS, Andrés. Morte. In: FLORISTÁN SOMANES, Cassiano & TAMAYO-ACOSTA, Juan-José. 

Dicionário de conceitos fundamentais do cristianismo. São Paulo: Paulus, 1999, p. 501.  
3
 Cf. TORRES QUEIRUGA, Andrés. Recuperar a salvação: por uma interpretação libertadora da experiência 

cristã. São Paulo: Paulus, 1999, p. 180. 
4
 Cf. LATOURELLE, René. Jesus existiu? História e hermenêutica: através dos Evangelhos podemos chegar a 

Jesus? Aparecida: Santuário, 1989, p. 10. 
5
 JEREMIAS, Joachim. A mensagem central do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 1977, p. 107. 

6
 GRECH, Prosper. O problema cristológico e a hermenêutica. In: LATOURELLE, René & O‟COLLINS, 

Gerald (org.). Problemas e perspectivas de teologia fundamental. São Paulo: Loyola, 1993, p. 133. 
7
 Cf. HAIGHT, Roger. Jesus, símbolo de Deus. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 27. 

8
 DUQUOC, Christian. Cristologia: ensaio dogmático I: o homem Jesus. São Paulo: Loyola, 1977, p. 113. 
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portanto, o revelar-se de modo mais sublime e plausível Daquele que sempre esteve presente. 

“Jesus existe a partir de Deus como Filho, e em vista dos homens.”
9
 

  O entrar de Jesus na história é narrado no tempo dos Doze
10

 sofrendo as manipulações 

de um duplo tempo: o que vai do princípio ao fim e o que se projeta do fim para o começo; 

num e noutro caso, depende da memória de uma pessoa ou de uma coletividade, de modo que 

a fusão nunca é perfeita, mas mostram o que aconteceu a Jesus e, ao mesmo tempo, o que 

significava, naquele momento, para cada um dos evangelistas.
11

  

  A expressão mais clássica do mistério da encarnação encontra-se na Carta aos 

Filipenses, em forma de hino: “Tinha a condição divina, e não considerou ser igual a Deus 

como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a condição de 

servo, tomando semelhança humana. E, achando em figura de homem, humilhou-se e foi 

obediente” (Fl 2,6-8a). A encarnação de Jesus de Nazaré teve „tempo e lugar‟ concretos.
12

 A 

identidade original de Jesus parte desse pressuposto ontológico: quem foi o homem Jesus? 

Onde nasceu? Sua família, religião, amigos, trabalho... É impossível a dicotomia entre a 

atividade de Jesus e seu contexto histórico. “Isso supõe algo fundamental: tudo o que Cristo 

vive e tudo o que sucede nele não vale somente para ele, mas também para o ser humano.”
13

 

 

1.1.1 O lugar histórico da vida de Jesus  

 Quanto mais inserirmos Jesus em seu contexto histórico, mais o entenderemos.
14

 É 

mister conhecê-lo tal como se manifestou na Galileia, desde aproximadamente o ano seis 

antes de nossa era, aos seus coetâneos. “A história antiga do povo de Israel precedeu à vinda 

de Jesus, mas isso não quer dizer que sua única razão de ser era a preparação, e menos ainda, 

a antecipação de sua vinda.”
15

 Muito do que sabemos ou do que nos é possível entrever da 

vida de Jesus é testemunho de pessoas que o viram, conviveram com ele ou receberam 

informações verossímeis a seu respeito. Muitos testemunharam sua existência a partir de um 

                                                           
9
 BLÁZQUEZ, Ricardo. Quem é Jesus de Nazaré? In: NEUFELD, Karl H. (org.). Problemas e perspectivas de 

teologia dogmática. São Paulo: Loyola, 1993, cap. 15, p. 253. 
10

 Cf. THEISSEN, Gerd & MERZ, Annette. O Jesus histórico: um manual. São Paulo: Loyola, 2002, p. 239. 
11

 Cf. LUIS SEGUNDO, Juan. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré: dos sinóticos a Paulo. 2. ed. 

São Paulo: Paulus, 1997, p. 105-107. 
12

 Vale citar um conselho de Joachim Jeremias: “Conhecer o mundo que cerca Jesus ajuda a compreender melhor 

a sua mensagem”. JEREMIAS, Joachim. A mensagem central do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 1977, 

p. 108.  
13

 TORRES QUEIRUGA, Andrés. Recuperar a salvação: por uma interpretação libertadora da experiência 

cristã. São Paulo: Paulus, 1999, p. 174. 
14

 Cf. LIBANIO, João Batista. Qual o futuro do cristianismo? São Paulo: Paulus, 2006, p. 29. 
15

 ARENS, Eduardo. A Bíblia sem mitos: uma introdução crítica. São Paulo: Paulus, 2007, p. 192. 



17 

 

contato direto – o que certamente foi transformador e envolvente. “As pessoas encontraram 

Deus em Jesus porque Jesus mediava Deus.”
16

 

  Jesus
17

 nasceu em um pequeno e desconhecido povoado da Galileia
18

 e encarnou-se no 

meio dos pobres. “A Galileia será a terra das alegrias de Jesus: a sua infância, a sua existência 

secreta e laboriosa, mais tarde os primeiros êxitos do seu apostolado, tudo se passou ali.”
19

 

Jesus viveu com os pobres, sendo um pobre também;
20

 falou o aramaico, foi inserido por José 

em uma linhagem humana; José lhe deu o nome, ensinou-lhe o seu ofício.  

 O que Deus nos oferece no mistério da encarnação é a humanidade mais humana, mais 

despojada e normal. Não é um Deus que utiliza os recursos de um espécie de humanidade de 

empréstimo para despejar nela os esplendores de sua onipotência, e sim um homem normal e 

profundamente humano, no qual transparece a majestade de Deus, de um Deus que passeia 

sobre a paisagem cotidiana da Palestina.
21

  

  Jesus não se fez homem no sentido abstrato, mas para atingir todos os homens, de 

todas as épocas e de todos os continentes, ele se fez um homem, um homem concreto.
22

 A 

encarnação de Jesus foi a “criação de uma humanidade nova, uma repetição da primeira 

criação.”
23

 Sua vida e todo o seu comportamento “não estão unicamente de acordo com a 

mensagem do Reino: já são a sua realização concreta.”
24

 

 Como as crianças de seu tempo, também Jesus dependeu de uma família para 

providenciar seu sustento, sua religiosidade, sua educação. Na Carta aos Hebreus 

encontramos uma expressão que resume suas necessidades humanas: apresentou súplicas e 

pedidos a Deus, teve de ser obediente, aprender a suportar o sofrimento e a buscar a perfeição 

(cf. Hb 5,7-9). No relato lucano se evidencia a papel da família na educação dos filhos que 

                                                           
16

 HAIGHT, Roger. Jesus, símbolo de Deus. São Paulo. Paulinas, 2003, p. 241.  
17

 Yesu é abreviação de Yesua, que é abreviação de Yehosua (Josué), o sucessor de Moisés. É um nome bastante 

popular e, originalmente, significava “Iahweh ajuda”, mais tarde recebeu uma nova significação: “Iahweh salva”. 

Cf. MEIER, John P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 206. 
18

 “Galileia é o lugar da vida histórica de Jesus, o lugar do pobre e do pequeno. Nos pobres deste mundo – a 

Galileia de hoje – é onde se encontra o Jesus histórico e onde é encontrado como libertador.” SOBRINO, Jon. 

Jesus, o Libertador I: a história de Jesus de Nazaré. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1996, 392. 
19

 ROPS, Daniel. Jesus no seu tempo. Porto: Livraria Tavares Martins, 1961, p. 149. 
20

 Cf. STAMBAUGH, John E. & BALCH, David L. O Novo Testamento em seu ambiente social. São Paulo: 

Paulus, 1996, p. 75-78. 
21

 Cf. TORRES QUEIRUGA, Andrés. Repensar a cristologia: sondagens para um novo paradigma. São Paulo: 

Paulinas, 1998, p. 18. 
22

 Cf. CHARPENTIER, Etienne. Dos Evangelhos ao Evangelho. São Paulo: Paulinas, 1977, p. 149-250. 
23

 DANIELOU, Jean.  Os Evangelhos da infância. Petrópolis: Vozes, 1969, p. 7. 
24

 SESBOÜÉ, Bernard. Pedagogia do Cristo: elementos de cristologia fundamental. São Paulo: Paulinas, 1997, 

p. 27. 
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precisavam ser obedientes aos pais (cf. Lc 2,51-52). Jesus viveu “uma vida perfeitamente 

normal na província da Galileia.”
25

 

 Para os palestinos a família era a principal rede de segurança social para o indivíduo. 

Um indivíduo, portanto, não é uma pessoa isolada, completamente autônoma, mas parte de 

uma unidade maior: família, aldeia, cidade. Os Evangelhos canônicos são comedidos ao falar 

da família de Jesus: o pai, José, não é mencionado depois que Jesus inicia o ministério e a 

mãe, Maria, é apresentada várias vezes, inclusive interagindo com o seu Filho (cf. Jo 2,3-5; 

Mc 3,31-35).
26

 Como a maioria das famílias, também a família de Jesus vivia em uma 

pequena casa, interligada com a aldeia, estava envolvida com os costumes locais e 

frenquentava a sinagoga. 

  No início do século I as crianças podiam frequentar uma espécie de „escola‟
27

 para 

aprenderem exclusivamente os preceitos da Torá, a “lei divina, mundial e universal.”
28

 As 

aldeias da Galileia tinham essa obrigação, sobretudo quando nelas eram construídas 

sinagogas. Essas escolas privilegiavam a leitura da Torá e não ensinavam a escrever, pois a 

arte de escrever era uma atividade profissional. No entanto, outros historiadores afirmam que 

a educação, na época de Jesus, consistia apenas em o pai ensinar um ofício ao filho, ainda que 

isto implique uma educação básica suficiente para entender e assinar os contratos comerciais e 

ler a Torá.
29

 Uma hipótese não exclui a outra. Sendo assim, a educação de Jesus passou pelo 

âmbito da família. 

 As tradições religiosas em toda a Palestina são guardadas pela família. O camponês 

judeu, mesmo sem saber ler ou escrever, assimilava e praticava a religião em casa e na 

sinagoga aos sábados e em Jerusalém por ocasião das festas e preceitos religiosos. Era uma 

realidade social onde predominava o analfabetismo, mas não a ignorância. Os galileus, de 

modo particular, cultivavam as tradições orais, fazendo interpretações mais populares da 

Torá. A tradição religiosa e cultural era transmitida através de histórias, sagas, orações, 

salmos e cânticos. As sinagogas eram o centro da vida cultural e cultual, onde se rezava e se 

discutia assuntos de interesse comum, cujas reuniões eram dirigidas por anciãos locais.
30

 

                                                           
25

 RATZINGER, Joseph. Jesus de Nazaré, Parte I: do batismo no Jordão à transfiguração. São Paulo: Planeta, 

2007, p. 38. 
26

 Cf. MEIER, John P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 312-

314. 
27

 Fundadas e estimuladas a partir de Simeão bem Shetah (103-76 a.C.). 
28

 MAIER, Johann. Entre dois Testamentos: história e religião na época do segundo Templo. São Paulo: Loyola, 

2005, p. 229. 
29

 Cf. MEIER, John P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 269-

274. 
30

 Cf. HORSLEY, Richard A. Jesus e o império: o reino de Deus e a nova desordem mundial. São Paulo: Paulus, 

2004, p. 66-68. 
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  Os camponeses da Galileia precisavam trabalhar de sol a sol; não havia muito tempo 

para a educação dos meninos que desde cedo começavam a ajudar na lavoura ou procuravam 

sobrevivência como artesãos, pescadores, diaristas, soldados, quando não se voltavam para o 

banditismo.
31

 As meninas recebiam as instruções para cuidar do ambiente interno da casa, 

desde a arrumação e o preparo dos alimentos.  

 As famílias dos agricultores de Nazaré, como nas cidades da região da Galileia, 

contraiam dívidas para não faltarem com os impostos e os dízimos regulares. O aperto 

econômico aumentava quando as chuvas não proporcionavam uma boa colheita. Os 

nazarenos, por vezes, vendiam suas terras para pagar dívidas e precisavam trabalhar como 

arrendatários entregando boa parte da produção nas mãos dos proprietários que viviam em 

outras regiões; havia também camponeses meeiros que depois de endividados eram obrigados 

a pagar as hipotecas com uma parte de sua colheita.
32

  

 

1.1.2 A espera por um “Messias” 

 As narrativas da infância de Jesus apresentadas nos Sinóticos
33

 divergem e até se 

contradizem entre si. Se fixarmos atenção não nas divergências, mas nas concordâncias destas 

narrativas, veremos que foram elaboradas a partir de uma tradição mais antiga e não são, 

portanto, meras criações dos seus autores.
34

 Assim, a narrativa do nascimento de Jesus, 

descrita em Mt 1,1-2,23 (priorizando a figura do homem José) e em Lc 1,26-2,52 (priorizando 

a figura da mulher Maria), depende de um estilo literário recorrente no Antigo Testamento.
35

 

Os evangelistas apresentam o nascimento de um Menino que será o Messias com sinais de um 

destino abençoado e ao mesmo tempo controverso: o seu nascimento é anunciado pelo Anjo 

do Senhor, a sua mãe ainda é uma jovem prometida em casamento, cujo esposo aceita 

desposá-la após receber a mensagem do Anjo; ninguém hospeda a mãe nos dias que 

precederam seu parto; o poder político procura matar o Menino; a família procura o exílio. 

“Na relação de mãe e Filho se desenvolve o encontro mais íntimo e mais concreto entre 

                                                           
31

 Cf. CROSSAN, John Dominic & REED, Jonathan L. Em busca de Jesus: debaixo das pedras, atrás dos 

textos. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 65. 
32

 Cf. Mt 20,1-16; 17,24-27; Mc 2,23-28; Lc 6,35; 16,1-4. 
33

 “Los evangelistas no escribieron ni como recopiladores y portadores de la tradición, ni como teólogos 
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implicados en el tratamiento de los asuntos comunitario.” THEISSEN, Gerd. La redacción de los evangelios y la 

política eclesial: un enfoque socio-retórico. Estella: Editorial Verbo Divino, 2002, p. 11. 
34

 Cf. MEIER, John P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 213. 
35

 É possível fazer uma analogia com Sara e Isaac em Gn 18,1-16. 
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história divina e humana.”
36

 Desde os primeiros instantes de sua vida, o Messias é 

apresentado como vivendo as hostilidades e o sofrimento (cf. Is 52-52).
37

 

 Escrita por volta do ano 50, a Carta aos Romanos, revela a elaboração da fé em Jesus 

como Messias: “nascido da estirpe de Davi segundo a carne” (Rm 1,3). Por isso, mais tarde, 

se impõe a necessidade de relatar o „nascimento‟ de Jesus em Belém, não como fato 

propriamente histórico, mas como teologúmeno,
38

 para explicitar que Jesus é o verdadeiro 

descendente de Davi, o Messias real da profecia. É uma visão teológica narrada como 

acontecimento histórico.
39

 Nesse sentido, Jesus é o Filho de Davi “não só no sentido espiritual 

de uma filiação adotiva, mas em sentido legal, fundado sobre a genealogia.”
40

 É o Messias 

esperado que desde o seu nascimento, está preparando “as coisas para o reino.”
41

 

 Quando Mateus e Lucas descrevem o nascimento de Jesus, já haviam descoberto que 

ele era o Messias, o Filho de Deus, e assim o descrevem em consonância com os „títulos‟ de 

um imperador romano. A manjedoura é um paradoxo: nela se reconhece o Salvador e se 

remete a um futuro que na verdade só pode ser o da cruz, onde se dá a manifestação suprema 

de fraqueza e de despojamento Daquele que se tornou pela sua ressurreição, o Autor de nossa 

salvação.
42

 Para esses evangelistas, o problema não era os dados biográficos
43

 de Jesus, mas 

afirmar que sua encarnação era uma continuação da história sagrada, isto é, tinha um 

conteúdo divino.
44

 A encarnação do Filho é obra do Pai. “Foi Ele que nos amou e enviou-nos 

seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados” (1Jo 4,10). E ainda: “Pois Deus 

amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, 

mas tenha vida eterna” (Jo 3,16). E, portanto, “o nascimento de Jesus em Belém, terra de 

Davi, atestado nos Evangelhos, mesmo que seja somente um dado de fé, prova que ele era o 

Messias esperado pelos profetas.”
45
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 VON BALTHASAR, Hans Urs. Teologia da história. São Paulo: Novo Século, 2005, p. 46. 
37

 Cf. DUQUOC, Christian. Cristologia: ensaio dogmático I: o homem Jesus. São Paulo: Loyola, 1977, p. 24. 
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39
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CROSSAN, John Dominic & REED, Jonathan L. Em busca de Jesus: debaixo das pedras, atrás dos textos. São 
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 Nos dias do nascimento de Jesus, em todo o território judaico a expectativa
46

 pelo 

Messias estava em alta, motivada pelo contexto de exploração que se arrastava por séculos e 

pelo contato religioso com essa perspectiva, mas ninguém esperava que o Messias fosse uma 

figura divina: seria apenas um ser humano comum, embora privilegiado por ser da 

descendência de Davi.
47

 “O tempo de Cristo é a expressão de que renuncia a exercer ele 

mesmo seu existir.”
48

  

  Jesus assumiu o título de Messias com base na tradição a que teve acesso. Ele estava 

consciente de que o Messias apresentava vários significados,
49

 mas ao mesmo tempo 

especificou-o de tal modo que foi condenado como um Messias, mas não aquele com 

pretensões políticas ou religiosas, mas aquele que não está revestido de poder: “meu Reino 

não é deste mundo” (Jo 18,36) 

  O messianismo estava associado à esperança da vitória definitiva sobre os opressores; 

é uma realidade “muito honrosa ao mundo judaico.”
50

 Os grupos religiosos, embora 

divergindo em alguns aspectos, apostavam na vinda eminente de um Messias. Em Judá, essa 

expectativa não era compartilhada pelo grupo dos saduceus. Na diáspora, ou seja, nas regiões 

onde viviam numerosos judeus – mais do que em Judá –, particularmente na Grécia e Ásia 

Menor, por opção ou por oposição ao fato de que seu território não era administrado por 

judeus, era menos importante a expectativa pela vinda de um Messias,
51

 pois, em contato com 

outras culturas, especialmente a grega, interpretavam a Torá independentes dos mestres de 

Jerusalém e longe da terra de Moisés e dos profetas. 

 Cada grupo político-religioso alimentava uma perspectiva diferente com relação ao 

Messias, embora este não seja um termo teológico nem um nome pessoal, mas “indicador de 

uma função histórica.”
52

 Assim, os fariseus o imaginam como um perfeito mestre da Lei. Os 

essênios ansiavam ver um Messias sacerdote, puro e santo. Os zelotes, por seu turno, 

esperavam um grande guerreiro à frente de um exército.
53

 Em todos os casos, o Messias é 

esperado como o „salvador‟ que restauraria a liberdade religiosa e política para o povo de 
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Deus. Como Jesus não se encaixou neste perfil, esses grupos não aceitaram o seu “dom 

messiânico.”
54

 

 Os autores que relatam a „entrada‟ de Jesus na história têm em mente ao menos uma 

preocupação comum: mostrá-lo como Filho de Deus. É significativo o fato de um pequeno 

operário de Nazaré passar quase despercebido em seu contexto cultural e familiar.
55

 Na 

narração de Marcos, Mateus, Lucas e João é preciso perceber a introdução de elementos que 

provêm da descoberta posterior de quem é Jesus de Nazaré.
56

 A descrição do início da vida do 

Filho de Maria que encontramos nos Evangelhos teve de passar primeiramente pelo crivo da 

memória daqueles que o conheceram antes de ele ser „descoberto‟ como o Messias. Aliás, o 

Messias é o “papel mais antigo e mais central atribuído a Jesus por seus seguidores.”
57

 É 

preciso recordar que apenas Maria, possivelmente, estava viva quando as tradições sobre a 

infância de Jesus foram escritas, no entanto, trata-se de um programa teológico e não de 

relatos da memória de Maria.
58

 

 Podemos entrever, a partir dos textos do Novo Testamento, como Jesus se situa no 

contexto de Moisés e dos profetas anteriores e percorrer o seu caminho desde o primeiro 

momento de vida até a cruz e a ressurreição.
59

 Jesus é descrito como aquele que lê a vontade 

de Deus na história e na situação concreta
60

 em que vive e não somente nas Escrituras às quais 

tem acesso pela tradição oral e, certamente, pelo cultivo da intimidade com a mesma, a ponto 

de, como o atesta tantas vezes e com certa coerência, os escritos neo-testamentários, referir-se 

a ela com frequência e demonstrando autoridade de Mestre; entretanto, Jesus não é um rabino 

e não ensinou nas escolas de seu tempo.
61

 

 Jesus encarnou-se enquanto ser humano e, a seu tempo, depois de muitas experiências 

no contato com o povo de Deus, com as Escrituras e, de acordo com a sua experiência de fé 

em Deus-Pai, optou por encarnar-se Messias. Ser „Messias‟ foi a principal missão de Jesus. 

Ele não foi Messias como o povo esperava: como glorioso ou restaurador do reinado de Davi. 
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Seu messianismo foi vivido em prol do anúncio do Reino. “Fazendo-se homem, Cristo 

diviniza todo homem,”
62

 ao oferecer o Reino de Deus.  

 O Filho de Deus tronou-se humano, portanto, para salvar o ser humano, isto é, para 

ajudá-lo na tarefa de realizar-se, para potencializar sua esperança e para preencher sua 

capacidade de infinito. Assim, Jesus de Nazaré nasceu, cresceu, viveu e morreu. Realizou 

cada uma das dimensões da existência humana. Assumiu uma tarefa em seu existir e viveu-a 

intensamente até ao sacrifício extremo da cruz. Encarnado, Jesus venceu todas as tentações 

humanas (cf. Mt 4,1-11; Hb 4,15) rompendo para sempre a hamartía e, por conseguinte, o ser 

humano não pode mais se sentir vencido pelo mal, pois está diante da possibilidade de 

percorrer o caminho de uma realização progressiva e plena até à maturidade, ou seja, até à 

plenitude de Cristo (cf. Ef 4,13).
63

 

 Após apresentarmos alguns aspectos da encarnação de Jesus, consideraremos agora o 

seu contexto social e cultural marcado pelos traços da dominação romana que produziu 

empobrecimento da população, suscitou guerras e contendas incidindo no comportamento 

religioso e social dos judeus. A pergunta que se nos apresenta como guia a partir de agora é: 

se Jesus é enviado pelo Pai como é possível que fracasse e que seja cruelmente castigado, 

antes de morrer elevado em uma cruz? 

 

1.2 Os romanos na terra dos judeus 

 No ano 63 a.C. as tropas romanas chegaram à Palestina pondo em prática um 

ambicioso plano para dominar todo o Oriente Médio. O general Pompeu passou para a 

história como o grande vitorioso desta empresa. Os seus exércitos invadiram a região, 

“queimando aldeias, escravizando os sadios e matando os incapazes.”
64

 A dominação romana 

“começou com uma conquista violenta.”
65

 Dominar esta região significava, além do 

crescimento geográfico e econômico, construir um cinturão protetor contra o perigo árabe e 

parta
66

 que provinha do leste e cujas regiões ainda não estavam subjugadas. Naquele 
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momento, todo o mar Mediterrâneo, desde as colunas do Hércules até o Oriente Médio
67

 era 

controlado pelos romanos.  

 Nas rotas romanas, os ladrões roubavam as mercadorias que eram transportadas para a 

sede do império. Pelo mar, os navios mercadores eram assaltados por piratas. Os 

comerciantes, por sua vez, insistiam que o império investisse em campanhas bélicas mais 

eficazes para expandir e consolidar o comércio.
68

 Uma das rotas deste próspero comércio era 

a Palestina. Tratava-se de estabelecer a submissão a qualquer custo; as multidões eram 

vítimas do terrorismo que Roma implantava.
69

 

   A Palestina entrara em um novo regime de dominação; depois dos assírios, babilônios, 

persas e gregos, agora estavam sob o jugo romano. Para governar o novo território que 

abrangia as regiões de Judá, Galileia, Indumeia e Pereia,
70

 em nome do imperador de Roma, 

foi escolhido Herodes, o Grande, um nobre que tinha ascendência aristocrata e conhecia a 

cultura judaica. O Senado romano o coroa “rei dos judeus” em 40 a.C. Entretanto, quando 

Herodes desembarcou na Palestina teve que enfrentar os exércitos dos judeus na região da 

Galileia
71

 e depois da Judeia, onde reinava o seu rival Antígono apoiado pelos partas. O reino 

para o qual Herodes foi enviado ainda precisava ser conquistado; passados três anos de lutas, 

ele reinou soberanamente entre 37 a.C. e 4 d.C, um período razoavelmente longo para os 

padrões da época. A cultura judaica se espalhou pelo território do reino de Herodes, cujos 

limites sempre flutuantes agora estavam sob o mesmo estatuto, embora com múltiplos 

interesses e regionalismos fortemente marcados.
72

  

 

1.2.1 A era herodiana e a ideologia da prosperidade  

 O reinado de Herodes, o Grande, é lembrado por suas belas construções arquitetônicas 

influenciadas pela cultura helênica: cidades, ginásios, templos, ruas, banhos e teatros.
73

 Quem 

financiava esta empresa era o tesouro do Templo, alimentado pelas contribuições dos 

peregrinos e pela taxa do meio-shekel que todo judeu, na Judeia ou na diáspora, era obrigado a 
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pagar anualmente.
74

 Nenhum rei ou governante gozou do luxo de construir tantos 

monumentos colossais.  

  No entanto, os romanos ao perceberem a esperteza de Herodes o obrigaram a prestar 

contas de cada ação administrativa em seu território, além de ser fiscalizado por generais. 

Com a política de grandeza e beleza, Herodes desenvolveu uma cultura de passividade e, ao 

mesmo tempo, proporcional à conservação da identidade judaica,
75

 pois os israelitas podiam 

viver a sua religiosidade e cultura sem perder as raízes e, assim, pensavam os romanos e 

Herodes, sem oferecer resistência ao novo regime político. Mas, na melhor das hipóteses, este 

“Estado herodiano é um reino vassalo de Roma (...). De modo algum é um Estado judaico 

autônomo.”
76

 

 Herodes tinha à sua disposição as tropas romanas enviadas para essa região a fim de 

garantir o domínio sobre os súditos e recolher os impostos. A elite e os sacerdotes do Templo 

de Jerusalém tendiam a manifestar apoio e simpatia ao fato de Herodes ter ascendência 

judaica. As classes inferiores dos judeus, sempre arredias ao domínio externo, não reagiram 

subversivamente, durante o reinado de Herodes, por dois motivos: sofreram muitas perdas 

materiais (os campos e as plantações foram confiscados) e sobraram poucos guerreiros 

preparados para o combate. Porém, não demorou muito para nascerem inúmeras 

manifestações populares exigindo a expulsão dos romanos e o fim da exploração e dos altos 

tributos, estabelecendo um estado de resistência latente, pois estavam fartos de apreciar essa 

prosperidade material.
77

 “O lado negro da Pax Romana, porém, significou desordem e 

devastação para os povos conquistados.”
78

  

 A tática dos romanos na Palestina foi a de fazer um acordo com as elites locais e 

permitir que se encarreguem de proteger o território; para por em prática esse plano, Roma 

tomou para si o direito de indicar o sumo sacerdote e trocá-lo quando lhe fosse positivo.
79

 O 

primeiro a ser escolhido foi Hircano, um dos rivais dos asmoneus, que tinha a missão de 

pacificar qualquer tentativa de levante popular usando a força da religião. “Os reis herodianos 
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e as famílias sumo sacerdotais em Jerusalém colaboravam com o domínio romano pura e 

simplesmente, pois dele dependiam diretamente e por ele eram diretamente responsáveis.”
80

 

  Esta política romana foi reproduzida até o tempo de Jesus. Os sumos sacerdotes 

deviam, portanto, ser alinhados com o poder político e comprometidos em salvar a própria 

pele, beneficiar o seu partido de base e defender os direitos e interesses das elites judaicas que 

pretendiam ser em Jerusalém “miniaturas dos romanos em todas as coisas.”
81

 Desde os 

primeiros anos de dominação na Palestina, Roma era caracterizada como um império hostil a 

Deus e a Israel, o que fazia recordar as feras da visão apocalíptica de Daniel: “terrível, 

espantosa e extremamente forte” (Dn 7,7). O sonho da retomada da dinastia davídica foi 

interrompido pela dominação dos romanos.
82

 No tempo de Jesus, a Palestina estava em 

“máxima politização.”
83

 

  Por este motivo, o tempo do reinado de Herodes foi relativamente pacífico. A notória 

prosperidade daqueles mais de 40 anos da era herodiana colaborou para que os levantes 

revolucionários se demorassem mais um pouco para assumir aquela força tão característica do 

povo judeu. Se os campos estavam nas mãos de senhores romanos, os trabalhadores estavam 

integrados nas grandes construções que, de acordo com a elite religiosa, eram motivos de 

orgulho nacional. Herodes, portanto, não precisou usar da violência como fizeram a maioria 

dos déspotas do Oriente Próximo, à sua época. Não é a toa que ele reinou por mais tempo.
84

  

 

1.2.2 A Galileia de Jesus sob o domínio dos romanos 

 No final do reinado de Herodes, o Grande, nasceu Jesus, cujos pais residiam em 

Nazaré, na Galileia, mas nos dias do seu nascimento estavam na cidade de Belém por causa 

de um recenseamento ocorrido por volta do ano 6 d.C., a mando de César Augusto, enquanto 

Quirino era governador da Síria (30 a.C.-14 d.C), para saber quantos súditos tinha em seu 

domínio e quanto em impostos poderia arrecadar. José viajou, na companhia de sua esposa 

grávida, para a cidade de Davi, pois ele era um dos seus muitos descendentes (cf. Lc 2,1-7). É 

nesse contexto histórico imbuído pela perspectiva messiânica devido à exploração romana e 

os altos impostos, taxas, dízimos, roubos e toda sorte de violência e injustiça, que os 
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evangelistas situam o nascimento do menino Jesus. O real de sua historicidade já permite 

inseri-lo na tradição judaica como Filho de Davi messiânico.
85

 

 O Magno Herodes, inesquecível pelas conquistas e pelo tato político-administrativo, 

não deixou um sucessor direto. Após a sua morte, o reino foi dividido entre seus filhos numa 

tetrarquia. A herança era mais que um trono: um reino organizado, apoiado em fundamentos 

jurídicos e culturais e gozando de razoável aceitação dos súditos que estavam imbuídos na 

ideologia da riqueza e prosperidade. Judá ficou com Arquelau, mais tarde deposto por Roma, 

fato que culminou com uma revolução judaica por volta do ano 66, abafada com a violenta 

campanha de Tito, filho do então imperador romano Vespasiano.
86

 Para Herodes Antipas, “a 

raposa” (Lc 13,32) coube a Galileia, onde Jesus viveu praticamente toda a sua vida.
87

 “Foi 

essa situação de relativa paz da sociedade que permitiu a Jesus empreender sua missão 

itinerante de vários anos na Galileia e fora dela.”
88

 

  No período de apenas vinte anos, contemporâneo aos primeiros anos da vida de Jesus, 

Herodes Antipas construiu duas cidades no território da Galileia: Séforis e Tiberíades; em 

estilo romano, essas cidades foram a base de um projeto de união regional. Sendo agrícola, a 

região da Galiléia, embora fosse muito populosa,
89

 não tinha grandes cidades e agora podiam 

se orgulhar da beleza dessas construções e agradecer ao rei que, mesmo coletando impostos 

altos, empregava as economias com muita esperteza. Essas cidades exerceram uma 

“influência fundamental sobre a Galileia do ministério e do movimento de Jesus.”
90

 

 

 1.2.3 Nazaré, a cidade de Jesus 

  Nazaré, onde viveu Jesus durante aproximadamente trinta anos, era um povoado 

totalmente judeu, com cerca de 1.600 habitantes
91

 que predominantemente viviam da 

agricultura: trigo, azeitonas, lentilhas, nozes e uvas.
92

 “Não tinham dinheiro, possuíam 

pequenos pedaços de terra, pagavam os impostos e ganhavam a vida com os corpos cheios de 

cicatrizes produzidas pelo trabalho rude, e eram desprezados. Esse era o mundo do Jesus 
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camponês.”
93

 Além de praticar a pesca era possível criar ovelhas, bois, jumentos ou outros 

animais. O historiador Josefo
94

 citou 45 lugares da Galileia e não se referiu a Nazaré; também 

não há referências na Mixná, nem no Talmude. Certamente Nazaré era um lugar insignificante 

como se expressou Natanael quando lhe disseram que haviam encontrado Jesus, o filho de 

José, proveniente de Nazaré: “De Nazaré pode sair algo de bom?” (Jo 1,45-46).  

 Nazaré ficava a apenas quatro ou cinco quilômetros de Séforis;
95

 era necessário 

percorrer mais ou menos uma hora e meia de caminhada para chegar a esse importante pólo 

comercial e militar.   

A pequena vila de Nazaré, distante da estrada principal, sobre a colina, de 

onde se podia ir a pé a Séforis, era o lar de Jesus. As famílias de camponeses 

que aí residiam esperavam ganhar a vida, pagar os impostos, guardar 

suficiente alimento para sobreviver e evitar a atenção dos oficiais do 

império.
96

 

 Os camponeses
97

 de Nazaré, durante a primeira fase do reinado de Herodes Antipas, 

foram forçados ao trabalho na construção de Séforis e Tiberíades. No entanto, o que mais 

desejavam era que os campos produzem o suficiente para pagarem os tributos e taxas a fim de 

não serem incomodados pela administração romana, pois quando conseguiam pagar, 

usufruíam de certo grau de independência.
98

 Foi nesse pequeno lugar que Jesus construiu, no 

silêncio do seu trabalho, na convivência familiar, no contanto com seus coetâneos, um novo 

projeto de vida, priorizando a comunitariedade, que ele começou a anunciar como “Reino de 

Deus” (Mc 1,15). Porém, antes de abordamos mais especificamente o conceito e o anúncio do 

Reino de Deus, vamos considerar primeiramente a religiosidade judaica vivenciada em 

contato direto com o Templo de Jerusalém. Assim, poderemos nos deter na interação entre 

Jesus e os grupos religiosos, no comportamento de Jesus com relação ao Templo e, ainda, no 

modo como Jesus viveu sua relação com Deus e com as Escrituras. Todos estes aspectos são 

fundamentais para a compreensão do projeto salvífico de Jesus que, como veremos, está 

relacionado com a sua morte na cruz.  
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1.3 O Templo de Jerusalém e a religiosidade judaica  

 Os judeus praticavam assiduamente a sua religião. Da fé monoteísta e do Código da 

Aliança dependia toda a estrutura social, familiar e cultural do judaísmo. Naquele contexto, 

era difícil separar aspectos políticos e religiosos; ambos eram interdependentes.
99

 A Torá 

representava para os judeus o “ensinamento que vem de Deus.”
100

 O centro dessa religião era 

o Templo, único e absoluto que estava situado em Jerusalém. Este espaço cuidadosamente 

administrado era o “lugar de mediação entre o natural e o sobrenatural,”
101

 dos ritos, do 

estudo da Lei e das orações e cânticos. O Templo tinha uma função política bem determinada; 

era um Estado-Templo.
102

 

 Ao subjugar os palestinos, os romanos fizeram um jogo duplo: respeitavam e 

permitiam a prática da religião judaica, sem, contudo, deixar de cobrar os tributos, às vezes 

pesados demais, e sem se condescender com as revoltas contra a ordem política.
103

 “Os 

administradores e conselheiros escribais do regime sumo sacerdotal podiam, portanto, oscilar 

facilmente entre a lealdade ao seu Deus como guardiães da tradição israelita e seu papel como 

mediadores da ordem imperial no Estado-Templo.”
104

 

  Durante o reinado de Herodes, o Grande, o Templo
105

 de Jerusalém passou por uma 

grande reforma e recebeu os arranjos arquitetônicos da cultura helênica. “O Templo de 

„Herodes‟ se tornou uma das „maravilhas do mundo‟, famoso como ponto turístico para os 

romanos abastados e destino de peregrinação para os judeus prósperos das comunidades da 

diáspora.”
106

  

A política oficial dos romanos era escrupulosa em manter a autonomia 

judaica em assuntos religiosos e em permitir a judeus de todo o mundo pagar 

a taxa anual para a manutenção do Templo. Os judeus estavam isentos da 

exigência normal de participar do culto imperial. Em vez disso, sacrifícios 
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(dois cordeiros e um touro) eram oferecidos todos os dias no Templo em 

favor do imperador.
107

 

  O Sinédrio e os anciãos do povo, alinhados aos romanos, para não perderem seus 

benefícios e riquezas, não se importavam com o paganismo da corte herodiana e dos seus 

empregados, adoradores dos deuses gregos. A elite judaica não estava tão preocupada com as 

questões internas religiosas, embora soubessem o quanto isso significava para assegurar a 

identidade nacional; mesmo assim, fizeram vistas grossas às ações religiosas de Herodes e à 

sua interferência direta no Templo. Essas autoridades judaicas não exerciam o total controle 

do Templo, embora a lei mosaica da Aliança exigisse a lealdade exclusiva a Deus como o 

único governante de Israel.
108

 

 Os judeus consideravam o Templo como o lugar por excelência para as orações, a 

purificação e os sacrifícios.
109

 “Para o judeu a soma de toda religião era cumprir a lei.”
110

 O 

Templo, “construído como um leão, largo na frente, com quatro colunas e estreito atrás,”
111

 

era o lugar de Deus, onde se poderia passar do estado de hôl para o de qodesh, ou seja, de 

impuro, profano, para puro, santo (cf. Lv 10,10), pelos ritos da purificação, da consagração e 

da execração. Esses ritos, na sociedade judaica, mantinham e perenizavam a ordem para que 

toda a comunidade fosse restaurada em sua integridade, restabelecendo cada coisa em seu 

justo lugar, de acordo com a ordem da criação e da Aliança. Com essa configuração a religião 

judaica, a partir do Templo, traçava fronteiras, operava reagrupamentos, estabelecia 

hierarquias, fornecia modalidade de passagem e ao mesmo tempo incentivava a rejeição de 

toda a anomalia percebida como abominável.
112

  

 No final do governo de Herodes, o Grande, quando ele resolveu erguer uma águia 

dourada
113

 como oferenda votiva fixada sobre o grande portão do Templo, dois mestres da Lei 

de reconhecida sabedoria, inspiraram a alguns alunos a derrubarem esta águia para „vingar a 

honra de Deus‟. Depois que demoliram a estátua que lhes recordava o domínio romano, o rei 

Herodes mandou queimá-los vivos – os mestres e os alunos. No entanto, este martírio 
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encorajou outros protestos contra a ingerência romana no Templo,
114

 pois desde a época dos 

macabeus quaisquer tentativas de violação “eram entendidas como o sacrilégio mais grave, e 

depois também como questionamento da ordem vigente.”
115

 

 Jesus foi apresentado a este Templo. Ele conhecia sua história precedente e sabia da 

importância do Templo para a religião judaica. Sua interação com o Templo, no entanto, não 

seguiu os parâmetros emanados da hierarquia de Jerusalém. Jesus manteve sua religiosidade 

em conformidade com a tradição recebida de sua família, mas transcendeu aos limites 

litúrgicos e rituais do Templo. Suas atitudes e palavras dirigidas ao apego excessivo ao 

Templo foram interpretadas como agitação social e profanação da fé judaica.   

 

1.3.1 Os grupos político-religiosos em relação com o Templo e com Jesus 

  No tempo de Jesus havia várias correntes político-religiosas que atuavam às vezes 

unidas, às vezes divergindo: saduceus, herodianos, fariseus e essênios.
116

 Esses grupos 

judaicos estavam direta ou indiretamente ligados ao Templo e “inflamavam-se sobretudo por 

conflitos concretos de interesses e por detalhes significativos, que serviam também como 

marcas de delimitação e símbolos para a identificação de convicções.”
117

 

  Os diversos contatos de Jesus com os partidários dessas correntes ideológicas e 

políticas oscilaram entre uma relação flutuante de diálogo (cf. Mc 5,22-43), de cooperação 

(cf. Lc 7,36;13,31; Mt 13,52) e, na maioria das vezes, de divergência inflamada (cf. Mc 

12,18-27).
118

 O maior interesse desses grupos era “dirigir e controlar a sociedade judaica.”
119

 

Na época da redação dos Evangelhos esses grupos já haviam desaparecido, restando apenas o 

movimento farisaico que estava tentando se reestruturar.
120

 

 1) Os saduceus
121

 formavam o partido da aristocracia. Estavam concentrados em 

Jerusalém e tinham influência direta no Templo. Esse grupo era composto por sacerdotes, em 

sua maioria e também leigos provenientes da aristocracia. Eles se julgavam descendentes de 
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Sadoc, um sacerdote que viveu no tempo de Davi e Salomão, por isso, os sumos-sacerdotes 

eram escolhidos dentre eles. Os saduceus se mostravam rigorosamente apegados à Torá e não 

acreditavam na ressurreição; em certa ocasião, perguntaram a Jesus, querendo ridicularizá-lo, 

como ficaria, na ressurreição, uma mulher que em vida fora casada com sete irmãos (cf. Mc 

12,18-27). Nos Evangelhos são chamados de chefes dos sacerdotes e anciãos.
122

 Os saduceus 

desaparecem no ano 70, com a destruição de Jerusalém.  

 2) O grupo dos herodianos (cf. Mc 3,6; 12,13) era composto por funcionários de 

Herodes Antipas; esses funcionários dependiam da estrutura política subserviente à Roma. Os 

herodianos eram, na sua maioria, proprietários de terra e grandes comerciantes. Eram 

chamados „amigos de Roma‟ e não se preocupavam com a libertação de Israel.
123

 Estavam na 

linha de frente da oposição a Jesus e o acompanhavam atentamente em seu ministério 

querendo encontrar meios para impedir a sua atuação (cf. Mc 3,6;12,13-17). 

 3) Os fariseus eram o maior grupo político-religioso da época de Jesus; nas contas de 

Flávio Josefo, somavam cerca de seis mil. O apego extremo à Torá é a sua principal 

característica. A bandeira dos fariseus é a tradição dos antepassados; os fariseus eram 

movidos por um nacionalismo extremo justificado pela consanguinidade (pureza de raça) e 

fundamentado na religião e na cultura. Criaram mais de 600 preceitos para assegurar o 

„verdadeiro‟ seguimento da Lei, mas “nem todos os fariseus viviam de acordo com os seus 

elevados princípios.”
124

 Tinham grande influência no interior e controlavam as sinagogas.
125

 

Como guardiões da Lei, os fariseus estavam sempre atentos a qualquer movimento religioso e, 

por isso, vigiavam de perto as ações de Jesus (cf. Jo 4,1ss) e queriam por à prova seus 

conhecimentos (cf. Mt 22,34).
126

  

 4) Os essênios estavam espalhados por toda a região de Judá; eram os mais dedicados 

ao estudo e à observância da Torá.
127

 “Surgiram da dissidência de um sumo sacerdote que se 

aliou a círculos espiritualistas, transformando a comunidade cultual numa substituição do 

culto de Jerusalém. Não se prendiam à materialidade física do lugar sagrado nem 
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comungavam com os interesses que lá circulavam.”
128

 Eram tão obsessivos pela pureza ritual 

e o calendário litúrgico que se definiam como filhos da luz; queriam ser uma assembleia 

santa, um povo consagrado.
129

 Penetraram todas as classes sociais com os seus ideais. Com a 

tendência de distanciamento da vida social eivada pelas impurezas, os essênios se retiraram 

para o deserto formando comunidades, das quais a mais famosa foi Qumrã.
130

 

 Os sumos sacerdotes, alguns escribas e parte dos fariseus formaram o Sinédrio “uma 

força política que interagia com a classe governante, influenciava muitas vezes a sociedade e 

às vezes obtinha poder.”
131

 O Sinédrio era uma constituição judaica hierocrática sob a 

presidência do sumo sacerdote. As reais competências dessa instância eram limitadas pela 

supervisão política e militar dos procuradores romanos; nessa época o judaísmo estava de tal 

forma desunido que os grupos políticos reivindicavam em geral a mesma „ordem-baseada-na-

Torá‟. Esse projeto foi alimentado pelo Sinédrio e esperado ansiosamente como sendo o 

Reino de Deus.
132

 

Como profeta liderando um movimento de renovação de Israel, na tradição 

de profetas israelitas que haviam repetidamente enfrentado governantes de 

Jerusalém, Jesus evidentemente tanto pronunciou como simbolicamente 

representou a condenação divina do Templo e dos sumos sacerdotes.
133

 

 Diante do Templo e da religião judaica Jesus assumiu uma postura inconformista e ao 

mesmo tempo liberal. “Humanamente Jesus está ligado a Israel. Seu destino é o destino de 

Israel. Sua religião é a religião de Israel.”
134

 A recordação dos discípulos reconheceu o 

imenso zelo do Mestre pela casa de Deus; esse zelo o levou à cruz.
135

 Por um lado pregou um 

rigorismo ético exigente e um total desprendimento daquilo que era considerado como bom 

(família e posses) e, por outro lado, relativizou as exigências das leis judaicas.
136

 Tal 

comportamento de Jesus é a raiz dos conflitos com as autoridades religiosas judaicas e, por 

conseguinte, com o poder constituído.  
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1.3.2 O papel da sinagoga na religiosidade judaica 

 Mesmo que não fosse um prédio mais adequado para as finalidades do culto, a 

sinagoga adquiriu com o passar do tempo fundamental importância na religiosidade judaica, 

pois estava próxima da vila, da cidade, das casas dos judeus e, para além de lhes servir de 

lugar de oração, não substituía o Templo de Jerusalém nas suas funções prescritas pelas leis 

da Torá. Aliás, era na sinagoga que os judeus aprendiam a amar o Templo e a seguir os 

preceitos da Lei, inclusive o de se fazer as três peregrinações anuais.  

  A palavra sinagoga deriva-se do grego synagoge e significa comunidade. A sinagoga, 

portanto, é o “lugar ou edifício onde a congregação se encontrava,”
137

 podendo ser uma casa, 

um pátio, uma praça
138

 ou outro local, cuja arquitetura dependia do tamanho e dos recursos 

econômicos de cada povoado. Outro aspecto particular da sinagoga está no seu papel de 

suplantar, na vida prática, a importância do Templo.
139

  

   Assim como os seguidores de cultos pagãos, os judeus se reuniam no sabbath e em 

dias santos para a oração e para a escuta de breves sermões.
140

 A sinagoga era também escola, 

onde se estudava a Torá e se cultivava o senso de pertença familiar e o sentimento de serem 

especiais e separados.
141

 

 Nas sinagogas havia uma hierarquia constituída encabeçada pelos anciãos que 

“cuidavam somente dos interesses comuns a todos, e isso ainda apenas no quadro previsto 

pelas autoridades de cada época.”
142

 Algumas vezes os “chefes da sinagoga”, geralmente 

fariseus,
143

 entraram em contato com Jesus (cf. Lc 13,14-15).   

  Jesus frequentou a sinagoga de Nazaré (cf. Lc 4,16-17), a de Carfanaum e as 

sinagogas da Judeia, lendo a Escritura, ensinado “a Boa Nova do Reino de Deus”, realizando 

curas e expulsando demônios (cf. Lc 4,31-33.43-44). Recebera, certamente, muitas instruções 

religiosas e morais proferidas pelos anciãos. Foi na sinagoga que ele aprendeu a amar as 

Escrituras Sagradas.  
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1.3.3 A relação de Jesus com o Templo   

 Em Nazaré as famílias “guardavam as tradições judaicas (...), circuncidavam seus 

filhos, celebravam a Páscoa, descansavam no sábado e valorizavam as tradições de Moisés e 

dos profetas.”
144

 As famílias seguiam regularmente as tradições judaicas prescritas na Lei. A 

família de Jesus, certamente, também observou esses preceitos. 

 O próprio Jesus era extremamente religioso: jejuava (cf. Mt 4,2), rezava (cf. Lc 4,42), 

dava esmolas (cf. Jo 13,29), frequentava o Templo (cf. Mc 11,11) e a sinagoga (cf. Lc 4,16). 

No entanto, se mostrou original com relação à religiosidade judaica: criticou o costume 

hipócrita (cf. Mc 7,1-13), as leis e ritos religiosos que não estavam a serviço do ser humano, 

mas o escravizavam socialmente (cf. Mc 2,23-28), e os sacerdotes, escribas e religiosos que se 

julgavam perfeitos (cf. Jo 19,9-11). Jesus reconhecia a herança espiritual de Israel 

professando-a abertamente,
145

 mas estava ciente de que a relação com Pai não estava limitada 

a um espaço sagrado (cf. Jo 4, 19-24), por isso rezava com certa regularidade na montanha
146

 

ou no campo.
147

 

 Os Evangelhos revelam que Jesus foi ao Templo com frequência; sua atitude, quando 

percebe a presença de cambistas e comerciantes, foi significativa para marcar postura em 

oposição ao fazer dessa „Casa de oração‟ um „covil de ladrões‟.
148

 Quando os chefes dos 

sacerdotes e escribas perceberam a postura de Jesus se encheram de temor e começaram a 

procurar um modo como fazê-lo perecer (cf. Mc 15,19). O desejo de Jesus foi posteriormente 

interpretado pelos seus discípulos como um gesto de purificação do santuário, de guardar a 

pureza e a sacralidade do Templo.
149

 

 Jesus foi sempre um homem livre: com relação ao Templo, à religião judaica, à sua 

família, ao ambiente em que vive.
150

 Jesus não foi um homem de uma família, de uma aldeia 

ou de uma nação. Ele foi um homem do Reino e para o Reino. Por isso as pessoas o 

compreenderam como alguém que fala com autoridade (cf. Mc 1,22; Mt 7,29). Sua autoridade 

emana desta liberdade. 
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 Para Jesus, o período do Templo já havia passado. O fim do templo é significado pela 

rejeição de Jesus. O próprio Jesus se apresentou como o Novo Templo: com a sua crucificação 

e ressurreição, se inicia uma nova maneira de venerar a Deus, já não sobre este ou aquele 

monte, mas “em espírito e verdade” (Jo 4,23).
151

 

 Consideramos até aqui a importância e a influência do Templo e da sinagoga no 

processo de formação intelectual, moral e religiosa de Jesus e a incidência direta na sua 

missão, enquanto enviado do Pai para o anúncio do Reino. Precisamos agora considerar os 

aspectos sociais do seu contexto marcado pelo empobrecimento das famílias obrigadas a 

pagar tributos ao império romano e pela violência de grupos que se organizavam como última 

saída para lutarem por liberdade e paz. As autoridades romanas e judaicas respondiam aos 

levantes com crueldade. Qualquer indício de insurreição era prontamente punido para suscitar 

o medo desencorajar novos líderes ou novas ideias que desentoassem daquela organização.   

 

1.4 Um contexto histórico que vivia a iminência da morte 

 Jesus viveu pobre. Alguns estudiosos defendem que Jesus, acompanhando seu pai, 

José, o carpinteiro de Nazaré, viajava trabalhando ocasionalmente em várias cidades, como 

Séforis e Jerusalém. A palavra usada para classificar o trabalho de Jesus é naggãrã`, que 

possui muitos significados: carpinteiro, torneiro, artesão, mestre ou artista. Não sabemos ao 

certo qual foi a atividade laboral de Jesus, mas é possível supor que ele passou aqueles anos 

quase totalmente como cidadão comum de Nazaré da Galileia exercendo o ofício de 

carpinteiro
152

 de onde tirou seu sustento pessoal, o dinheiro para pagar os tributos a Cesar e os 

dízimos e taxas do Templo.   

 O contexto histórico de Jesus vivia à beira de uma revolução social.
153

 “Porque 

resistiram à nova ordem imperial, galileus e judeus sofreram massacres, escravidão e 

destruição de suas casas e aldeias.”
154

 A vida e a religião, naquele contexto, eram 

inseparáveis; a ética era essencialmente social.
155

 Por um lado, devido ao sistema opressor a 

que os judeus estavam submetidos sob os governadores romanos e os sumos sacerdotes de 
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Jerusalém, e por outro lado, graças à persistência dos judeus e galileus robustecidos pelo 

espírito de resistência ao domínio estrangeiro opressor entranhado na tradição israelita desde 

os tempos da libertação
156

 – por obra de Deus e do grande profeta Moisés – da escravidão do 

faraó do Egito.  

Inúmeros restos de esqueletos mostram a deficiência de proteínas e de ferro e 

a maioria deles indica que muitas pessoas sofriam de artrite. Morria-se 

facilmente por causa de resfriados, gripes e abscessos dentários. A média da 

expectativa de vida dos que tinham sorte de sobreviver à infância andava por 

volta dos trinta anos e eram raros os que viviam até cinquenta ou sessenta.
157

 

 A tradição de se defender da opressão dos inimigos
158

 estava sempre viva na memória 

dos judeus. Eles celebravam anualmente em grande estilo e com ênfase solene um evento, 

considerado fundacional: a festa da Páscoa (cf. Ex 13,3-9). Esta festa certificava que Israel era 

o escolhido por Deus: “o meu filho primogênito é Israel” (Ex 4,22). Pela leitura da Escritura, 

por ocasião das celebrações da Páscoa, era possível se deixar encantar por líderes que foram, à 

sua época e naquele contexto, grandes inspiradores para manter acesa a chama da luta pela 

“terra boa e vasta, terra que mana leite e mel” (Ex 3,8). Os judeus não esqueciam os 

testemunhos de Gedeão, de Débora e de outros juízes que foram “protótipos de sabedoria, 

força e virtudes”;
159

 sempre se recordavam das palavras de Davi e dos profetas Elias, Amós, 

Jeremias e outros que contribuíram para que o povo judeu resistisse com sucesso contra os 

opressores e que, sobretudo, guardassem fidedignamente a Lei mosaica como a sua 

característica mais visível e sinal de que o Senhor continua ao seu lado como o Libertador.  

Numerosas pessoas, inspiradas e convencidas da ação de Deus, 

abandonavam seu trabalho, suas casas e aldeias para seguir seus líderes 

carismáticos no deserto. Eles sabiam pelas tradições sagradas que fora no 

deserto que Deus tinha manifestado sinais e prodígios de redenção.
160

  

  Sob o jugo romano, os judeus se sentiam outra vez escravizados. Nem todos se 

preocupavam com o empobrecimento e a insegurança, decorrentes das políticas romanas. 

Aquele contexto gerou muitos doentes, endemoninhados, excluídos inclusive do acesso à 

religião judaica. Por vezes, os judeus manifestavam uma postura de praticidade buscando o 
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significado das realidades para interagir.
161

 Alguns fariseus, como Sedoq, assumiram, mesmo 

que às ocultas (cf. Jo 19,38), a causa de uma nova realidade e, em algumas situações, se 

envolveram em lutas armadas contra os soldados romanos.
162

 “Não eram raros os casos de 

insultos e provocações de soldados romanos contra judeus o que acabava predispondo o povo 

a sentimentos anti-romanos cada vez mais agressivos e violentos.”
163

 

 Era preciso, porém, agir com sabedoria, pois a estrutura político-administrativa não 

permitia quaisquer manifestações para contestar a dominação estrangeira, os altos tributos, as 

exigências civis e religiosas. Além das periódicas chacinas, escravidão e crucificação em 

retaliação às rebeliões, e das tropas do governador romano posicionada nos pórticos do 

templo no período da Páscoa, a face que Roma apresentava aos povos galileu e judeu era a 

dos reis herodianos e dos sumos sacerdotes.
164

 

  

1.4.1 Os galileus e a resistência à submissão romana 

 Herodes Antipas reinava na Galileia enquanto Jesus viveu a infância e a vida 

missionária. Durante o seu reinado surgiram organizações – unidas ou distintas – que 

empregavam esforços para diminuir a exploração romana. A tática de Herodes Antipas, que 

herdou de seu pai a inteligência para lidar com essas revoltas populares, foi enfrentá-las pela 

punição exemplar a seus líderes e envidar todo esforço para convencer os galileus de que 

havia muito progresso na região, embora custasse caro.   

   Endividados, empobrecidos e famintos, ao invés de mendigar pelas ruas de Séforis e 

Tiberíades, alguns galileus fugiam para as montanhas com a intenção de, no momento 

oportuno, saquear as tropas romanas ou assaltar grandes comerciantes. Os romanos, temendo 

uma revolta armada, denominaram aquela situação de banditismo
165

 provocado pelos 

baderneiros das montanhas. As ações bélicas contras esses grupos, que lutavam quase sem 

armamentos, tendiam a fortalecer ainda mais suas trincheiras seja nas montanhas ou no 

pântano. Aquelas expectativas reprimidas desafogaram em movimentos messiânicos. 

Dominar esses movimentos custou algum tempo e considerável esforço militar.
166
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A cobrança do dízimo, assim como outras contribuições em espécies devidas 

ao Templo foi concebida para reforçar a ideia de que Iahweh é, em última 

instância, o proprietário da terra, mas também ajudou a sublinhar a natureza 

sagrada da terra e de seus frutos, e a necessidade de se zelar por ela como 

parte da criação de Deus. A perda da terra levou a uma erosão desses 

valores.
167

 

 O clima de insatisfação provocava muitos protestos que não necessariamente se 

transformariam em revoltas armadas. A terra de Israel se viu infestada de movimentos sociais 

das mais variadas tendências ideológicas,
168

 mas entre o movimento de Jesus e aqueles grupos 

de salteadores não havia semelhanças, seja por causa das críticas que Jesus lhes dirigia (cf. Mt 

8,20), seja em virtude do comportamento agressivo que não combinava com o anúncio do 

Reino de Deus.
169

 

  Alguns escribas, chefes de sinagogas ou profissionais liberais apresentaram uma forma 

de resistência mais branda, emitindo apenas o protesto claro contra a teologia da sustentação 

do status social que apregoava a equivalência entre revoltar-se contra Roma com o revoltar-se 

contra a religião. “Grande parte dos conflitos sociais não passava de conflitos da classe 

governante consigo mesma em torno da questão de quem iria governar.”
170

 

 O mais famoso dos agitadores de massa contra o sistema de dominação foi Judas, o 

Galileu. Com o lema: „nenhum outro Senhor além de Deus‟
171

 conseguiu imprimir o espírito 

de guerra santa contra os romanos invasores e contra César que profanava o nome de Deus. A 

sua mensagem estava bem fundamentada na Torá e teve na sua época e mesmo 

posteriormente a aceitação de quase todos os grupos judaicos descontentes. Judas acendeu 

uma chama a mais no coração do judeu que preferia oferecer seu pescoço à espada antes de 

profanar o Templo e o nome de Deus. “Se Josefo conseguia perceber a vontade de Deus na 

não-resistência, Judas podia, da mesma forma, vê-la na resistência.”
172

 

 

1.4.2 João, um profeta contestador   

 Em sintonia com esses grupos que preferiram enfrentar a situação de pobreza pelo 

enfrentamento armado estavam alguns profetas que perambulavam pelas cidades anunciando 
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uma nova realidade apocalíptica. Nas mensagens emitidas proclamava-se o novo Israel que 

sairia vitorioso pelo poder de Deus que o transformaria em espaço sagrado de ilimitada 

fertilidade, perfeita justiça e consequentemente prosperidade.
173

 O tom das mensagens 

geralmente evocava a brevidade do tempo; a ação divina aconteceria imediatamente. “Sua 

forte expectativa do futuro estava unida a uma acentuada valorização do presente, entendido 

como tempo de conversão, como um novo êxodo rumo ao futuro.”
174

 

 Entre aqueles profetas figurou João, filho de Zacarias, que dirigiu suas mensagens no 

tempo de Herodes, de Pôncio Pilatos, de Anás e de Caifás (cf. Lc 3,1-18). Ele pregou a 

iminência de uma nova realidade que estava por vir: “O machado já está posto à raiz das 

árvores” (Lc 3,9a). João Batista “fazia reviver a imagem popular de um profeta inspirado.”
175

 

A sua mensagem resvalada pelo viés apocalíptico,
176

 evocando o julgamento eminente,
177

 

apontava para a reconquista da libertação sem o auxílio de armas. Ele anunciou Aquele que há 

de vir, o Messias (cf. Lc 3,16-17). Os judeus, de fato, esperavam o “grande clímax”, ou seja, a 

intervenção divina catastrófica que redundaria numa ordem nova.
178

  

O Batista reuniu multidões de adeptos nas margens do Rio Jordão e as 

conduziu aos muros de Jerusalém, esperando que ruiriam com a sua chegada, 

como os de Jericó, com a de Josué, um milênio antes. Esperava a repetição 

da cena apocalíptica. Assim como Deus agira no passado, também faria 

agora. O começo e o fim se encontrariam. As multidões não precisavam de 

armas, porque Deus se encarregaria da consumação desejada. Como isso não 

aconteceu, foram esmagados.
179 

 João foi decapitado por Herodes como medida preventiva,
180

 pois ele apresentava uma 

mensagem nova, fora dos padrões da religião judaica. “O batismo na água colocava as 

pessoas em relação direta com Deus (...). Não eram mais necessárias as práticas rituais do 

Templo de Jerusalém.”
181

 A purificação, bem destacada pela sua profecia, não poderia ser 

realizada por um indivíduo particular e nem fora dos muros do Templo. Assim, a pregação de 

João atingia tenazmente a religião oficial e seus ensinamentos e não poupava adjetivos para 
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identificar os culpados daquela penúria: “Raça de víboras...” (Lc 3,7b). João Batista ensinava 

“a caridade, a justiça e doçura.”
182

 Desejando obter mais sucesso com sua pregação João 

tentou retomar o caminho do “êxodo”: levou o povo pelo deserto até o Jordão e depois para a 

terra prometida a fim de reconquistá-la. Esse caminho estava bem vivo na fé dos judeus. 

Aquela terra precisava ser reconquistada e habitada por um povo santo, purificado.  

  A primeira fase do ministério público de Jesus diz respeito à relação que ele manteve 

com João Batista,
183

 mas diferente do profeta do batismo, Jesus não anunciava um Reino 

vindouro como juízo da ira divina, mas um Reino vindouro como graça e misericórdia de 

Deus, reconhecido e anunciado como Pai.
184

 O fato de ele ter recebido o batismo (cf. Lc 3,21) 

que João ministrava nas águas do Jordão, quando ele tinha cerca de trinta anos para assumir 

um „estilo de vida‟ revela que as suas atitudes históricas se transformam em princípio 

configurador de toda a ação de Deus.
185

  

  No batismo de Jesus aconteceu algo que alterou
186

 o curso de sua vida: “O Espírito 

Santo desceu sobre ele” (Lc 3,22). “O batismo de Jesus é o do novo Adão: determina o início 

da existência de Jesus como instaurador da comunidade messiânica dos últimos tempos.”
187

 O 

batismo de Jesus constituiu um momento forte na explicitação da consciência messiânica de 

Jesus. é também um sinal de sua vida de servidor eu acabará por conduzi-lo à morte (cf. Lc 

12,50).
188

 O messianismo de Jesus relembra que a realeza do Messias será uma função de 

serviço e não de seu poder.
189

 

  Jesus entendia a si e a sua mensagem
190

 nas categorias da expectativa da esperança 

messiânica e assim mesmo foi compreendido pelos discípulos.
191

 Sua vida e seus 

ensinamentos estavam em acentuado contraste com a vida religiosa dos fariseus, saduceus e 
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essênios,
192

 ou seja, ele estava sempre em “confrontação com o auditório judaico reacionário à 

sua pregação.”
193

 

 Para o João, o batismo é um compromisso apenas e não implica necessariamente em 

salvação, mas prepara a chegada ou início da ação Daquele que há de vir. A forte mensagem 

sobre castigo e juízo provenientes da severidade de Deus contrastam com a mensagem 

discreta sobre a misericórdia, a compaixão e não o julgamento iminente.
194 

  A vertente messiânica alimentava o profetismo.
195

 Assim sendo, se Deus fez surgir os 

grandes profetas do Antigo Testamento, como Amós, Miquéias e Jeremias, para 

pronunciarem oráculos com acusações e condenações contra a opressão dos reis e de sua 

corte
196

 que esbanjavam riquezas provenientes do trabalho árduo dos mais pobres e 

vociferarem contra a elite judaica que vivia à custa do Templo, era, pois, hora de surgirem 

novos profetas, já que a situação se repetia, para denunciarem a violação da Aliança e 

proporem uma nova Aliança, um novo Reino, uma nova ordem social. Jesus, portanto, não 

partiu do zero, mas recebeu a herança de fé de Israel, onde o desígnio de Deus para a 

humanidade se formula como Reino de Deus.
197

 

 Até aqui destacamos o contexto social, político e religioso desde o nascimento até a 

morte de Jesus. Este contexto é caracterizado pela expectativa da chegada do Messias, pois 

estava submetido a situações de opressão, empobrecimento, injustiça e violência. Os judeus 

haviam concluído que não tinham mais a posse da terra que o Senhor lhes dera. Era necessário 

conquistá-la novamente. Alguns líderes animaram iniciativas que objetivam reconquistar a 

terra, a liberdade e a paz. Essas iniciativas foram silenciadas e seus líderes punidos com 

máxima severidade. Jesus sofreu essas dificuldades vivendo na cidade de Nazaré, na região da 

Galileia sob o domínio dos romanos e o governo de Herodes Antipas. No entanto, o modo 

como ele enfrentou a realidade foi original: ele pregou a paz e a mansidão, esclareceu o 

sentido da Lei que é a favor do ser humano e mostrou que Deus é o Pai de todos. O conjunto 

de seus ensinamentos tem um só objetivo: o Reino de Deus. Trataremos desta proposta de 
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Jesus, de como foi recebida pela sociedade e quais foram as consequências deste anúncio na 

vida pessoal de Jesus e na vida de seus discípulos.  

 

1.5 Por que procuravam eliminar Jesus de Nazaré? 

 Tão logo as autoridades judaicas receberam notícias sobre mais um profeta que 

perambulava pelos arredores de Jerusalém fazendo milagres e pregando em parábolas, 

começaram a tramar “sobre como acabariam com ele” (Mt 12,14). A expressão “acabar”, 

conforme o evangelista Marcos, tem sentido de “destruir” (cf. Mc 3,6). Acabar ou destruir, 

embora por definição não apresentem conotação criminosa, não são indiferentes no desfecho 

da condenação à morte. Acabar e destruir, à primeira vista, conotam inibir a ação e 

desmoralizar as palavras de uma pessoa, não necessariamente prendê-lo. No entanto, os 

evangelistas deixam evidente que a mensagem de Jesus, desde o início, entra em confronto 

com o modelo de sociedade sustentado pelos herodianos (Mc) e fariseus (Mt). Com essas 

expressões está introduzida a questão sobre o processo contra Jesus: quem o processou e por 

que o processou. 

  O evangelista Lucas descrevendo a cena de Jesus curando, em uma sinagoga nos 

arredores de Cafarnaum, um homem cuja mão era atrofiada, esclarece que os “Escribas e os 

fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com que o 

acusar” (Lc 6,7). Mas, Jesus à vista de todos e percebendo o pensamento dos seus adversários, 

convida o homem da mão atrofiada para ficar em pé no meio de todos e tendo perguntado, 

para se justificar diante do seu auditório judaico, se em dia de sábado era permitido fazer o 

bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la, pede para que estenda a mão e esta volta, 

imediatamente, ao estado normal (cf. Lc 6,6-11). Jesus não deseja introduzir novos rituais e 

curandeirismo. Ele deseja manifestar através de curas e milagres a novidade do Reino, pois 

este se inaugura por meio da vitória sobre a enfermidade, a pobreza e a exclusão social e 

religiosa.  

  Para Lucas este episódio gerou mais do que um desconforto entre Jesus e os escribas e 

fariseus, que se uniam sempre quando se tratava de combater os insurgentes. Eles “se 

enfureceram e combinaram o que fariam com Jesus” (Lc 6,11). Estava, portanto, bem nítida a 

divergência entre a pregação de Jesus anunciando a chegada do Reino de Deus e os 

responsáveis pelo estabelecimento da religiosidade judaica e do modelo de sociedade 

administrada pelos mandatários romanos.   
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 Depois que os escribas e fariseus e outros olheiros a serviço do governador 

perceberam que o movimento de Jesus iniciado à beira do mar da Galileia e que ganhou maior 

destaque após da prisão de João estava chegando aos ouvidos das pessoas que ficavam 

espantadas com o seu jeito de ensinar, “pois ele ensinava como quem tem autoridade e não 

como os escribas” (Mc 1,22), trataram de se unir para impedir que as pessoas acreditassem 

nele e o seguissem à procura do Reino que ele anunciava. 

 Não tardou muito para que a fama de Jesus se espalhasse pela redondeza da Galileia. 

As palavras de Jesus “Vinde em meu seguimento” (Mc 1,17), conquistaram de imediato 

alguns discípulos que deixaram os afazeres e, inclusive, a própria família para segui-lo. O 

desejo de ver acontecer as maravilhas do Reino de Deus estava vivo no coração dos judeus. 

“Muitos estavam em prontidão latente pra deixar seu local tradicional de moradia. Estavam 

entre eles também os discípulos de Jesus.”
198

 A situação vital daquele contexto histórico 

prefigura o porquê os evangelistas relatam muitos confrontos e discussões de Jesus com o 

auditório judaico reacionário à sua pregação.
199

 

 As pessoas inicialmente perguntavam: Que é isto? O que ele quer de nós? Será se sua 

pregação vai nos arruinar, como aconteceu nos dias de Atronges? Mas, logo descobriam que 

se tratava de um novo ensinamento com autoridade. Uma autoridade que veio de baixo, de 

Nazaré, pois aquele homem era simplesmente Jesus de Nazaré. Foi essa fama que se espalhou 

com certa rapidez (cf. Mc 1,23-28).  

 O contato de Jesus com as pessoas fugiu aos padrões dos profetas anteriores. Ele não 

tinha medo de se aproximar dos endemoninhados, dos leprosos e nem das mulheres. Falava 

com todos, aproximava-se deles, tocava-lhes. As pessoas o procuravam seja para buscar uma 

solução, seja para ouvir-lo falar, pois ele pregava uma mensagem que, embora fosse 

conhecida nos oráculos dos profetas, chegava com mais facilidade às pessoas que “tendo-o 

encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse” (Lc 4,42).  

  A ida de Jesus para Jerusalém surtiu o aumento da esperança do Reino de Deus a ser 

instaurado pelo Messias. Uns supunham que era a hora do triunfo sobre o jugo romano, 

outros se enchiam de temor, pois haviam sofrido inúmeras represálias. Mas o que aconteceria, 

ninguém poderia imaginar!
200

 Jesus estava empenhado na renovação de Israel, não 

propriamente em seu julgamento. Ele queria a revitalização das comunidades camponesas; 

desejava um novo relacionamento econômico-social da aliança na esfera da comunidade. Ele 
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sempre se mostrava preocupado com as pessoas que tinham contraído dívidas ou não tinham 

como suprir suas necessidades básicas. Jesus tinha particular atenção para o sentido da 

comunidade, do casamento e da família.
201

 

 Algumas atitudes de Jesus, percebidas desde o início de seu ministério na Galileia, 

foram veementemente contestadas, uma vez que para os judeus eram blasfêmias: pronunciar 

as palavras “teus pecados estão perdoados” (Lc 7,48), visto que só Deus perdoa pecados; 

comer com os publicanos e pecadores; não jejuar; fazer o que não é permitido no sábado; 

dizer aos que estavam à margem da sociedade: „levanta-te e vem aqui para o meio‟. Essas 

atitudes de Jesus
202

 despertaram várias conspirações contra ele.
203

 “Então os judeus, com mais 

empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio 

pai, fazendo-se, assim, igual a Deus” (Jo 5,18).  

  Jesus não sofreu uma morte qualquer. Ele foi primeiramente condenado. Isto é, 

enfrentou um processo jurídico. Este processo só foi possível porque houve conflitos de 

interesse e de opinião que foram aumentando à medida que Jesus se tornava mais conhecido e 

que sua mensagem ganhava espaço em Jerusalém. Neste sentido, os Evangelhos são claros a 

respeito das causas da condenação de Jesus à morte. 

 

1.5.1 O Reino de Deus: uma proposta de salvação 

 A postura religiosa e a pregação de Jesus estavam em oposição ao Templo de 

Jerusalém enquanto governado pelas autoridades religiosas de Israel, sob a égide romana. Sua 

missão, desde as suas primeiras palavras “está próximo o Reino dos Céus”
204

 (Mt 4,17), se 

mostrou uma ameaça explícita ao Templo. “Confiante de que a ordem imperial romana estava 

sob o julgamento do Reino iminente de Deus, Jesus lançou uma missão de renovação social 

entre povos subjugados.”
205

 O contexto histórico implorava a irrupção deste Reino. A 

novidade de Jesus encontrou aceitação, apoio e adesão de modo quase imediato e, por isso, 

ele dedicou toda a sua ação em favor do Reino: “sua opção pelos pobres lhe mereceu, 
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portanto, uma opção dos pobres por ele.”
206

 Deus revela sua “realidade” ao passar “assim”, e 

não de outra maneira, pela história.
207

 

Jesus não quis fazer (não prometeu) qualquer tipo de sinal triunfador, 

violento. Ao contrário, ele inseriu-se no espaço de dor e sofrimento deste 

mundo, onde os homens estavam mais cansados, para oferecer-lhes os sinais 

da alegria e vida compartilhada do Reino que está próximo.
208

 

 O Reino de Deus é uma categoria que expressa a totalidade da experiência de 

salvação. “No Antigo Testamento, a experiência do povo judeu no Egito, dá testemunho 

disso. Os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo 

socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus.”
209

 “Deus viu a escravidão dos israelitas e 

ficou preocupado com eles” (Ex 2,23-25). Desde o Antigo Testamento o Reino de Deus é uma 

forma de exprimir o desígnio salvador de Deus.
210

 No projeto da terra prometida e na 

promessa do messianismo davídico, o Reino de Deus expressa a concreção histórica da 

salvação oferecida por Deus e a correspondência humana.
211

 

  Os profetas haviam denunciado corajosamente os dirigentes de Jerusalém que 

distorciam o direito e a justiça e se deixavam corromper por dinheiro se apoiando em Iahweh 

(cf. Mq 3,9-11 e Jr 26,20). Jesus aproveita a linguagem e as imagens presentes no Antigo 

Testamento sobre o Reino de Deus. “A mensagem era para todos: que esta sociedade estava 

terminando para dar lugar a uma nova que Deus preparava para tomar o seu lugar.”
212

 A 

chegada do Reino é obra de Deus, enquanto que o império romano é uma obra humana; por 

isso, esse império será exterminado e em seu lugar nascerá o Reino
213

 que deve se espalhar 

pelo mundo inteiro,
214

 como uma “forma abstrata de se apresentar Deus reinando com seu 

poder.”
215

  

                                                           
206

 PIXLEY, Jorge & BOFF, Clodovis. Opção pelos pobres. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 83. 
207

 Cf. SOBRINO, Jon. Fora dos pobres não há salvação: pequenos ensaios utópicos-proféticos. São Paulo: 

Paulinas, 2008, p. 122. 
208

 PIKAZA, Xabier. A figura de Jesus: profeta, taumaturgo, rabino, messias. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 89. 
209

 SILVA, Ezequiel. A centralidade do Reino de Deus na cristologia da libertação. In: MARIA VIGIL, José. 

Descer da cruz os pobres: cristologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 275. 
210

 Cf. SOBRINO, Jon. Fora dos pobres não há salvação: pequenos ensaios utópicos-proféticos. São Paulo: 

Paulinas, 2008, p. 122. 
211

 Cf. SILVA, Ezequiel. A centralidade do Reino de Deus na cristologia da libertação. In: MARIA VIGIL, 

José. Descer da cruz os pobres: cristologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 276. 
212

 PIXLEY, Jorge & BOFF Clodovis. Opção pelos pobres. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 116. 
213

 “Tan sólo una fe muy grandes capaz de ver o reino de Dios como ya presente en la actualidad confusa, 

supremamente tan sólo una fe que da su asentimiento a una proclamación que atestigüe esta paradoja”. 

SCHÜRMANN, Heinz. El destino de Jesús: su vida y su norte. Esbozos cristológicos recopilados y presentados 

por Klaus Scholtissek. Salamanca: Síguime. 2003, p. 119. 
214

 Cf. STORNIOLO, Ivo. Como ler o livro de Daniel: Reino de Deus x imperialismo. 2. ed. São Paulo: Paulus, 

1994, p. 30-31. 
215

 MEIER, Jonh P. Um judeu marginal: repensando o Jesus histórico: mensagem; volume 2, livro 2. Rio de 

Janeiro: Imago, 1997, p. 88. 



47 

 

  Para crer no Deus do Reino é necessário ser ateu do deus do império.
216

 “O anúncio e 

os sinais do Reino estão a serviço da libertação de cada ser humano, especialmente dos 

marginalizados de todo tipo.”
217

 Segundo Lucas e Marcos, os sumos sacerdotes, 

acompanhados de seus funcionários leais, os escribas, constituíam a burocracia religiosa de 

Jerusalém. As parábolas e pregações de Jesus sobre o Reino de Deus atingem diretamente a 

ação dessas classes que intermediavam o povo de Israel e o Templo, o fiel e Deus.
218

 Movido 

de compaixão, Jesus oferece “cura e vida de Deus”
219

 aos que deles se aproximam. “Entre 

Jesus, o camponês Galileu leigo, que reivindicava a autoridade religiosa carismática fora dos 

canais reconhecidos, e as famílias dos sumos sacerdotes220 de Jerusalém, cujo poder dependia 

do controle do Templo, o sagrado centro do judaísmo, havia apenas hostilidade incontida.”
221

  

Jesus descobriu Deus como princípio salvador, futuro de vida do homem. Eis 

que dá certeza desse futuro, proclamou a sua chegada e salvação sobre a 

história (no meio da história). Sua mensagem adquire assim uma perspectiva 

claramente escatológica: a vida de Deus revela-se lá onde parece que 

triunfou para sempre a morte dos homens. Vitória de Deus sobre a morte é 

toda a sua mensagem.
222

  

 Enquanto alguns escribas, seguindo a tradição judaica, esperavam pacientemente a 

decisiva intervenção oficial de Deus na história para por fim ao opressivo domínio dos 

romanos, Jesus compreendeu que Deus já estava agindo e por isso propôs um “programa de 

revolução social para estabelecer relações econômico-sociais igualitárias, justas e de apoio 

mútuo.”
223

  

  Jesus crê que é possível “superar a miséria da história”,
224

 proclamando a superação do 

anti-reino determinado pela soma do poder dos fariseus, escribas e dirigentes.
225

 “A revelação 

de Deus como o seu Pai constitui a mensagem nova e única de Jesus. O nome do Pai 
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caracteriza a sua pregação do Reino que há de vir.”
226

 O Reino é salvação que Deus oferece, 

enquanto Pai e Libertador. 

 

1.5.2 Quem são os convidados para o Reino? 

 Jesus interpretava o ser humano como “um ser para o Reino.”
227

 No entanto, sua 

proposta não visava constituir um exército e reivindicar o trono de Jerusalém. Ele conhecia o 

destino de Atronges, um judeu que alcançou fama pregando um novo reino, se designou rei e 

usava um diadema real, se fazendo seguir por um exército formado por camponeses e pastores 

que acreditaram no sonho de retomar o reino de Israel. Arquelau, logo que assumiu o poder 

em Jerusalém, o derrotou.
228

 A coragem de Atronges serviu para fortalecer a esperança 

escatológica da vinda de um rei que restaurará o reino de Israel, expulsando os opressores e 

retomando a terra.  

  Jesus contou com esse ideal judaico para que a sua mensagem se espalhasse entre os 

seus conterrâneos e fosse compreendida e aceita. O Reino não é uma ação puramente humana, 

nem crescimento mágico, mas é dom e graça de Deus que atinge todos os seres humanos. No 

Reino não se faz distinção em pessoas. O Pai de Jesus é Pai de todos. E assim nos foi 

apresentado: “Pai nosso” (Lc 11,9).  

  O Reino “é mais do que os olhos descobrem. Trata-se do Reino de Deus, é o próprio 

Deus eterno, aqui presente.”
229

 Tanto em sua própria pessoa quanto nas imagens que 

apresenta sobre o Reino de Deus, Jesus “sacramentaliza o Deus compassivo, cuja promessa 

está chegando a seu cumprimento.”
230

 Falar do Reino é falar do próprio Deus. Assim 

compreendemos que para a Escritura a vinda do Reino significa simplesmente a vinda de 

Deus, a manifestação de sua glória, o seu próprio ser.”
231

 

  O anúncio do Reino de Deus feito por Jesus implica superação e substituição da 

estrutura romana e das relações desumanizadoras que ela estabelece,
232

 pois os chefes dos 

judeus não foram capazes de perceber os sinais da urgente necessidade de transformação das 
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relações com a Lei e com a própria religião judaica.
233

 Jesus seria, no imaginário popular 

aquele Filho de Davi que levaria os judeus à vitória sobre o usurpador romano e que, desta 

forma, estabeleceria novamente Israel em seu esplendor (cf. Lc 24,20-21).  

Jesus confrontou as autoridades religiosas de sua época pela centralização do 

poder, pela cristalização das doutrinas, pela dogmatização e absolutização 

das ideias teológicas (a Lei) e pela supremacia da dimensão institucional em 

detrimento da vida humana. Em decorrência dessa postura, foi 

assassinado.
234

 

  O Reino pregado por Jesus era o centro e o resumo da sua mensagem e de todas as 

suas atividades.
235

 Jesus percebeu que os destinatários do Reino são, primeiramente, aqueles 

que o escutavam: possessos, doentes, empobrecidos, mendigos, vítimas da violência, os que 

viviam endividados por não conseguirem pagar os impostos, enfim, a todos os que, de alguma 

forma, estavam marginalizados do anti-reino e sofriam suas consequências. Assim como o 

fermento na massa (cf. Lc 13,20-21), o Reino aos poucos vai penetrando em todas as camadas 

sociais conscientizando-as da presença e do senhorio de Deus na vida de todos. 

 Jesus, sem sair do marco das expectativas e concepções gerais dos seus coetâneos 

acerca do Reino, conseguiu ser, ao mesmo tempo, surpreendente e subversivo; sua pregação e 

suas atitudes constituem a si mesmo com mediação realizadora desse Reino que nele já se faz 

presente,
236

  sem se preocupar com a doutrina dos Mestres da Lei, nem a oposição do Sumo 

Sacerdote, sob pena de ser um falso profeta.  

  O Reino foi defino por Jesus a partir de diversas figuras: a semente lançada em 

terrenos diferentes, as sementes do joio plantada entre a semeadura do trigo, os peixes bons e 

os peixes impróprios apanhados durante uma pescaria, o fermento misturado à massa e ainda 

a experiência de encontrar o grande tesouro ou a pérola de valor incalculável.
237

 Estas 

imagens ajudavam na compreensão e aceitação da novidade do Reino.  

  Essa marca singular de Jesus confere, para além de seus milagres, um arrazoado de 

sentido para o desfecho de sua vida. Seu Reino é sua vida. Assim, a morte na cruz lançou 

luzes sobre a sua ressurreição como real e já acontecida. O Reino de Deus não estancou na 

morte de Jesus. Ao contrário, o Reino superou a morte e renasceu na cruz. 
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  A novidade da pregação de Jesus sobre o Reino consiste em que “o Reino de Deus se 

aproxima em graça e não em justiça,”
238

 ele vem por puro amor de Deus e de nada adianta 

forçar. O segredo é simplesmente orar: “venha o teu Reino” (Mt 6,10),
239

 pois Jesus não tem 

nenhum lugar terreno para instaurar este reinado e nenhuma pretensão em se tornar rei. Não 

tinha poder instituído e nem encargos religiosos ou políticos.   

   O Reino de Deus, portanto, destruirá o reino opressor; essa certeza nasceu na crença 

de que os atos de Jesus já eram sinais da chegada do Reino: um reino que não era apenas o 

julgamento de todos os reinos da terra e seus regimes de opressão; mais que isso, esse reino 

requereria o surgimento de uma casa e de uma família novas e diferentes, que Jesus e sua 

comunidade baseada em valores alternativos estavam prestes a consolidar quando o processo 

de Jesus foi concluído com o veredicto da crucificação.
240

 “O Reino de Deus implica um 

mundo novo em que o mal e o sofrimento são vencidos; um mundo novo onde prevalecem a 

justiça, a fraternidade e paz.”
241

 

  O Reino pelo qual Jesus deu sua vida implica uma nova realidade na qual a opressão e 

a violência serão vencidas, pois é a vitória do Deus amor-perdão sobre o deus comércio-

dominação. É o Reino da paz e da liberdade. Um Reino que não é comida e nem bebida, mas 

paz e alegria da parte de Deus (cf. Rm 14,17).  

 

1.5.3 Relação entre a mensagem do Reino e a morte de Jesus   

 Muitos judeus que viram o que Jesus realizava, creram nele. Outros, no entanto, não 

aceitavam as suas mensagens sobre o Reino de Deus e se encarregavam de combatê-lo quer 

no confronto com o próprio Jesus e mesmo durante as suas curas, quer procurando o parecer 

dos sacerdotes e escribas. Qualquer ação contra Jesus se configurava em ação contra a sua 

mensagem sobre o Reino.  

  O Sinédrio recebia as reclamações dos descontentes com o movimento de Jesus (cf. Jo 

11,46) e tratava de assumi-las aplicando todos os meios para combater a nova proposta de 

Reino e para proteger os judeus mediante o cumprimento da Lei. Esta postura do Sinédrio, no 

entanto, visava favorecer a estrutura social-religiosa que assegurava a sua existência, mesmo 

que para tanto fosse necessário continuar sob o domínio romano. 
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 Os judeus de Jerusalém e arredores enxergavam nos galileus mais do que a origem. O 

galileu era alguém afastado do judaísmo (cf. Is 8,23) e da cultura da Judeia, pois a Galileia 

tinha uma dívida cultural com o helenismo. De qualquer forma, os galileus não tinham boa 

fama e tampouco eram valorizados pelo judaísmo: “estuda e verás que da Galileia não surge 

profeta” (Jo 7,52).
242

 Aos olhos da corte e do próprio Pilatos, ser galileu era, de per si, um 

suspeito de contendas e agitações (cf. Lc 13,1-3), visto que lutavam aguerridamente 

motivados pelo sonho de liberdade e pela certeza de que “a terra da Galileia pertencia aos 

galileus.”
243

 

 Jesus tinha a simpatia especial dos que viviam no campo, de onde ele havia saído. A 

acolhida que ele recebeu quando chegou a Jerusalém para a festa da Páscoa revela como o seu 

carisma havia conquistado a população campesina: “puseram ramos que haviam apanhado nos 

campos” (Mc 11,8). Dois homens, que não eram de Jerusalém, estavam presentes nos últimos 

momentos da vida de Jesus: Simão Cireneu, vindo do campo, o ajudou a levar a cruz e José, 

um homem rico de Arimateia, colabora com o sepultamento do seu corpo (cf. Mc 15,21 e Mt 

27,57). 

 Em torno de Jesus se agruparam pessoas oriundas dos vários seguimentos da 

sociedade que, ao ouvirem suas palavras e seus atos, acreditaram que ele era o Cristo das 

promessas de Deus. Isso mostra que Jesus foi considerado perigoso, pois sua atuação e 

mensagem denunciavam pela raiz o sistema vigente, mas nem as autoridades judaicas, nem as 

romanas, viram nele o cabeça de um grupo de rebeldes. “Jesus e seus primeiros seguidores, 

que formavam um movimento enraizado nas aldeias, pertenciam a uma geração que lutava 

para se ajustar às mudanças dramáticas e/ou para resistir a essas mudanças que haviam se 

abatido sobre suas comunidades de modo tão repentino.”
244

 

O vemos condenado à morte pelos grandes da terra agonizando na solidão do 

calvário e chamando Deus aos gritos que brotam da dor mesma da sua 

agonia. O resto da sua morte não pode ser interpretado como final de um 

“mágico” impotente. A cruz de Jesus aparece antes como morte do “enviado 

escatológico de Deus”, que mantêm-se fiel (esperançoso) mesmo no seu 

próprio fracasso e agonia.
245
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 A palavra e ação de Jesus assumiram significados concretos para os seus interlocutores 

numa situação histórica particular, pois mencionavam a tradição israelita.
246

 A postura de 

Jesus diante do Templo era, pois, uma postura primeiramente de identificação e, depois, de 

oposição (cf. Mc 14, 58). Jesus não quer simplesmente que o Templo desapareça, mas que 

seja um “novo lugar.”
247

  

 O Novo Testamento atesta que ninguém se preocupou com os seus discípulos de Jesus, 

com a multidão que o ouvia e seguia seus passos e ensinamentos, mas, naquele processo, só 

Jesus foi crucificado. Aqueles seguidores de Jesus enfrentariam, após a experiência da 

ressurreição, “o poder religioso e político que levou o seu líder à morte, e abriram o Reino a 

todas as nações. Eram pescadores, publicanos, mulheres e gente simples.”
248

  

  Na conclusão do processo, Jesus “não sofreu a morte do blasfemador, que era o 

apedrejamento, mas a morte na cruz, que era o castigo do agitador político. Isto é mostrado 

pela inscrição sobre na cruz que propõe a causa da condenação: „Jesus de Nazaré, Rei dos 

judeus‟.”
249

  

   A cruz é maldição enquanto representa que Jesus esteve crucificado entre os 

marginalizados, assemelhando-se a eles e a todos os que são considerados transgressores da 

Lei e do Templo. Sem a cruz seria muito difícil convencer o ser humano do amor de Deus, e 

mais ainda, de seu apaixonado interesse em nos salvar. Mas, a partir dele, será sempre 

possível dizer ao ser humano que a sua cruz tem um sentido e que a última palavra é 

salvação.
250

  

 Jesus tinha a convicção de que foi o seu próprio Pai que o entregou à morte (cf. Rm 8, 

32). Entretanto, significando sua morte como mediadora de salvação, Jesus espera contra toda 

esperança: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46). Sua morte sem rancor: 

“Pai, perdoa-lhes: não sabem o que fazem” (Lc 23,34) é um ato de amor, uma resposta à 

negação recebida: “a outros salvou, a si mesmo não pode salvar!” (Mc 15,31). E, portanto, sua 

morte transformou-se em meio para que a salvação atingisse a humanidade. Na cruz de Jesus, 

no silêncio da cruz, Deus revela-se como um Deus-Pai solidário com o sofrimento humano, 

solidário não para contemplá-lo estoicamente, mas para vencê-lo desde dentro, participando 
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dele.
251

 “Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para 

aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus” (1Cor 1,18).  

 As tentativas de eliminação de Jesus tiveram como pano de fundo motivacional as 

suas mensagens sobre o Reino de Deus. “Foi o fechamento, a não aceitação da proposta do 

Reino de Deus, a causa histórica da morte de Jesus.”
252

 Estas mensagens em estilo messiânico 

eram acompanhadas de sinais e milagres que causaram transformações visíveis na sociedade, 

especialmente nos que estavam excluídos da organização político-religiosa. Sendo assim, 

podemos detectar, em síntese, a estreita relação entre a mensagem do Reino de Deus e as 

razões para as autoridades planejarem como deveriam eliminar Jesus. É preciso perguntar, no 

entanto, se os argumentos apresentados contra Jesus eram legítimos e se estavam amparados 

pela lei. Será este o nosso próximo enfoque. 

 

1.6 Os aspectos legais do processo contra Jesus de Nazaré 

  O texto de Jo 11,45-54, situado após o episódio da ressurreição de Lázaro revela que 

muitos judeus acreditavam em Jesus, mas outros se adiantavam em oposição à sua mensagem 

e, optando por não cruzarem os braços diante de suas ações, se dirigiram aos fariseus a fim de 

informá-los o que Jesus fazia e quais eram os acontecimentos decorrentes de sua ação e como 

as pessoas recebiam a novidade de sua mensagem.  

  A medida tomada, narra o evangelista João, estava dentro da lei e dos costumes 

judaicos: os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio. A decisão tomada 

significava inteira concordância dos membros do Sinédrio com a lei e revela, ademais, certa 

preocupação em resolver o problema, visto que a situação tomara tal proporção que não 

podiam se esquivar de uma fundamentação capaz de colidir com a importância e, ao mesmo 

tempo, a fama de Jesus que crescia desde o interior para as grandes cidades.  

  A pergunta que fizeram, quando estavam reunidos em Conselho: “Que faremos? Esse 

homem realiza muitos sinais” (Jo 11,47b), nos deixa entrever a preocupação da aristocracia 

com a „nova mensagem‟ que conquistava o coração da população e punha em risco o Templo, 

„lugar santo‟, e a identidade judaica, „nação‟. A resposta de Caifás, o sumo sacerdote 

primaz,
253

 resume a intenção e o motivo para matar, em breve, Jesus: „um só deve morrer‟ (cf. 
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Jo 11,50). No entanto, conforme explicita a sequencia do texto, Jesus, ao saber (ou perceber) a 

intenção das autoridades não se rendeu, nem desanimou, apenas se tornou um clandestino e 

assim continuou a sua missão.  

 Quando Jesus chamou a atenção da aristocracia, seu destino estava praticamente 

traçado: morreria na forma da lei e dos costumes judaicos. Não fora, até então, o único e, 

mesmo depois de sua morte, outros tiveram o mesmo destino. A aristocracia tratou de dividir 

as responsabilidades com o governador romano, uma vez que ambos eram atingidos pela 

mensagem do Galileu que os condenava abertamente mencionando o julgamento iminente de 

Deus sobre eles: governantes imperiais romanos, herodianos e exploradores de Jerusalém.
254

 

“Um clero do Templo temeroso de que um judeu agisse contra o império era a fórmula 

perfeita para que se movimentassem contra alguém cuja principal ameaça era, duplamente, 

contra a indústria sacrificial do Templo e a conspiração pela cobrança de impostos.”
255

 A 

prisão de Jesus foi determinada tanto por Pilatos quanto pelo sumo sacerdote: “um e outro 

deveria saber que a detenção de Jesus era iminente.”
256

  

  A decisão de eliminá-lo foi de responsabilidade exclusiva desses homens envolvidos 

com o poder civil e/ou religioso. Eles o fizeram no silêncio da noite, à surdina. Temiam mais 

agitação e confusão decorrentes das reclamações sugeridas pelo próprio Jesus (cf. Jo 18,1ss). 

A prisão
257

 aconteceu no lugar fora dos muros da cidade, para que não se causasse tanto 

escândalo. Depois de preso, “além de açoitá-lo, os soldados praticaram outras formas de 

torturas físicas e de troças com o „rei dos judeus‟.”
258

 

 

1.6.1 A participação do Sinédrio no processo contra Jesus  

 As autoridades judaicas acreditavam que estavam diante de um processo contra mais 

um bandido ou um rebelde que confundia a multidão dos judeus. Sendo o Templo o lugar de 

arrecadação dos impostos, qualquer insulto, ainda que apenas verbal, não haveria de passar 

impune. O aparato jurídico do Tempo detectou basicamente dois crimes na atuação de Jesus: 
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tentativa de minar a lei que reivindicava as prerrogativas sacerdotais (cf. Mc 2,22ss) e 

negação, por princípio, da obrigatoriedade dos impostos religiosos, incluído a denúncia do 

pagamento de tributo eclesiástico apenas por conveniência (cf. Mt 17,24ss; 23,23).
259

  

 No entanto, Jesus continuava suas atividades
260

 visando a expulsão das forças de 

ocupação estrangeiras, a cura do corpo social, a infusão da esperança numa situação 

desoladora, a resistência à desintegração social. Seus exorcismos libertavam os judeus da 

opressão romana. “E ao convidá-los a participar do seu sangue, os convidava a associar-se à 

mesma causa que a sua e a assumir o mesmo destino que o seu.”
261

 Suas curas eliminavam as 

doenças do imperialismo e faziam os antes cegos perceberem a realidade da opressão. Seus 

inimigos verdadeiros eram os aristocratas do Templo em Jerusalém, especialmente os 

sacerdotes e saduceus.
262

  

  A partir desses acontecimentos os evangelistas compuserem suas narrativas com um 

registro reconstruído da prisão de Jesus executada pelo poder militar romano, uma audiência 

judaica – mesmo que no relato encontremos particularidades que divergem e até se 

contradizem –, um julgamento iniciado pelos judeus e concluído à moda dos romanos e as 

crueldades que comumente acompanham uma cena de crucificação.
263

  

 A importância de Anás sobre o Sinédrio e sobre o Sumo Sacerdote Caifás, que 

inclusive era seu genro, era tamanha que a narração de João faz saber que Jesus foi levado do 

Getsêmani primeiramente para sua casa (cf. Jo 18,19-24). Foi Anás que iniciou o 

interrogatório e, em seguida, enviou o prisioneiro Jesus à residência do Sumo Sacerdote, 

Caifás, onde alguns membros do Sinédrio já o aguardavam para prosseguirem com o 

processo. “Hoje, pode-se reter como verossímil que, no caso da sessão contra Jesus diante do 

Sinédrio, não se tenha tratado de um verdadeiro processo, mas de um interrogatório 

aprofundado, que terminou com a decisão de entregar Jesus ao governador romano para a 

condenação.”
264

 

 Antes, porém, de levarem o caso de Jesus a Pilatos trataram de se certificar da solidez 

das acusações, ou seja, se existiriam reais motivos para a condenação, pois o processo só 
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poderia ter validade com o veredicto do Procurador romano.
265

 Da parte do Sinédrio, “todos 

julgaram-no réu de morte” (Mc 14,64), aquele que apenas fizera “milagres que desestabilizam  

a ordem social forjada.”
266

  

Foi a oposição da classe poderosa de Jerusalém que concretizou sua 

destruição. O sumo sacerdote nessa época, Caifás, e seu poderoso 

intermediário e sogro, Anás, que eram absolutamente desprezados pelo povo 

enquanto agente dos césares agindo por meio dos governadores, parecem ter 

provocado a execução de Jesus.
267

 

  “E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas” (Mc 15,3). Mas até que 

ponto as acusações contra Jesus se baseavam em suas palavras atos? Qual era exatamente o 

conteúdo dessas acusações, ou seja, qual lei Jesus havia transgredido? A violação do sábado e 

a auto-identificação como “Filho de Deus” são motivos suficientes para um processo? E as 

investidas proféticas de Jesus contra o Templo ou seu talento carismático que perturbava a 

ordem pública
268

 não tiveram maior peso na condenação que recebeu? Esses motivos são os 

mais explicitados pelos evangelistas ao narrarem a prisão, o julgamento e o sentido da morte 

de Jesus, embora com versões divergentes e contraditórias. Os inimigos de Jesus não 

perceberam que escarnecendo-o e maltratando-o estariam possibilitando a interpretação do 

Servo Sofredor. 

 

1.6.2 A participação de Pilatos no processo contra Jesus 

 O direito de vida e de morte compete ao governador romano, que naqueles anos, era 

Pilatos, da família Pôncios. Ele fora enviado pelo imperador Tibério. A residência fixa de 

Pilatos
269

 era em Cesareia, cidade portuária construída por Herodes Magno, sob influência da 

cultura e arquitetura Greco-romana. Mas o palácio de Herodes, em Jerusalém, não perdeu sua 

utilidade; em época de festas religiosas, o governador o ocupava, pois precisava vigiar de 

perto a movimentação dos judeus e garantir o domínio romano.
270

  

Mas Pilatos sabia que não surgira, de Jesus, um movimento revolucionário. 

Depois de tudo o que ouvira, Jesus deve ter lhe parecido um exaltado 

                                                           
265

 Cf. SPEIDEL, Kurt A. O julgamento de Pilatos: para você entender a paixão de Jesus. São Paulo: Paulinas, 

1979, p. 69-78. 
266

 PIKAZA, Xabier. A figura de Jesus: profeta, taumaturgo, rabino, messias. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 96. 
267

 SLOYAN, Gerard S. Por que Jesus morreu? São Paulo: Paulinas, 2006, p. 38. 
268

 Cf. BERGER, Klaus. Para que Jesus morreu na cruz? São Paulo: Loyola, 2005, p. 13-15. 
269

 A escolha de Pilatos para a Judéia teve a indicação e a influência do prefeito da guarda pretoriana, Sejano. 

Ambos eram anti-semitas. Sejano é conhecido como inimigo dos judeus. Durante seu governo, de 26 a 36, 

aproximadamente, Pilatos se destacou pela sua desconsideração pelos sentimentos e costumes do povo judeu. 

Suas atitudes violentas chegaram ao conhecimento de seus superiores e ele foi destituído e chamado para dar 

explicações. Cf. SPEIDEL, Kurt A. O julgamento de Pilatos: para você entender a paixão de Jesus. São Paulo: 

Paulinas, 1979, p. 91. 
270

 Cf. SPEIDEL, Kurt A. O julgamento de Pilatos: para você entender a paixão de Jesus. São Paulo: Paulinas, 

1979, p. 90-91. 



57 

 

religioso que violara talvez ordenamentos judaicos relativos ao direito e à fé, 

mas isso não lhes interessava. Sobre isso, deviam julgar os próprios judeus. 

No aspecto dos ordenamentos romanos referentes à jurisdição e ao poder, 

que entravam na esfera da sua competência, não havia nada de sério contra 

Jesus.
271

  

 A ação política mais conhecida de Pilatos foi a condenação de Jesus. Desvestida da 

teologização dos evangelistas e apartada da memória coletiva dos fiéis das primeiras 

comunidades, o fato da condenação é atestado com certo orgulho pelo historiador pagão 

Cornélio Tácito, em Anais 15,44: “Cristo (...) havia recebido o castigo da morte no reinado de 

Tibério, sentenciado pelo procurador Pôncios Pilatos.”
272

 O relato do judeu Flávio Josefo, em 

Antiguidades 18,63, também menciona esse fato: “Pilatos, depois de ouvi-lo ser acusado pelos 

homens mais honrados dentre nós, o condenou à crucificação.”
273

 

 Pilatos deve ter se convencido de que Jesus e os dois homens
274

 crucificados com ele 

constituíam uma série ameaça à paz do império. Em conluio com os anciãos de Israel que 

temiam perder o poder sobre o povo o que repercutia diretamente na arrecadação de dízimos e 

taxas, Pilatos temia a influência política de Jesus sobre a população da Judeia. “Pilatos estava 

livre pela manhã, pronto para o julgamento de Jesus. Isso indica que ele deve ter recebido 

informações antecipadas sobre o que se passara na noite anterior.”
275

 

  Com base nesses dados históricos, independentes da existência, do ministério e da 

influência de Jesus e desprovidos das motivações dos escritores cristãos, a começar por Paulo, 

podemos constatar com maior solidez a crucifixão e morte de Jesus de Nazaré que aconteceu 

durante o reinado de Tibério (entre os anos 14 e 37), sob o governo de Pôncio Pilatos, (entre 

os anos 26 e 36), sendo este, portanto, o sentenciador da crucifixão e o objetivo direto: sufocar 

o “perigoso movimento” iniciado por Jesus.
276

 “Uma das coisas mais certas que sabemos dele 

é que foi crucificado fora dos limites de Jerusalém pelo administrador romano Pôncio Pilatos 
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por volta do ano 30 A.D., muito provavelmente pela acusação de alegar ser „rei dos 

judeus‟.”
277

  

Jesus foi executado por meio de uma punição romana aplicada a malfeitores 

do pior tipo e a rebeldes políticos, reais ou suspeitos. O motivo pelo qual 

Pilatos sentenciou Jesus, se é que ele realmente foi submetido a um 

julgamento formal, não é conhecido. A mais alta autoridade judaica parecia 

interessada em silenciar a sua voz – o verdadeiro motivo só pode ser 

conjecturado.
278

  

  Para o evangelista João a crucificação de Jesus é a sua exaltação;
279

 talvez por esta 

razão, Pilatos
280

 queria soltá-lo (cf. Jo 19,8-11).
281

 O objetivo de Pilatos, ao apresentar Jesus 

nesse estado aos sacerdotes e à multidão, não é suscitar a compaixão, mas mostrar o ridículo 

da situação: “Vede a que estado chegou o homem que vos amedronta. Que rei coisa nenhuma! 

Vede! Vale à pena perder tempo para condenar essa fantasia de reinado?”
282

 

 

1.6.3 A participação da multidão no processo contra Jesus 

 Durante todo o ministério de Jesus na Palestina a multidão teve várias reações ao seu 

projeto. Para além dos adversários declarados de Jesus, havia uma multidão de pessoas que às 

vezes se manifestavam positivamente ao seu ensinamento e às vezes eram hostis.
283

 A postura 

de Jesus inaugura um novo relacionamento: os laços de família devem ser mais abrangentes 

(cf. Mc 3,35); as mulheres não podem ser menosprezadas pelas leis judaicas (cf. Mc 2,15; Mt 

21,31). Mas é especificamente nas “narrativas” da paixão que a multidão assume uma postura 

bem conhecida: exigem a morte de Jesus (cf. Mc 15,6-14). “O caminho de Jesus para a cruz 

não é casual, mas o próprio Jesus o provoca ao apresentar uma alternativa.”
284
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 Não podemos aplicar culpa direta ou indireta aos judeus ou aos romanos.
285

 “O mais 

provável é que as duas ordens também tenham colaborado no que diz respeito à eliminação de 

Jesus.”
286

 Os Evangelhos e outras fontes históricas apontam pessoas ou grupos bem 

determinadas que atuavam nos últimos dias da vida de Jesus: Caifás, Ananias e Pôncio 

Pilatos. Mas indica também o Conselho ou Sinédrio e os chefes das sinagogas. Essas pessoas 

ou grupos independem da aceitação popular para seus veredictos.  

 Para o povo, acostumado a ver execuções de inocentes ou bandidos condenados à 

forca ou à crucifixão, Jesus não era uma exceção: ele “não foi o primeiro judeu a conhecer um 

fim violento dentro de sua própria comunidade, por esposar uma visão de dissidência 

religiosa”,
287

 mas também não foi um condenado que, às ocultas, fora julgado e recebera o 

flagelo sem que ninguém o perceba.  

  Será que a opinião pública teve papel importante na execução da condenação de Jesus? 

Ou ao menos exerceu influência no desfecho do processo? Essa participação é perceptível na 

medida da concepção individual e coletiva da aparição pública e do ministério de Jesus de 

Nazaré. Afinal, a espera do Reino eminente era uma constante para os judeus de quaisquer 

seguimentos religioso ou social,
288

 pois, àquela altura, o judaísmo estava longe de ser um 

sistema religioso unificado.
289

  

 Jesus, conforme o testemunho narrativo de Flávio Josefo em Antiguidades 18,63, “era 

um homem que operava feitos surpreendentes e era um mestre para as pessoas que aceitavam 

a verdade com alegria. Ele ganhou o apoio de muitos judeus e muitos gregos.”
290

 As pessoas, 

mesmo as não-judias, apoiavam Jesus. Acreditavam nele e defendiam suas atitudes.  

  Os Evangelhos, no entanto, afirmam que uma numerosa multidão acompanhava o 

julgamento de Jesus manifestando relativa participação no desfecho do processo, inclusive 

dialogando com o próprio Pilatos e cedendo aos caprichos dos chefes dos sacerdotes que 

intercediam para „soltar Barrabás‟ e „crucificar Jesus‟ (Mc 15,8-15). “A multidão manipulada 
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pelos sacerdotes, seus servidores, seus guardas e seus cúmplices, responde às palavras de 

Pilatos pedindo, aos gritos, a morte de Jesus.”
291

  

  Aquela multidão teria abandonado Jesus e respaldado a sua condenação? O povo teve 

direito a „voz‟ e a „vez‟ no episódio da morte de um agitador político? Jesus “morreu também 

por causa do abandono e da rejeição dos seus próprios seguidores?”
292

 São perguntas que 

ainda precisam de melhor esclarecimento.  

 Ao saber que corria o risco de, no mínimo, ser preso durante a festa da Páscoa, Jesus 

tratou de não se expor demais e de se fazer acompanhar pela multidão que o protegia direta e 

indiretamente. “Sem temer a morte, pois sabia que as autoridades não parariam até eliminá-lo, 

durante aquela semana da páscoa, Jesus se apoiou nas multidões. Durante o dia andava 

sempre rodeado pela multidão, à noite se retirava para lugares reservados.”
293

 O povo estava 

com Jesus, pois ele “era um carismático judeu”
294

 que havia conquistado reconhecimento, 

fama, amizade e simpatia da multidão (cf. Mc 3,20s).  

A crueldade da crucificação tinha a intenção de aterrorizar a população e 

servir assim de escarmento geral. Sempre era um ato público. As vítimas 

permaneciam totalmente nuas, agonizando na cruz, num lugar visível: uma 

encruzilhada concorrida, uma pequena elevação não longe das portas de um 

teatro ou o próprio lugar onde o crucificado havia cometido o seu crime. Não 

era fácil esquecer o espetáculo daqueles homens retorcendo-se de dor entre 

gritos e maldições.
295

 

 Os discípulos de Jesus não estavam preparados para a sua morte, menos ainda para 

uma morte tão injuriosa no madeiro da maldição. Por isso, abandonaram o Mestre. A prisão, a 

condenação e a crucifixão de Jesus os lançaram numa profunda crise: fugiram (cf. Mc 14,50) 

e voltaram às antigas atividades (cf. Jo 21,3; Mc 14,28). Os seguidores de outrora 

consideraram a „causa do Reino‟ perdida e tinham deixado de alimentar a esperança da 

„redenção‟ (cf. Lc 24,21). Este foi o reflexo historicamente fidedigno do estado de espírito dos 

discípulos diante da morte de Jesus. Esta crise foi superada pelas aparições da páscoa.
296

 Mas 

“se Jesus não tivesse impactado os seus discípulos com o fato de ser o Cristo, e através deles a 

todas as gerações posteriores, o homem que é chamado Jesus de Nazaré talvez fosse 
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recordado como uma pessoa histórica e religiosamente importante,”
297

 e não como o Messias, 

o Salvador: “Verdadeiramente este homem era filho de Deus” (Mc 15,39b). 

 

1.6.4 Razões substanciais para a condenação à morte de Jesus de Nazaré  

 Quando o seu projeto já estava em curso Jesus percebeu que haveria de enfrentar a 

legislação religiosa-civil. Os termos da lei judaica apontavam – ele já o sabia – para uma 

eminente condenação; e, certamente, como nos casos anteriores (com profetas ou com 

bandidos, com messias ou com forasteiros) seria uma condenação sumária.
298

 Entretanto, 

“como um pregador, profeta e curandeiro judeu da Galileia acabou sendo executado pelos 

romanos em Jerusalém por supostamente alegar ser um rei é um dos maiores enigmas que a 

procura do Jesus histórico tem de enfrentar.”
299

 

O que os evangelhos nos contam sobre a vida de Jesus, e mais 

especificamente sobre seu julgamento não é um relato histórico do que 

realmente aconteceu, mas sim uma representação da maneira pela qual a 

paixão do Senhor foi interpretada em certos meios cristãos primitivos. 

Escritos com objetivo religioso, e não histórico, os evangelhos podem trazer 

os contornos de uma biografia, mas na verdade são tratados de modo muito 

mais teológico, com base em tradições coletivas, incorporando pregações 

comunitárias sobre Jesus na forma com que se desenvolveram ao longo de 

várias décadas. Ainda assim, a tradição também contém afirmações que 

derivam de fatos históricos.
300

   

 A atuação de Jesus no Templo e a sua pregação sobre a destruição e a reconstrução 

„em três dias‟ foram o motivo principal para a intervenção das autoridades judaicas que já 

estavam à espreita, tomando nota de qualquer gesto messiânico que implicasse contestação. 

Os judeus viviam com medo de qualquer fagulha que inspirasse revolta, sobretudo quando a 

festa da Páscoa se aproximava. “Esta festa já era, havia muito tempo, o ponto de cristalização 

de esperanças escatológicas.”
301

 Mas os sumos sacerdotes e escribas concordam que Jesus não 

deveria ser preso durante essa festa (cf. Mc 14,2), pois provocaria inquietações entre o povo, 

especialmente porque a história registrou episódios semelhantes, sobretudo pela disposição da 

população campesina – demasiadamente ligada ao Templo e que o visitava com a 

regularidade prescrita na Lei – de lutar para que o Templo seja uma casa de oração, onde os 
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holocaustos e sacrifícios sejam aceitos por Deus (cf. Is 56,7).
302

 Todavia, “na novidade da 

figura de Jesus Cristo, visível na ruptura externa com o Templo e com os seus sacrifícios, 

conserva-se a unidade íntima com a história da Antiga Aliança.”
303

 

Que Jesus se tenha situado no político de seu tempo e reagido diante de um 

determinado modo, o prova o fato, historicamente certo, de que não sofreu a 

morte do blasfemador, que era o apedrejamento, mas a morte na cruz, que 

era o castigo do agitador político. Isto é mostrado pela inscrição sobre na 

cruz que propõe a causa da condenação: “Jesus de Nazaré, Rei dos 

judeus”.
304

 

 Ao contar a parábola dos vinhateiros (Mc 12, 1-8) Jesus atinge especificamente os 

chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Os camponeses palestinos e os donos da terra 

conheciam bem a realidade retratada na parábola. No entanto, contada a partir do Templo e 

tendo como interlocutores principais a elite dominante de Jerusalém, a mensagem de Jesus 

assume outros contornos. A doutrina de Jesus implícita na parábola dos vinhateiros ensina que 

a terra deve pertencer a seus legítimos donos. A realidade, como sabemos, era outra... A 

sugestão de devolver a terra aos herdeiros, ou seja, aos judeus, parece uma proposta 

revolucionária demais para os governantes e inaceitável para os exploradores que intentavam 

matar para se apossarem definitivamente da terra: “e a herança será nossa” (Mc 12,7).  

   Jesus dedicou a sua vida à superação da ausência de relações e, portanto, sua morte 

revela o amor de Deus e seu poder de restaurar todas as relações.
305

 Jesus foi, portanto, um 

autodeclarado restaurador da religião de Israel. “A verdadeira causa de contradição é a 

doutrina de Jesus, a posição adotada por ele, a sua concepção de si próprio.”
306

  

  Enquanto Mensageiro do Pai, Jesus não hesitou em falar do plano de Deus para o 

mundo do fim dos tempos, no qual ele e os seus Doze teriam um papel. Sua linguagem lembra 

aquela do futuro reino de Israel e o da realiza de Deus. Portanto, falou e agiu contra o Templo, 

dizendo que seria substituído como parte da restauração de Israel – o que teria sido suficiente 

para atrair sobre si a ira dos sacerdotes do Templo.
307

  

 Outro aspecto relevante na sociedade judaica do século I é a crise de fé.
308

 Após as 

sucessivas invasões dos gregos e romanos, os judeus sofreram inevitavelmente a influência de 

costumes, de culinária, de arte, ciência e religião. Para aquela sociedade profundamente 
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religiosa o sincretismo, decorrente do contato com outros povos, fomentou sucessivos 

projetos de reformas religiosas tanto para se distanciar da influência de outras formas de 

religiosidade, quanto para salvaguardar a própria identidade. Os fariseus e escribas estavam à 

frente dessas reformas e, por conseguinte, atentos para quaisquer tentativas de desvirtuamento 

da religiosidade judaica.  

 Jesus queria a revitalização das comunidades camponesas; desejava um novo 

relacionamento econômico-social da aliança na esfera da comunidade aldeia local.
309

 Ele 

sempre se mostrava preocupado com as pessoas que se encontravam endividadas (cf. Lc/Q 

11,2-4; Mt 18,23-34) ou não tinham como suprir suas necessidades básicas (cf. Lc/Q 6,27-36 

e 12,22-31); ele tinha particular atenção para o sentido da comunidade, do casamento e da 

família.
310

“Fossem quais fossem os alegados crimes de Jesus, ele era culpado, pelo menos de 

infundir esperança de liberdade política em uma população oprimida, fato que representava 

uma ameaça aos que estavam no poder e a seus sacerdotes colaboradores.”
311

 Estas obras e 

milagres de Jesus suscitaram oposições variadas: “Esse homem realiza muitos sinais. Se o 

deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a 

nação” (Jo 11,47b-48). “Jesus contrapõe os que passam fome e choram aos ricos saciados, às 

crianças, aos sábios, os pecadores aos justos, os publicanos e prostitutas aos fariseus e 

escribas, os humildes aos poderosos, os últimos aos primeiros.”
312

  

 Quanto mais Jesus apresentava o Reino em sinais e parábolas, mais a sua morte se 

aproximava e mais ainda seu coração aflito continuava ardendo na esperança de que o Reino 

virá e triunfará, apesar das possíveis consequências dessa mensagem que atingia de cheio o 

sistema político-religioso, ou seja, o Templo, em torno do qual a religião judaica estava 

organizada e o palácio, onde residiam os mandatários romanos. O Reino de Deus anunciado 

foi o principal motivo para sua fama se espalhar e sua proposta ser conhecida, inclusive pela 

hierarquia religiosa de Jerusalém. Este Reino é a vida de Jesus; foi por ele que Jesus deu a sua 

vida até às ultimas consequências. O Reino de Deus não é uma ação puramente humana, nem 

crescimento mágico, mas é dom e graça de Deus; ele vem por puro amor de Deus e de nada 

adianta forçar.
313

 O segredo é pedir insistentemente ao Pai: “venha a nós o vosso Reino” (cf. 

Mt 6,10; Lc 11,12). 
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 A morte de Jesus acontece na sequência desses fatos. A morte na cruz, sinal de 

punição física e sofrimento físico de Deus,
314

 foi o resultado de um processo movido pelas 

razões substanciais conhecidas pelos seus seguidores. Essas razões foram reinterpretadas após 

a experiência da ressurreição. Será esse o tema do capítulo que se segue. Os discípulos não 

acolheram a morte do Mestre passivamente. Perceberam, em tempo, que embora a cruz tenha 

sido o madeiro sobre o qual Jesus foi crucificado, seu sentido designa todo o evento do 

sofrimento da morte de Jesus. 

 

1.7 Conclusão  

 O primeiro capítulo desta pesquisa foi elaborado com a preocupação voltada para as 

causas históricas da morte de Jesus de Nazaré. O contexto sócio-político-religioso influencia 

decisivamente no comportamento das pessoas: como vivem, trabalham, pensam, agem e 

projetam. O Reino de Deus, a partir do qual os discípulos compreenderam o messianismo de 

Jesus e as autoridades judaicas e romanas o condenaram, foi vivido e anunciado na 

abrangência de um determinado lugar e tempo histórico. 

  Durante a pesquisa para este capítulo, estava latente o interesse em abordar as causas 

históricas da morte de Jesus. Consideramos que a hipótese mais plausível da condenação e 

execução sumária de Jesus, registrada por todos os evangelistas, foi fixada, no madeiro, acima 

de sua cabeça: “Jesus de Nazaré, rei dos judeus.”
315

  

  De acordo com as palavras de Jesus: “Serei eu um ladrão? Saístes para prender-me 

com espadas e paus!” (Mc 14,48b), há razões para admitir que esse foi o motivo – ao menos 

do ponto de vista do direito romano e do direito jurídico – para a prisão de Jesus. Deste texto 

também se pode deduzir que Jesus se defendeu da acusação afirmando não ser um 

revolucionário com planos políticos, mas um mestre: “Estive convosco no Templo, ensinando 

todos os dias, e não me prendestes” (Mc 14,49). Entretanto, Jesus foi preso, indiciado, 

condenado e executado sob essa acusação. 

  As autoridades de Israel não queriam perder seus privilégios, por isso, condenaram 

Jesus perante Pilatos. No Reino apresentado por Jesus os primeiros a serem privilegiados 

seriam os pobres, os excluídos do sistema social e religioso, as crianças e os pecadores. Isto 

explica porque o Reino causou tanta divergência nas opiniões: uns aceitaram, outros 

combateram. Os que aceitaram a realidade do Reino de Deus, tiveram que passar pelo crivo 

da morte de Jesus e conceber, a partir daí, a significação dessa morte para o Reino. Os que 

                                                           
314

 Cf. HAIGHT, Roger. O futuro da cristologia. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 68. 
315

 Jo 19,19; Lc 23,39; Mc 15,25; Mt 27,37. 



65 

 

rejeitaram o Reino pensaram simplesmente que a condenação à cruz seria o bastante para 

suplantar as mensagens sobre o Reino. 

  Os Evangelhos atestam que as autoridades responsáveis e envolvidas no processo 

contra Jesus eram capazes de discernir, de escolher entre Jesus ou Barrabás e, portanto, 

poderiam optar pela independência nacional e pela própria identidade religiosa alimentada nos 

átrios do Templo. Qualquer que tenha sido a competência e as decisões tomadas por aquelas 

autoridades, o que é certo, porém, é que Jesus foi executado conforme o que dispõe o direito 

romano, pois os judeus não tinham autonomia para resolver assuntos políticos, nem condenar 

à morte na morte na cruz. 

  Com sua entrega total como doação de si mesmo na cruz Jesus pretendeu – assim seus 

seguidores o interpretaram posteriormente – dar profundidade à Aliança. O seu sacrifício sela 

uma nova Aliança firmada e ratificada no seu sangue. Tudo o que era antigo, se tornou novo. 

Assim, seus seguidores não tardaram em perceber que com a morte de Jesus chegou um novo 

tempo.  

  O gesto profético de Jesus fez-lhes compreender, graças à interpretação das Escrituras 

e da recordação de suas palavras, que o antigo culto do Templo de pedra chegou ao fim. 

Chegou o momento da nova adoração em espírito e verdade. Deve-se, portanto, ser abatido o 

Templo de pedra, para que se possa sobrevir a novidade, a Nova Aliança, celebrada no Novo 

Templo que é o próprio Jesus crucificado no altar da cruz. 

 A vida de Jesus não foi um fenômeno profético a mais numa província da Galileia. 

Sua ação reivindicadora da ação messiânica manifestada pelo grande número de milagres, 

realizados em público, o fluxo crescente de seguidores, suas palavras proféticas contra a 

estrutura do templo que deveria ruir e em seu lugar renascer um novo culto mais fiel aos 

ordenamentos de Moisés provam a autenticidade de seu existir como homem inteiramente 

dedicado a uma causa – a causa da vida abundante.  

 A condenação foi o desfecho da acusação de agitador de massas que divulgava a 

alternativa do Reino de Deus e, ainda, como “maldito por Deus” (Dt 21,23). O Reino de Deus 

e, portanto, o conjunto da mensagem de Jesus, não estava inteiramente de acordo com a Lei 

de Moisés, pois o Deus de Jesus não é o Deus da religião. A condenação à cruz foi uma 

resposta a este Reino. Desta forma, queriam desautorizar a sua pregação sobre o Reino e 

manchar sua auto-apresentação de Filho de Deus, de cumpridor fiel das promessas de Deus a 

Israel, seu povo predileto. 

 Os argumentos usados no processo contra Jesus não são mesquinhos, pois a novidade 

que o Profeta da Galileia apresenta um dilema: sua mensagem vem de Deus ou são 
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blasfêmias. Estava em questão o judaísmo tal como era concebido pelos chefes judaicos. A 

conclusão do processo dependeu do modo como foi encarado este dilema. O assunto, no 

entanto, não foi encerrado com a crucificação.  

 A condenação à morte foi uma tentativa de garantir que ninguém deve produzir 

desordem política ou religiosa. Diante desta prerrogativa, a inocência defendida pelo próprio 

Jesus não pareceu suficientemente capaz de produzir algum contrapeso na balança da 

estratégia política.  

 Tudo o que aconteceu a Jesus, no seu processo e na sua paixão, foi acolhido como o 

cumprimento da Escritura. Com base na Escritura foi possível compreender a morte de Jesus 

de Nazaré como sacrifício pelos nossos pecados, expiação completa da culpa humana e 

redenção definitiva. 

 Quando a Escritura foi aplicada aos acontecimentos ao entorno da paixão de Jesus 

uma nova luz acendeu na escuridão para lhes dar explicação e significado. Assim, tal morte 

não aconteceu por acaso, mas, enquanto acontecimento no contexto da história de Deus com 

seu povo, seu significado revela a lógica do cumprimento da Escritura, isto é, da vontade de 

Deus, cujo plano salvífico foi levado concretamente ao fim, até à máxima consequência como 

oferta total da Vida pela vida, do Filho pelos filhos. A Palavra dá crédito ao sacrifício do 

Filho, pois se cumpriu nesse acontecimento.  

  A Escritura revelou que a morte de Jesus acontece no contexto do serviço de expiação. 

E somente aí realiza a reconciliação e se torna luz para os povos, pois estava dentro da 

história e foi concretização da Palavra, mas ao mesmo tempo, representou rompimento e 

ultrapassagem da própria história. 

  A morte de Jesus, na verdade, foi um triunfo. A cruz “revela a Deus não apenas em si 

mesma, mas conjuntamente com o caminho histórico que leva Jesus à cruz.”
316

 A crucificação 

deixou evidente a ideologia dos piedosos que dão mais importância às Leis do que ao ser 

humano. O fracasso aparente da morte não rompe a fé em Jesus e em seu Reino. Os 

acontecimentos que se seguiram à cruz confirmam que a experiência da ressurreição fez 

reviver que o sentido de fidelidade prevaleceu sobre a maldição da cruz e o sentido de filiação 

suplantou o abandono aparente. Assim, a ressurreição possibilitou a afirmação do mistério da 

vitória da vida sobre a morte. O sentido da morte de Jesus transcendeu o aspecto jurídico – 

seja romano ou judaico.  
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 A subida de Jesus para Jerusalém para viver a sua Páscoa da sua morte e ressurreição 

(cf. Jo 12,1ss) tinha como meta a oferta de si mesmo até às ultimas consequências. Ele quis se 

entregar totalmente, sem reservas. Embora com medo, abandonou-se nas mãos do Pai. Esta 

oferta total de Jesus, o dom de sua Pessoa, substituiu todos os sacrifícios antigos. 

  A morte de Jesus tem sua significação política e religiosa decorrente de sua ação e de 

sua mensagem. A morte na cruz foi uma consequência histórica da vida de Jesus. Na cruz, 

Jesus experimenta os limites humanos: sua obra parecia desmoronar; ele desejou a 

solidariedade dos seus discípulos e clamou ao seu Pai. No entanto, foi corajoso até o fim: 

diante do Sinédrio ou diante de Pilatos deu testemunho de fidelidade ao seu Pai (Abbá) e ao 

Reino. 

  Na morte do Filho, Deus-Pai não só revela seu poder histórico, mas também seu amor 

histórico. O Pai entrega historicamente o Filho à morte (cf. Jo 3,6; 1Jo 4,9s) e nessa ação 

histórica mostra sua última essência como amor: “Deus é amor” (1Jo 4,8.16). “É na 

impotência da cruz que se revela a onipotência de Deus; é no abandono e no sacrifício da cruz 

que nós podemos adivinhar algo do modo propriamente divino da sua bondade.”
317

 

 Depois da morte de Jesus, os seus discípulos continuaram a se reunir para recordar as 

suas palavras e ensinamentos. Fizeram uma re-leitura dos acontecimentos e concluíram que 

Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Profeta, o Messias e o Servo Sofredor.
318

 Seu 

messianismo não era o que nacionalismo judaico aspirava. Jesus não fora derrotado, como 

queriam os seus opositores.  

 Podemos sintetizar afirmando, em caráter conclusivo, a partir deste aparato histórico 

da vida de Jesus de Nazaré em inteira relação solidária com seu contexto, que a morte de 

Jesus não foi por si, mas por nós. Ele não morreu por causa de suas faltas, por uma causa 

pessoal, mas por nós, pela humanidade, pela nova realidade já esplendidamente anunciada 

como Reino de Deus.  

  Refletindo sobre o modo como Jesus morreu, os discípulos encontraram luz para 

compreender a continuidade entre o Crucificado e o Messias. Assim, o conteúdo do Salmo 22 

foi a chave de leitura para interpretar o silêncio de Jesus ao ser humilhado e ferido. Jesus era, 

portanto, o Cordeiro que, sem nenhuma culpa, foi arrastado ao matadouro. Estas imagens, 

extraídas do Antigo Testamento, iluminaram a superação do escândalo da cruz e esclareceram 

que a morte de Jesus foi „por nós‟ e „por nossos pecados‟ e que, portanto, não é maldição, mas 
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salvação. Destas reflexões e desta fé neo-testamentária dependeu as interpretações 

posteriores. 

  O próximo capítulo tratará desses conceitos não somente ao interno das primeiras 

comunidades cristãs, mas também no decorrer das gerações que se seguiram até o tempo que 

se pode definir como hoje.  
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CAPÍTULO II 

2. AS ABORDAGENS DA MORTE DE JESUS NO DECURSO DA 

HISTÓRIA 

 

 Na sequência do capítulo anterior que enfatizou o contexto histórico, a vida, a atuação 

e a morte de Jesus, na região da Judeia, numa época de revoltas e contendas contra o império 

romano e sua ideologia de dominação que aduzia aos judeus uma constante situação de 

empobrecimento, medo e desestabilização social e religiosa, abordaremos a compreensão 

deste acontecimento no decurso da história, atentos à progressão do sentido que lhe foi 

atribuído no decorrer dos séculos. 

 É significativo notar que o escândalo da cruz, uma vez reenfocado pelos companheiros 

de Jesus, produziu efeito contrário: a crucifixão, com o horrível escândalo de sua injustiça, 

aparece como o mais decisivo catalisador para compreender que o ocorrido não podia ser o 

final definitivo.
319

 Essa libertação da morte, como obra do Pai, é plena de sentido e exerce 

uma força poderosa que emana da concepção da ressurreição Daquele que depois de fazer o 

bem a todos, foi caluniado, humilhado e, como Cordeiro sem mancha, foi condenado à morte 

na cruz.  

  A própria história de Jesus determina o sentido de sua ressurreição, visto que esta lhe 

confere o certificado de que foi condenado inocentemente e de que sua morte não foi 

nenhuma punição, mas aconteceu na sucessão dos fatos relacionados com a sua missão de, 

como o Filho enviado pelo Pai, anunciar o Reino de Deus. No espaço de duas décadas, essa 

forma de ver a morte e ressurreição de Jesus ganhou posição firme.  

 O segundo capítulo se enveredará no percurso da aceitação do fato histórico da morte 

de Jesus, agora acolhido como fato teológico, perseguindo o sentido dessa morte para a 

teologia de Paulo, de alguns Padres e de alguns teólogos que, no decurso da história, se 

debruçaram na reflexão sobre os desdobramentos do significado da morte de Jesus. Algumas 

questões de base norteiam o presente capítulo: em que sentido a morte de Jesus de Nazaré é 
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sacrifício redentor? Se a morte de Jesus fosse natural, teria valor salvífico? Como Deus-

Amor-Pai se revela na cruz de seu Filho Jesus? 

 O Novo Testamento contém uma variedade de interpretações da morte de Jesus que 

envolvem a cruz como ingrediente essencial. No decorrer do período patrístico foram 

elaboradas, a partir dessas concepções, alguns conceitos em torno do sofrimento de Jesus que, 

no período medieval, recebeu conotação especial. Percorrendo esses estágios de 

reinterpretação da morte de Jesus apresentaremos as principais ideias teológicas da morte de 

Jesus de Nazaré. 

  Após o desfecho trágico da vida de Jesus, os seus seguidores viveram uma marcante 

experiência religiosa de tal modo que transmutaram a postura de medo. Os Apóstolos não 

tiveram conhecimento imediato de que em Jesus acontecia a revelação definitiva de Deus, 

sobretudo, a partir da vergonhosa morte na cruz. Viam naquele Mestre a piedade religiosa, a 

sabedoria divina e a coragem profética que se revelavam incidentes e revolucionárias ao 

entorno judaico em termos sociais, políticos e culturais. Demorou-se tempo e custou-lhes 

sacrifícios e esforços sem conta para então compreenderem o mistério que envolvia o Filho de 

Deus e sua morte na cruz. Não foi negando esse “escândalo” (1Cor 1,23), mas assumindo-o e 

tomando a cruz dia após dia que se lhes abriu os olhos (cf. Lc 9,23;24,31). Tiveram de 

percorrer novamente o caminho da vida humana de Jesus, sem o qual o sentido da morte na 

cruz seria apenas “superestrutura ideológica”
320

 e não expressaria aqueles acontecimentos da 

vida e missão de Jesus que são “sinais de um significado que se oculta por trás deles.”
321

 

 A Carta aos Hebreus, à parte dos Escritos Paulinos e dos Evangelhos, trata da morte de 

Jesus de Nazaré considerando-a um ato de paixão, uma luta com Deus e com a natureza 

humana. Tal procedimento constitui a consumação do Sumo Sacerdócio de Jesus, cuja 

realidade leva o tormento de ser homem para o alto, rumo a Deus.
322

 

 O senhorio de Jesus ressuscitado continuou escondido por algum tempo: ele era o 

mesmo, mas não era o de antes. Jesus, depois da ressurreição, apresenta-se cheio de vida para 

os seus discípulos, mas eles não o reconhecem de imediato. Os discípulos não podiam retê-lo. 

Jesus era alguém real e concreto, mas eles não podiam conviver com o Mestre, como na 

Galileia. Sem dúvida o ressuscitado é o crucificado, mas com uma existência nova.
323
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O admirável foi que conseguiram superar a prova, chegando a uma 

reconversão radical dessa mentalidade ambiental. A cruz, que tinha sido o 

escolho do naufrágio, converteu-se assim em rocha firme da nova fé: Deus 

estava ali, mas não como eles o esperavam; agia na história, mas sem romper 

suas leis; continuava sendo o Pai do crucificado e estava com ele 

sustentando-o com seu amor.
324

 

 O percurso histórico das interpretações da morte de Jesus se pautou na convicção de 

que o que Jesus foi durante a sua vida terrena implica o que ele é em si mesmo e o que é para 

nós e, portanto, o que a sua morte significou, de per si, constitui o centro nevrálgico da fé 

cristã e a sua razão mais intrínseca.  

 A Igreja nascente tinha de unir e ler sob o mesmo aspecto os fragmentos das 

afirmações de Jesus sobre o Templo e sobre sua morte e ressurreição, para então reconhecer 

nesses fragmentos, o conjunto completo de sua mensagem. Esta tarefa foi empreendida 

solidamente após a experiência do Pentecostes. Com o evento da morte de Jesus, os discípulos 

compreenderam primeiramente que havia passado o tempo dos sacrifícios segundo a Lei de 

Moisés. 

A Igreja nascente, muito antes do fim material do templo, tinha consciência 

profunda dessa profunda reviravolta da história; com todas as discussões 

difíceis a cerca dos costumes judaicos que deveriam ser conservados e 

declarados obrigatórios para os pagãos, sobre esse ponto, no entanto, 

claramente não havia qualquer dissensão: com a cruz de Cristo, chegou ao 

fim o período dos sacrifícios.
325

 

  Essa mensagem foi difundida por pregadores comprometidos com o anúncio da Boa 

Nova de Jesus e profundamente envolvidos no seguimento do Mestre.
326

 As formulações 

sobre o sentido da morte de Jesus,
327

 desde os seus primeiros discípulos, revelam a 

necessidade de refleti-la como critério teológico, cujo pano de fundo é o próprio Jesus 

histórico.
328

 “A comunidade nascente começou a refletir sobre Jesus Cristo relendo 

retrospectivamente, à luz da Páscoa, a história do Nazareno e a de Israel, e visualizando, em 

perspectiva, o tempo da Igreja.”
329

 Inicialmente foi preciso atentar para o sentido da morte na 
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cruz, em seguida, a comunidade pode fazer a experiência da vida nova
330

 a partir da Páscoa de 

Jesus Cristo, e este crucificado (cf. Gl  3,1),
331

 como manifestação de seu amor que o motivou 

a morrer como um subversivo contra um sistema onde imperava o ódio, a injustiça e a 

violência. 

 O cristianismo primitivo era, de fato, uma reposta realista à ideologia opressiva de 

poder terreno, pois os seguidores de Jesus depositaram a fé em um conceito diferente de 

domínio universal, concretizado no relato das origens da história de seu Mestre e de seu 

movimento, cuja literatura descrevia o caráter e a mensagem de um personagem imortal, 

redentor do mundo, que nasceu na Judeia, e foi autor de parábolas e ditos que descreveram 

um novo modo de Reino: sem violência, desigualdade e injustiça.
332

 

 

2.1 O Senhor “morreu por nossos pecados” (1Cor 15,3) 

 O Apóstolo Paulo assumiu como centro de sua pregação o mistério da morte de Jesus. 

A mensagem paulina foi elaborada a partir do seguinte pressuposto: Aquele que não se 

encontra mais no sepulcro, agora vazio (cf. Mc 16,3.5), foi o mesmo que deu a sua vida em 

resgate. “Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate” (Rm 6,20), sintetizava São Paulo a 

respeito deste mistério. O único Cristo que Paulo conheceu ou pelo qual se interessou foi o 

“Cristo crucificado” (1Cor 1,23).
333

 Essa cristologia paulina incidiu fortemente na elaboração 

do relato da paixão e da morte de Jesus tal como consta nos Evangelhos. 

  Ao entrar em contato com as primeiras confissões de fé em Jesus, o Cristo, dentro das 

categorias contextualizadas do judaísmo, Paulo absorveu os elementos doutrinários 

constitutivos do corpus do Novo Testamento.
334

 Por isso, é possível situar a cristologia 

paulina entre a pregação apostólica e as primeiras expressões do cristianismo, o assim 

chamado judeu-cristianismo.  

Confissões litúrgicas e hinos da primeira comunidade atestam sua convicção 

de que Jesus realizara a promessa de Deus feita mediante seus profetas (Rm 

1,1-4). Nesse sentido, a história é vista no contexto dos planos de salvação 

de Deus “envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, 
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manifestado e pelos escritos proféticos dado a conhecer” (Rm 16,25-26). 

Enraizada na vida, pregação e morte de Jesus de Nazaré, a comunidade cristã 

primitiva viu-se inicialmente como um movimento de renovação dentro do 

judaísmo palestino: a Páscoa confirmara as promessas de Deus para Israel.
335

 

  As comunidades cristãs situadas além da Palestina
336

 e, particularmente, os seus 

evangelizadores receberam de Paulo os melhores fundamentos para a compreensão da cruz
337

 

como paradigma da ressurreição, pois “acreditavam que o aparecimento de Jesus em meio ao 

tempo cronológico marcava um tempo crucial (crux, „cruz‟), um tempo de decisão. Um tempo 

„kairótico‟.”
338

 

A menos de trinta anos dos acontecimentos narrados pelos sinóticos sobre a 

vida e a pregação, morte e ressurreição de Jesus, Paulo se permite fazer uma 

longa e profunda exposição do que este significa, retendo ao que parece 

somente os dois últimos fatos “pontuais”, a morte e a ressurreição.
339

 

 A contribuição de Paulo está ancorada na sua experiência religiosa,
340

 iniciada 

próximo a Damasco.
341

 Ele, judeu irrepreensível,
342

 escutou e se rendeu à nova fé e “sentiu-se 

confortado” (At 9,19; cf. 9,3.5.17). A sua guinada religiosa o faz “como um abortivo” (1Cor 

15,8) participar do anúncio da Boa Nova com a distinta competência, fé e entusiasmo 

daqueles que outrora conviveram com Jesus.  

  Quando Paulo encontrou Jesus, sua mente não estava totalmente vazia: ele já havia 

escutado falar de Jesus e do Reino. No entanto, a partir daquele encontro Paulo certamente se 

dedicou a aprender muito mais acerca de sua historicidade com aqueles que foram seus 

companheiros desde a Galileia. Foi-lhe oportuno entrar em contato com as ideias e conceitos 
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teológicos que circundavam a existência de Jesus, a sua condenação e a sua morte, bem como 

o fato de maior relevância: a ressurreição.  

  Depois de receber os ensinamentos jesuanos apresentados pelos primeiros discípulos, 

Paulo lhes empresta seu conhecimento das Escrituras veterotestamentárias. E, neste processo, 

a vida de Paulo encontra outras perspectivas e se reconfigura na experiência com o 

Ressuscitado.
343

  

   Paulo se agarrou a um “centro de tradição que requereria que os discípulos pós-Páscoa 

de Jesus proclamassem um Reino de Deus que estava por vir em toda a sua plenitude.”
344

 A 

mudança de Paulo foi uma resposta à sua descoberta de que o mundo mudou: há uma nova 

criação e esta nova criatura foi feita por Deus, por intermédio da morte e ressurreição de seu 

Filho,
345

 cuja aparição “o constituiu apóstolo e tornou eficaz a ação dele como proclamador 

do Evangelho de Cristo.”
346

 

 

2.1.1. Vida nova: “a morte foi absolvida pela vitória” (1Cor 15,54b) 

  Os elementos interpretativos da morte de Jesus são conhecidos por Paulo. Ele fez uso 

das imagens e símbolos presentes no Antigo Testamento e na tradição judaica para interpretar 

a morte e ressurreição de Jesus. As Cartas de Paulo testemunham o primeiro querigma da 

Igreja. A elaboração de sua cristologia dependeu ainda da tradição recém-inaugurada pelos 

primeiros cristãos, entre os quais Ananias e Barnabé (cf. At 9,17.27;11,30).
 347

 O ensinamento 

dos Apóstolos interpretando o sentido da morte de Jesus de Nazaré unia a sua glorificação na 

ressurreição com sua volta escatológica na parusia.  

 O referencial cristológico paulino encontra-se no capítulo 15 da Primeira Carta aos 

Coríntios, quando Paulo explicita a ressurreição e as aparições de Jesus. Ele parte do 

pressuposto de que o ser humano está sob a escravidão do pecado
348

 e, portanto, necessita de 

redenção. Na Carta aos Romanos encontra-se uma elaboração cristológica mais 

pormenorizada composta a partir do conceito de sarx, carne, “nascido da estirpe de Davi 

segundo a carne, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, 

segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor” (Rm 1,3-4).  
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  Nesta expressão paulina encontramos a sua base teológica para a compreensão da 

humanidade de Jesus: encarnação, morte, martírio e sacrifício. Paulo tinha acumulado 

informações acerca das palavras e dos feitos do Jesus histórico (cf. Gl 1,18). É possível 

perceber a lógica do seu raciocínio para compreender o mistério da ressurreição, salvação, 

perdão, oblação e julgamento. Carne e espírito se reportam às etapas
349

 do evento Cristo: 

kenosis e glorificação (cf. 1Tm 3,16).  

A história essencial para Paulo era simples e impressionante: o Filho de 

Deus, o Ungido era o mesmo Jesus que foi vergonhosamente crucificado, 

morto e sepultado, mas que Deus ressuscitou dos mortos, exaltou para 

dividir seu próprio trono e seu próprio nome no céu.
350

 

  Trata-se de uma cristologia do “Filho” de Deus feito homem, que se tornou Filho de 

Deus na ressurreição. Tem-se, então, uma cristologia da pré-existência e descendente que é 

anterior à cristologia da Páscoa, a saber, a cristologia ascendente, que por sua vez fora gerada 

na pregação do querigma primitivo. Paulo, por volta do ano 40, conjuga essas duas linhas, a 

partir do movimento para baixo e para cima, pois Jesus veio de Deus, em cuja glória estava 

antes de sua vida humana e, mercê da sua ressurreição, a ele retornou com sua existência 

glorificada. Essa cristologia não invalida a cristologia primitiva, mas penetra com mais 

profundidade no mistério da pessoa de Jesus, abordando a questão de sua preexistência.
351

  

 

2.1.2 Morte de Jesus: “instrumento de propiciação” (Rm 3,25) 

 A morte de Jesus foi apresentada como ato expiatório desde a primeira vez em que 

ouvimos falar dela, provavelmente no fragmento pré-paulino citado em Rm 3,25-26. Coube a 

Paulo relacionar – fundamentando-se ao menos no AT – o sentido dessa morte ao conceito de 

expiação. O primeiro obstáculo, no entanto, se refere ao conceito de Messias, pois a tradição o 

concebia como juiz, justo, sapiente, líder, restaurador e outros adjetivos dessa ordem, mas 

jamais um Messias sofredor. O segundo obstáculo foi o modo como Jesus morreu: na 

vergonhosa cruz.  

 Assim, depois de buscar a explicação para morte de Jesus compatível com os fatos de 

sua vida, Paulo descobre que Deus tirou Jesus do domínio da morte.
352

 Isso significa que a 

apesar do aparente desmentido da cruz, Jesus é o Messias prometido por Deus a Israel. Essa é 
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a grande lembrança dos primeiros seguidores que projetada no passado poderá explicar o que 

Jesus e suas testemunhas viveram.
353

 Paulo procurou encarnar a humanidade de Jesus (cf. 

1Cor 11,1)
354

 e, por conseguinte, a sua cristologia se desponta como genuína a partir da 

concepção por nossa causa.
355

  Ele usou a fórmula hypér com a ideia de expiação vicária 

afirmando que Cristo “no tempo marcado, morreu pelos ímpios” e que “Deus mostra seu amor 

para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores” (Rm 

5,6.8).
356

  

 A morte de Jesus é uma expiação pelos pecados, para eliminá-los definitivamente. Não 

se trata de aplacar Deus, mas neutralizar o que ameaça a vida. Não é uma morte para 

apaziguar a ira de Deus pelo castigo, mas remover o pecado que provoca a ira de Deus. A 

expiação da morte de Jesus atua sobre o pecado e não sobre Deus.
357

 

  Para Paulo é o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal
358

 (cf. 1Cor 5,7), que proporciona a 

salvação (cf. Rm 3,25; 5,9), libertando o ser humano do pecado como distância que separa a 

intenção ou o projeto de sua realização.
359

 O sangue de Jesus funciona, portanto, como 

sacrifício definitivo de purificação dos pecados de toda a humanidade, tanto judeus, como 

gentios.
360

 Paulo relaciona as ideias de resgate, expiação e vicariedade que se completam e se 

interpretam mutuamente. Ele, ao mesmo tempo, expõe ao lado desta matriz interpretativa o 

conceito de destino dos profetas (1Ts 2,15).
361

  

  Seguindo este raciocínio, Paulo não somente cria novos elementos interpretativos, mas 

os utiliza sob novos significados para dar expressão ao significado do agir de Deus na morte 

de Cristo, esclarecendo e respondendo a partir da cruz às questões levantadas. O Filho de 

Deus assumiu a sarx marcada pelo pecado e Deus condenou o pecado nessa corporalidade 

assumida.  

 A cultura judaica estava familiarizada com vítimas animais simbolizando o espírito 

humano arrependido e, por isso, ver Jesus como vítima pura, oferenda, era um curto passo. Os 
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gentios, por seu turno, aguardavam o julgamento dos céus. Tanto para judeus quanto para 

gentios, o Apóstolo Paulo assegurava que a fé no Crucificado e Ressurreto é a consumação da 

promessa do fim dos tempos (cf. 1Ts 4,13-14), pois sua morte é um sacrifício por todos e para 

todos: judeus e gregos (cf. 2Cor 5,14-15).
362

 A doutrina paulina “defende o alcance salvífico e 

totalizante e, por isso, exclusivo, de Jesus morto e ressuscitado.”
363

 

  A morte de Jesus foi por causa, apéthanen hypér,
364

 para expiar e para eliminar o 

pecado de tal modo que quem morreu com Cristo está morto para o pecado. Nesta 

perspectiva, o próprio Paulo expressa: “Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão da cruz 

de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o 

mundo” (Gl 6,14). O discípulo de Jesus, portanto, está morto para a idolatria do próprio “eu” 

operante.
365

 A vicariedade é colocada ao lado da participação: uma implica a outra: “um só 

morreu por todos” (2Cor 5,14). A morte de Cristo, conclui o Apóstolo Paulo, nos faz 

participar da sua vida, pois “ele morreu por todos a fim de que aqueles que vivem não vivam 

mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles” (2Cor 5,15). 

 Em Fl 2,6-11, um hino cristológico anterior a Paulo, encontramos uma estrutura 

crescente em três caminhos que se completam: Jesus é contemplado em sua pré-existência (6-

7), em seu caminho terrestre (7b-8) e em sua exaltação (9-11). Este hino, supostamente 

emprestado do paganismo, se destaca pela repetição de verbos, o que dá a entender que esse 

caminho de Jesus durou toda uma vida. Paulo o aprendeu em alguma comunidade judeu-

cristã.
366

 A estrutura do hino focaliza a vida e a morte de Cristo na tradição da chave de 

compreensão do “justo sofredor” (cf. Is 42), pois ele era o homem segundo o coração de Deus 

que empreendeu, livre e obediente, o caminho de Deus e, portanto, seu estilo de vida, sua 

fidelidade e amor, sua obediência até à morte são um desafio e uma fonte de inspiração com 

vistas a uma nova humanidade.
367

 

 A cruz foi o ápice do testemunho de que Jesus, Cristo de Deus, se entregou por nós,
368

 

“foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação” (Rm 4,25). É por isso 

que o cristão-discípulo deve considerar a morte de Jesus não como vergonha, humilhação ou 
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escândalo, mas como força e prova de amor. Paulo, em cujo corpo a morte de Jesus tinha sido 

impressa (cf. 2Cor 4,10), percebeu que aquela morte na cruz não foi um acaso, mas uma ação 

salvífica de Deus. Essa morte foi necessária
369

 para a nossa salvação. A tradição judaica 

conhecia muitos casos de mortes de profetas e até certo ponto as interpretava como ato 

heróico para livrar o povo dos transgressores da aliança, entretanto, nenhuma morte foi com o 

propósito de alcançar um bem.
370

 A salvação de Israel e de toda a humanidade dependeu 

dessa morte que “é o ato salvífico de Deus acontecido por nós.”
371

 Por meio de sua morte 

Jesus abriu-nos o caminho que nos leva ao Reino do seu Pai. 

 O legado de Paulo, associado ao que ele próprio recebeu do testemunho vivo e da 

instrução querigmática nas primeiras comunidades cristãs da Judeia incidiu fortemente na 

consolidação do núcleo central da fé cristã que estava germinando. Sempre que Paulo se 

refere à morte de Jesus “ele tem em mente, sobretudo, seu efeito na vida dos crentes”,
372

 por 

isso usa as expressões: por nós, por todos e por nossos pecados. Essa é a colaboração de Paulo 

para a compreensão do sentido da morte de Jesus. Tal doutrina paulina foi determinante para 

que o ponto de partida – e ao mesmo tempo o ensejo escatológico – da fé e da reflexão cristã 

fosse o mistério da ressurreição do Crucificado. O que Paulo sempre almejou foi que as 

comunidades vissem o mundo novo que surgiu a partir da morte de Jesus. A novidade do 

Reino não se desfez, mas, ao contrário, se confirmou na cruz, donde o Cristo no-lo entregou 

definitivamente.  

 Tanto em Paulo quanto nos Evangelhos se compreende a morte de Jesus como 

necessária à salvação, mediante a categoria de sacrifício oferecido a Deus e sangue derramado 

usadas no contexto em que o conceito de reconciliação da divindade através de sacrifícios era 

corrente. Mas foi a experiência do contraste entre os sacrifícios antigos e o novo sacrifício, 

agora levado a termo pelo próprio Filho de Deus, que trouxe uma nova luz a partir do que não 

deve ser:
373

 a morte na cruz não pode ser o destino final de Jesus. 

  No decorrer dos séculos posteriores esta constatação embrionária da fé em Jesus Cristo 

crucificado precisou ser explicitada à luz da experiência de fé em Jesus pré-pascal, 

desenvolvida no conceito de encarnação, conjugada com a fé em Jesus ressuscitado, 
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desenvolvida no conceito de glorificado, como ainda a unidade destes dois conceitos: o 

Ressuscitado é o Crucificado. 

 

2.2 O sentido da morte de Jesus nos Padres  

 Na literatura posterior ao Novo Testamento os motivos da morte de Jesus na cruz 

assumem novos paradigmas, por vezes, se distanciando do contexto desse acontecimento que, 

como nos revelam fontes bíblicas e outras fontes historicamente comprovadas, vivia as 

tensões da dominação romana incidindo na economia e nas relações religiosas e sociais. Mais 

de cem anos após a morte de Jesus de Nazaré os cristãos tiveram de reconhecer que a parusia, 

esperada para aqueles dias, deveria ser protelada por tempo indeterminado e, por conseguinte, 

precisaram elaborar o conceito de salvação não como um prêmio vindo de fora para felicitar 

ou infelicitar, mas como auto-realização da pessoa na história concreta de sua existência. A 

estrutura teológica e conceitual gerada nessa época, devemos aos Padres da Igreja. 

  A apresentação da fé em Jesus morto e ressuscitado, a partir da aurora do século II, foi 

influenciada por duas correntes que persistiam na interpretação minuciosa do Antigo 

Testamento e que ainda não estavam livres do monoteísmo judaico. Trata-se dos docentistas 

(que resistiam à verdadeira humanidade de Jesus) e dos ebionitas (ainda adeptos do judaísmo, 

rejeitavam a divindade de Jesus). Ao mesmo tempo, o gnosticismo estava infiltrado em todos 

os âmbitos do conhecimento. As Cartas de São Paulo e o Apocalipse de João denunciam os 

gnósticos que rejeitam o Deus de Jesus Cristo e praticam o libertinismo absoluto. No contexto 

da gnose a morte de Jesus tende a ser vista como uma comunicação de conhecimento e, 

portanto, a realidade de sua „carne‟ se esvai e prevalece uma visão ontológica 

subordinacionista.
374

  

 A gnose, enquanto corrente filosófica e com forte tendência espiritualista, representava 

um perigo para a Igreja nascente, uma vez que corrompia a ideia da transcendência divina e 

desviava a moral, pois pregava que a salvação depende de um conhecimento reservado a 

poucos eleitos.
375

 Um grande mestre gnóstico, chamado Macião, pregava que o Deus judeu da 

lei e da fúria e o Deus cristão do amor e da misericórdia excluíam-se mutuamente. Jesus, o 

Cristo, não era, portanto, uma parte do mundo material, mas só parecia ser humano numa 

carne semelhante ao pecado (cf. Rm 8,3).
376

 Macião formula a ideia de redenção nos seguintes 
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termos: o ser humano estava em poder do vingativo Dimiurgo e Cristo, enviado pelo Pai, 

resgatou-o pagando o preço de seu sangue. Este esquema não prosperou, mas penetrou como 

esquema imaginativo na mentalidade popular, bastando apenas subtrair o Dimiurgo e em seu 

lugar considerar o demônio.
377

  

  Os outros mestres gnósticos, buscando referências nos evangelhos apócrifos e com 

base em Macião, opunham carne e espírito, abdicando de crer na encarnação do Verbo e na 

morte de Cristo. Os Santos Padres
378

 embora não tenham resistido às influências destas 

correntes, enfrentaram a virada cultural – do judeu-cristianismo para o greco-romano – e 

sobreviveram, apesar da inegável descontinuidade linguística, a continuidade de sentido e de 

conteúdo entre a cristologia do Novo Testamento e o dogma cristológico da Igreja.
379

  

   A literatura cristã do século II pode ser considerada como judeu-cristã, embora não 

tenha sido escrita na Palestina, mas nas regiões da Ásia Menor, do Egito e de Roma. Esses 

escritos são eco da expansão do cristianismo no mundo mediterrâneo após a dispersão forçada 

da primeira comunidade de Jerusalém
380

 e do distanciamento, enquanto cultural e teológico, 

da influência do judaísmo,
381

 uma vez que a doutrina não faz sentido fora da comunidade de 

culto, pois não se destina a explicar, mas a confessar em função do culto celebrado em 

comunidade: “eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão 

fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42).   

 Até a metade do século II a configuração do contexto cultural ainda pode ser 

observada nos moldes do judeu-cristianismo. A cristologia se desenvolvia entrelaçada com o 

impactante testemunho dos discípulos que viram o Senhor Ressuscitado. Este testemunho era 

assegurado pelas pessoas que conviveram com eles.  
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  Os primeiros Padres absolveram os ensinamentos dos Apóstolos e não pretenderam 

fundamentar sistematicamente a fé, tarefa que os teólogos do III século levaram a cabo.
382

 

Jamais houve um período em que os cristãos não tenham sido confrontados com a tarefa de 

expressar sua fé sob a forma de confissões (uma espécie de resumo da fé). Desde o início a 

comunidade foi chamada a responder à pergunta de Jesus: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 

(Mt 16,15) e a defender a esperança inspirada por Jesus (cf. 1Pd 3,15).
383

  

  Nos quatro primeiros séculos da era cristã a Igreja lutava para delinear sua fé em 

Jesus, por um lado assumindo suas raízes e heranças judaicas e por outro adentrando no 

contexto helenístico. Ainda há que se mencionar a perseguição do império romano, durante a 

qual os cristãos se mostraram corajosos diante da morte. “Tem se afirmado que o sangue dos 

mártires é a semente da Igreja.”
384

 Neste período, a atuação dos Padres da Igreja
385

 foi 

fundamental para constituir, animar, instruir e governar o “Corpo de Cristo e seus membros” 

(1Cor 12,27). Função e ontologia deram-se as mãos. A convergência dessas duas dimensões 

vem claramente expressa nos seguintes axiomas, fortemente destacados pelos Padres da 

Igreja: “Ele se fez homem para que fôssemos divinizados” e “tomou para si o que é nosso, 

para que participássemos do que é dele.”
386

 

  Esse foi o contexto dos credos, cujo tema central era a relação de Jesus com Deus e de 

Jesus com a humanidade. Melitão de Sardes é um autêntico testemunho de como os teólogos 

do II século se empenhavam em centralizar o mistério da morte de Jesus: “Este é aquele que 

se encarnou na Virgem, que foi erguido no lenho, que foi sepultado na terra, que ressurgiu dos 

mortos e foi elevado às alturas do céu.”
387

 

  

2.2.1 Morte por nós, para nossa salvação 

 A partir dos grandes centros ou de pequenas comunidades espalhadas pelo vastíssimo 

império romano – e além dele – o modo de vida dos seguidores de Jesus estabelecia seu 

conjunto doutrinal, as regras de conduta, o estilo de celebração e aos poucos, ganhava os 

contornos das realidades e culturas e se preparava para receber o status de culto público. Em 
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Cartago, o aparato teológico dos pastores e mestres dos primeiros séculos estava solidamente 

firmado no seguinte raciocínio: “se é verdade que Deus se revelou no crucificado, então esse 

evento deve moldar e determinar tanto a nossa compreensão de Deus quanto a cristologia, a 

soteriologia, a antropologia e a ética.”
388

  

 Na teologia desenvolvida na Patrística se destaca o alcance soteriológico que se 

consuma na ascensão, réplica cosmológica e apocalíptica da encarnação. A ressurreição é ao 

mesmo tempo exaltação e ascensão. Neste ambiente teológico a cruz se tornou um signo 

cultual: uma cruz de glória e um sinal de vitória, instrumento de salvação quase identificada 

com o próprio Cristo. A cruz é comparada ao mastro ou arado, indicação das dimensões do 

universo: seu braço horizontal exprime a universalidade da salvação, o seu braço vertical 

traduz a reconciliação do céu e da terra e o seu cruzamento dá consistência à nova criação, 

agora consolidada, refundada e unificada. Essa cruz é a potência de Cristo; assim como as 

figuras de bastão, escadas ou árvores do AT, a cruz luminosa remete à estrela dos magos e a 

uma profecia do final dos tempos, quando será manifestada como cruz gloriosa e 

escatológica.
389

  

O grande mérito dos pastores e mestres da Igreja do século II foi ter mantido, 

na história de Jesus Cristo, a identidade da contradição: de Inácio de 

Antioquia a Irineu de Lião, para citar apenas dois nomes, a profundidade da 

antítese e o poder da síntese entre humano e divino no Humilhado-

Exaltado.
390

 

 Inácio de Antioquia,
391

 também conhecido como “o Teóforo”,
392

 depositou sua fé 

naquele “que está acima do tempo, atemporal, invisível, mas que se tornou visível para nós; 

aquele que é impalpável e impassível, mas que se tronou passível por nós, e por nós sofre de 

todos os modos.”
393

 Escrevendo a Policarpo, Inácio apresentou o padecimento de Cristo como 
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causa de nossa salvação. A morte de Jesus nos alcançou um prêmio, pelo qual o cristão deve 

entregar a sua vida na espera do prêmio prometido que é a imortalidade e a vida eterna.
394

 A 

cruz é a alavanca de Jesus, ou seja, seu modo de ser elevado e de nos elevar a Deus: a fé é o 

nosso guindaste e o caminho que nos leva a Deus.
395

 “É graças à sua divina e feliz paixão que 

nós existimos.”
396

 A fé inabalável é assegurada pela proximidade à cruz de Cristo e pela 

confirmação da caridade do seu Sangue que ele
397

 “sofreu tudo isso por nós, para que sejamos 

salvos. E ele sofreu realmente, assim como ressuscitou realmente.”
398

 É por esse Cristo que 

Inácio declara: “procuro aquele que morreu por nós; quero Aquele que por nós 

ressuscitou.”
399

 Inácio lutava contra toda forma de depreciação da carne de Cristo e, por isso, 

atenuava fortemente o valor da sua paixão e morte de cruz.
400

 

 A apologia cristã começou a palmilhar em outros ambientes com o esforço de Justino 

para unir filosofia e teologia, amparando a fé cristã com uma estrutura racional, numa 

tentativa de tornar a sua doutrina compreensível e aceitável. Ele propôs o conceito de 

encarnação do Logos spermátikos, afirmando a divindade de Jesus: “Se Cristo não tivesse de 

sofrer; se os profetas não tivessem predito que, por causa das iniquidades do seu povo, teria 

de ser levado à morte, ser desonrado, açoitado, contado entre os malfeitores e levado como 

ovelha ao matadouro.”
401

 É desse Cristo crucificado que pende a nossa esperança.
402

 

 Com o mesmo espírito literário e apologeta de Justino, despontou Melitão de Sardes. 

Sua obra objeta os que reduzem a existência humana de Jesus a uma teofania sob forma 

humana. Para Melitão a paixão de Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Tal 

cristologia é decididamente antignóstica; sua doutrina constitui um avanço da doutrina 

inaciana e guarda certa semelhança com a doutrina de Ireneu. Ele exalta a ressurreição de 

Cristo como apoteose.
403
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 A proposta da doutrina da recapitulação, anakephalaíosis, de todas as coisas em 

Cristo, que se fez homem para divinizar a humanidade, elaborada por Ireneu,
404

 afirma que 

Jesus “quando se encarnou e se fez homem recapitulou em si toda a longa série de homens, 

dando-nos em resumo a salvação.”
405

 Assim, em tudo e por tudo, se pode afirmar que há um 

só Deus, e um só Verbo, o Filho, e um só Espírito e uma só salvação para todos os que nele 

crêem.
406

 Foi com o sacrifício do seu „corpo e sangue‟ que o Senhor estabeleceu uma nova 

oblação.
407

 Ele suportou o sofrimento, lutou e venceu: “era o homem que combatia pelos pais, 

pagando a desobediência pela obediência; amarrou o forte e libertou o fraco e deu a salvação 

à obra modelada por ele, destruindo o pecado.”
408

 Jesus Cristo por “sua imensa caridade se fez 

o que nós somos, para nos elevar ao que ele é”
409

 a fim de que o pecado fosse morto por um 

homem e que o homem assim saísse da morte. Desta forma, ele nos remiu com o seu 

sangue.
410

  

 Para Ireneu a cruz com seus dois braços torna-se o símbolo originário da história 

humana: o lenho horizontal significa o movimento da história para frente que foi abraçado por 

Cristo, quando ele abriu os seus braços; e o lenho vertical significa o movimento para cima, 

dirigido por Cristo que, entrando na terra segue para as alturas, o verdadeiro futuro da história 

humana.
411

 O movimento horizontal é sustentado pelo vertical – um depende do outro. 

  Esses elementos da soteriologia de Ireneu falam de perto às sensibilidades atuais, 

assim como a cristologia desbravadora
412

 de Tertuliano que insistia na humanidade de Jesus, 

afirmando que sua carne humana tornou-se eixo de salvação.
413

 Eram tentativas de frear o 

docentismo que esvaziava a mensagem cristã, reduzindo Jesus apenas ao aspecto divino. 

Afirmava Tertuliano: “Depois de Jesus não temos necessidade de investigações curiosas, 
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depois do Evangelho não são precisas novas procuras.”
414

 Tertuliano, portanto, não nega a 

crucifixão “tendo sido crucificado, ressurgiu ao terceiro dia.”
415

 A doutrina de Tertuliano tem 

como base as afirmações cristológicas cujo cerne se constata na fé em Jesus Cristo que teve 

um corpo de carne no qual se reconheceu o verdadeiro Deus que veio a este mundo para dar-

lhe a redenção pela sua morte, por crucifixão.
416

 

 Os teólogos dos dois primeiros séculos ao expor a morte de Jesus não se esquivaram 

de frisar que foi morte na cruz. Cruz e morte, em Jesus, passam a ter ligação identificatória. O 

momento da morte é o mesmo momento da cruz. No entanto, o sentido da morte e da cruz é 

questionado a partir do para que, ou seja, a objetivação da morte de Jesus, querida por Deus, 

obedece a um plano, gerado no coração do Pai, que o Filho obedeceu humildemente, como 

lhe é próprio. A tônica da reflexão, portanto, abandona os motivos da condenação à morte, 

questionados desde a contraposição de Jesus ao sistema político-religioso que vigorava na 

Judeia à sua época.  

 

2.2.2 O Filho de Deus, que se fez homem, morreu pelos homens  

 A vertente cristológica, desde o século III, se acentua sobre a unidade que fundamenta 

a fé em Jesus: divino e humano, um só e mesmo Senhor. Uma vez que a tendência de negar a 

verdadeira humanidade de Jesus em vista de sua autêntica divindade, sem a qual não haveria 

salvação – e justamente o conceito de salvação, concebido enquanto vértice da reflexão 

teológica – os Padres se dedicaram a assumir uma nova postura além do adocionismo e do 

docentismo. Seguindo o viés inaciano, os Padres afirmavam que a salvação exigiu a 

humanidade de Jesus, pois se ele não é homem como nós, não podemos ser salvos.  

 No cerne da doutrina da encarnação assegurada pelos teólogos do século III vigora a 

ideia de que a salvação depende da encarnação. A carne de Cristo não exprime somente o seu 

corpo, como Apolinário sustentava, mas sua totalidade. Os concílios do século IV se valeram 

do conceito „humanizou-se‟,
417

 para definir que a encarnação do Filho é sua humanização 

total.
418

 Os concílios de Nicéia (325) e Constantinopla (381) aconteceram, pois, no entrave de 

conceitos resultantes da abordagem do Jesus histórico e da experiência pós-pascal. Aos 
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poucos as comunidades cristãs e seus líderes foram encontrando palavras aproximativas dessa 

relação: divino-humano. A confrontação com a filosofia e a religiosidade helenística 

determinou todo o processo de conceitualização da fé em Jesus morto e ressuscitado.  

 Retomando Orígenes encontramos uma sugestão que aplaca os argumentos anti-

cristãos do platônico Celso e salvaguarda a soteriologia: a morte de Jesus, morte muito 

lamentável, pode ser comparada à morte de Sócrates ou de Anaxarco. Indaga Orígenes: “Se a 

morte de Jesus foi muito lamentável, a deles não terá sido?”
419

 Não é uma morte vergonhosa: 

“Se Deus fizesse algo de vergonhoso, não seria Deus.”
420

 Em Jesus há um entrelaçamento 

entre a natureza divina e a natureza humana, pois, assim como Ireneu, ele acredita que Jesus 

não poderia salvar se não tivesse assumido a humanidade.
421

  

 No século seguinte, a morte de Jesus e seu significado salvífico era a peça-chave no 

embate teológico e na apresentação da fé cristã a partir, especialmente, das escolas de 

Alexandria e Antioquia. Jesus foi sendo percebido como alguém que transcende a história, 

mas que vive nessa mesma história.
422

 A não concorrência entre a humanidade e a divindade 

em Jesus possibilitou perceber que “quanto mais humano se nos parece Jesus, brilha melhor, 

por seu intermédio, o mistério da divindade; quanto mais brilha o mistério, mais é assegurada 

a sua realíssima humanidade.”
423

 Nos acontecimentos humanos e eclesiais se constata a ação 

de Deus através de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. 

  A Igreja, através de seus teólogos e pastores, professava que, em Jesus, todas as 

promessas das Sagradas Escrituras, preditas pelos patriarcas e profetas foram claramente 

cumpridas. Jesus veio a este mundo para dar ao ser humano a vida eterna e, dessa forma, a 

criatura foi renovada, recriada e restaurada. A síntese mais objetiva sobre esta doutrina 

corrente nos primeiros séculos pode ser formulada com as seguintes palavras: Jesus Cristo, o 

Filho de Deus feito homem, reconciliou o ser humano com Deus através de sua paixão, morte 

e ressurreição.
424
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2.2.3 Por nós homens e para a nossa salvação 

  Oriundo da escola catequética alexandrina, o teólogo Dídimo corrobora a vertente que 

aceita o sofrimento de Jesus como consequência de sua encarnação. A encarnação não é 

somente assumir o corpo e a alma, mas todas as consequências da existência humana.
425

 Esta 

vertente pode ser percebida na tradição antioquena com o ensinamento de João Crisóstomo 

que confessava Jesus como Deus-Verbo, uma vez que a carne e o Verbo formam uma só 

realidade.
426

 

 Expressa através de linguagem exegética e figurativa a doutrina de Ambrósio expõe a 

cruz como o sentido para os sacramentos. Perguntava Ambrósio: “Que é a água sem a cruz de 

Cristo?”
427

 Toda a força e o sentido da fé cristã, expressa nos sacramentos, provêm da cruz. 

Assim, se não houve cruz, não houve morte, se não houve morte, não há salvação. Sendo a 

salvação o dom do Cristo crucificado, sem a cruz a salvação perderia sua força e seu 

significado.   

 A doutrina da ligação entre Verbo e Carne que formam uma só essência, no tocante 

aos escritos de Atanásio, argumenta que o Verbo “veio à nossa terra” e tomou um “corpo 

igual ao nosso,”
428

 a fim de morrer por todos oferecendo o corpo que assumiu e assim fazer 

desaparecer a morte de todos os corpos idênticos ao seu; e essa salvação se dá porque ele é o 

Filho, o Verbo de Deus, pois somente Aquele que é verdadeiramente Deus pode divinizar-

nos.
429

 Sendo assim, se pode concluir que, segundo Santo Atanásio, a encarnação do Senhor é 

o instrumento que proporciona a salvação, visto que foi realizada em vista da redenção.
430

 

“Com efeito, pelo sacrifício de seu próprio corpo, ele pôs termo à lei que pesava sobre nós, 

renovou-nos o princípio da vida, deu-nos a esperança da ressurreição”
431

 pelo sinal da cruz 

que é a vitória sobre a morte.
432

  

  Essa ideia de Atanásio, que foi o campeão da fé de Niceia,
433

 já presente em outros 

teólogos anteriores queria ressaltar que a fé cristã se fundamenta em Cristo, que é o Filho que 
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subsiste como Deus perfeito e perfeito homem,
434

 como era a formulação ariana. “Constitui 

um progresso cristológico observar e afirmar o progresso pelo qual passa a Igreja até 

conseguir explicitar que a divindade de Jesus não diminui a autonomia de sua humanidade, 

mas a constitui.”
435

 Atanásio nunca mencionava a alma de Cristo, mas preferia se referir à sua 

carne, pois confessava que o Verbo divino assumiu a carne humana para tornar-se visível de 

modo que os seres humanos pudessem aprender com as suas ações concretamente humanas.
436

 

Este esquema se opunha, em certo sentido, à escola antioquena, pois este teólogo defende que 

a encarnação intervém no mundo marcado pelo sofrimento e pelo pecado e, assim, o ser 

humano retoma o seu caminho.
437

 

 Hilário de Poitiers aprofundou o conceito de morte na carne, frisando o valor da morte 

ou, precisamente, da humanidade de Cristo: “nossa humanidade permanece em Deus, os 

sofrimentos causados por nossas fraquezas estão unidos a Deus, e o poder dos espíritos do 

mal é vencido pelo triunfo da carne, porque Deu morreu na carne.”
438

 Tal doutrina assegura 

que “se a carne assumida, não fosse glorificada nele”,
439

 o Filho não seria Deus.  

  A definição de Calcedônia tratou de especificar que a unidade de duas maneiras de ser, 

divina e humana, existindo sem confusão, mistura ou separação, salvaguardando em cada uma 

as suas propriedades, é a própria pessoa do Filho que, por ter ensinado o que Deus queria, 

aceitou morrer pelos homens. Calcedônia confessa quem é Jesus. E em seguida afirma que 

Jesus é para nós: o Revelador, o Salvador, morto e ressuscitado.
440

 A ressurreição passa a ser 

concebida em toda a sua força e intensidade como vida que preserva totalmente a identidade 

pessoal.
441

  

  Nota-se, portanto, que em pleno século IV a cristologia ainda estava substancialmente 

aberta a esclarecimentos sobre o mistério da unidade de Cristo, sua encanação e o 

consequente envolvimento na história da salvação.
442

 É própria do contexto dos Padres a 
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tendência de fundamentar a fé na ressurreição de Cristo apoiando-se em sua vida terrena. Até 

essa altura, os Padres desenvolveram uma convicção teológica que obedecia a uma estrutura 

mental: “os homens matam, mas Deus „resgata‟ ou „devolve a vida‟.”
443

  

  O papel redentor da morte de Jesus crucificado foi evidenciado em todos os escritos 

posteriormente considerados ortodoxos. Foi a morte de Jesus que apagou os pecados diante de 

Deus,
444

 que recompôs a relação salvífica entre Deus e o ser humano, enquanto verdadeira 

causa de nossa salvação, mediante as categorias de sacrifício oferecido a Deus ou sangue 

derramado por nós ou por muitos.  

   

2.2.4 Sacrifício a Deus, por nós e em nosso lugar 

 No embate conceitual de termos alugados para expressar a soteriologia, tais como fisys 

e hypostasis, que rendem a Maria títulos como Theotókos (Cirilo) e Christotókos (Nestório) 

aconteceu o concílio de Niceia (431), cuja síntese reafirma a fé em Cristo, Deus-Verbo que se 

fez carne e se fez homem desde o momento exato de sua concepção.
445

 As doutrinas heréticas, 

especificamente a ariana, causaram dificuldades para compreender Jesus além de um 

mediador entre Deus e o mundo, mas não igual a Deus. Neste contexto, houve muitas 

contendas em torno da homoousios, ou seja, da igualdade ou semelhança
446

 de Jesus a Deus. 

Para rebater tal dualismo foi decisiva a conclusão de Cirilo de Alexandria: o que não foi 

assumido não foi redimido.
447

 

 Para além das controvérsias e das definições dos Concílios de Niceia a Calcedônia, a 

cristologia latina, ao se sobrepor à oriental, recebe a influência de Leão Magno que pretendia 

unir as duas naturezas de Jesus: ele nasceu em numa natureza humana, total e perfeita, 

inteiramente na sua e inteiramente na nossa,
448

 contemplando “a crueldade com que foi 

crucificado e a glória na qual ressuscitou”,
449

 e confessando que nada permaneceu alheio a 
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esse suplício: “todos os elementos sentiram os cravos da sua cruz.”
450

 A cruz para Leão 

Magno é um “belo instrumento”
451

 e “fonte de todas as bênçãos.”
452

 E, por isso, se pode 

declarar: “Oh! Admirável poder da cruz! Oh! Glória inefável da paixão! Nela se encontra o 

tribunal do Senhor, nela o julgamento do mundo, nela o poder do Crucificado!”
453

 

  Às vésperas da era constatiniana as polêmicas donatistas (moralistas) e pelagianas 

(perfeccionistas) assumem a ordem das discussões.
454

 A refutação a estas polêmicas, em sua 

melhor elaboração, partiu do contexto dos Padres latinos, sobretudo da cristologia 

agostiniana. Para Santo Agostinho, bispo de Hipona, na África, sendo o Verbo divino o 

sujeito das ações de Jesus, é também aquele que oferece um sacrifício. A indagação sobre 

quem oferece, a quem é oferecido, em nome de quem é oferecido, o que é oferecido, e por 

quem é oferecido
455

 esse sacrifício se adiantam como o ponto mais central para a 

compreensão da atividade salvadora de Jesus. Deus quis que a sua salvação atingisse o ser 

humano através de um Salvador, que se auto-ofereceria como sacrifício.  

  O Verbo encarnado é esse Salvador que garante ao ser humano o conhecimento da 

Trindade
456

 e oferece sua vida até à cruz; sua morte é o único sacrifício que ele ofereceu por 

nós, capaz de purificar, abolir e destruir o que havia de culpa. Esse sacrifício é completado 

pela ressurreição, na qual o Verbo encarnado chama e oferece uma vida nova, sem o poder do 

demônio que antes era capaz de dominar o ser humano pela fraqueza da carne mortal. Sem o 

sacrifício da morte, o inimigo se consideraria melhor e superior a nós e ao próprio Senhor. O 

sacrifício de Cristo, morto na cruz sem pecado, vence o pecado e livra-nos de seu cativeiro, 

merecido por nós, devido aos nossos pecados. Com o sangue do Justo, derramado 

injustamente, é destruída a escritura de nossa morte.
457

 

 Como nenhum outro antes dele, Agostinho percebe, em si mesmo, a escravidão do 

pecado, a divisão interior, a falta de liberdade e a insatisfação.
458

 A humanidade, segundo 

Agostinho, presumida desde a encarnação – que não o foi aparente –, é essencial para a 
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salvação. “A Palavra de Deus, sem mudar a natureza, fez-se carne para habitar entre nós.”
459

 

Não haveria sacrifício sem a humanidade. Por isso, Jesus é a vítima inocente que “humilhado 

ressurgiu e ergueu o que nele depositou fé.”
460

 No entanto, esclarece Santo Agostinho, é 

imprescindível a decidida vontade do ser humano em livrar-se da condenação a que está 

sujeito desde o pecado de Adão, cuja pena é a danação eterna, já que o pecado deve ser 

atribuído à própria vontade.
461

  

 Para Santo Agostinho é a Sabedoria de Deus que cura o ser humano, pois ela é ao 

mesmo tempo o médico e o remédio oferecido à humanidade necessitada de redenção.
462

 

“Depende de nossa vontade gozarmos ou sermos privados de tão grande e verdadeiro bem.”
463

 

Nada pode compelir uma vontade livre ao mal. Não existe nenhuma causa positiva para a 

vontade se voltar ao mal, visto que o afastar-se do mal está sob nosso controle e somos 

responsáveis quando isso ocorre.
464

 A morte de Jesus terá significado e efeito, pela sua graça, 

para aqueles que ele próprio fez seus fiéis que, na expressão agostiniana, é “homem novo, 

interior e celestial.”
465

 Este teólogo foi quem melhor retomou a doutrina paulina sobre o 

sacrifício de Jesus.  

 Com a reflexão de Santo Agostinho o conceito de sacrifício foi ampliado para definir 

toda obra de Jesus voltada para o bem e capaz de nos fazer verdadeiramente felizes. O 

sacrifício de Jesus, portanto, tem por objeto nos pôr em comunhão com Deus. Este sacrifício 

foi único e perfeito, pois somente Jesus foi capaz de retornar a Deus sem pecado. É um 

sacrifício salvador: Jesus cumpre o sacrifício da Cabeça que oferece todo o corpo eclesial.
466

 

A atividade salvífica de Jesus pertence à sua própria humanidade, pela qual formamos uma 

unidade, de modo que a sua paixão se torna a nossa, sua morte, a nossa e sua ressurreição, a 

nossa. Entretanto, essa soteriologia perdeu força na Idade Média em virtude da doutrina da 

satisfação elaborada por Santo Anselmo.
467
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 Na sequência da cristologia de Agostinho, desponta o pensamento de Máximo, o 

Confessor, que teve como base a doutrina de Orígenes. Para Máximo, o próprio Deus, como 

homem livre, sofreu por nós e assumiu toda a revolta humana contra ele.
468

 Nesse contexto, 

pela piedade popular, especialmente nos povos recém-convertidos, se desenvolveu a prática 

de erguer cruzes para atrair bênçãos e afastar melefícios. O povo se distanciava cada vez mais 

da compreensão do sentido da cruz de Cristo, mas vivendo em extrema pobreza e 

insegurança, prendeu-se à cruz como a uma inestimável riqueza. A cruz passou a ser um 

símbolo preso a superstições. O culto à cruz era tão demasiadamente sensível que por vezes 

substituía os sacramentos.
469

 O ápice dessa mística do sofrimento alcançará seu maior 

esplendor na aurora do segundo milênio.  

 Durante o primeiro milênio da fé cristã, os teólogos e cristólogos buscaram 

incansavelmente o sentido da morte de Jesus. Procuraram esclarecer pelo escuro da noite o 

sentido da morte daquele que é a luz e desvendar o que o que nele existe de mais íntimo. Eles 

raciocinaram a partir da ofensa de Deus que exigia uma reparação adequada.
470

 

 

2.2.5 Satisfação verdadeira e real     

 A doutrina de Santo Anselmo é caracterizada por um forte aspecto cristológico. A 

ênfase da sua cristologia é o sofrimento de Jesus por causa dos nossos pecados. Santo 

Anselmo elaborou a categoria „satisfação‟ e a aplicou como chave de leitura da morte de cruz 

do Filho de Deus. Esse teólogo concentrou sua reflexão nos efeitos salvíficos da morte de 

Jesus – o que será recorrente nos séculos posteriores.  

 A reflexão cristológica anselmiana sobre o porquê da morte de cruz coincide com a 

busca do seu significado salvífico. A encarnação e a morte de Jesus foram necessárias para a 

salvação.
471

 Anselmo desenvolveu seu raciocínio a partir da culpa humana e da necessidade 

de redenção. Ele concluiu que o ser humano não era capaz de oferecer a Deus uma satisfação 

adequada por seu pecado. Essa satisfação somente Deus pode oferecer.
472

 Uma satisfação 

verdadeira e real só pode ser prestada a Deus mediante alguma coisa que o homem-Deus 
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enquanto homem, não estava obrigado a fazer: a sua morte na cruz.
473

 “Sem satisfação, isto é, 

sem pagamento voluntário da dívida, Deus não poderia nem deixar o pecado impune, nem o 

pecador alcançar a bem-aventurança.”
474

 A salvação humana, enquanto mediada pela 

satisfação, é operada por Jesus através da sua morte que excede em mérito o número e a 

magnitude de todos os nossos pecados. “Sua vida é mais amável que os pecados.”
475

 

 Para Anselmo, o Redentor não substitui o pecador, mas o que ele fez – sua entrega-

sacrifício na cruz dolorosa e escandalosa – foi uma ação que compensou a dívida da culpa 

humana. Assim como a honra se mede por aquele que a confere, igualmente a ofensa que 

alguém sofre, mede-se pela categoria do ofendido.
476

  

 A ideia de redenção que Anselmo apresentou exerceu decisiva influência na teologia e 

na cristologia posterior. Anselmo ensinou que o pecado implica uma ofensa a Deus e lhe 

rouba a honra devida – uma honra que lhe deve ser devolvida – e sendo que o ser humano é 

incapaz de devolvê-la e, por isso, foi necessária a encarnação uma vez que Cristo, por ser 

Deus, pode oferecer uma satisfação infinita e, ao mesmo tempo, por ser homem, sua 

satisfação equivale a uma devolução da honra roubada. Esse raciocínio coincidiu com a 

vivência global do cristianismo facilitando sua divulgação e sendo aceito e popularizado.
477

  

  Este foi o paradigma para a doutrina da redenção refletida durante a Idade Média, 

embora a contestação de Duns Scotus
478

 tenha sido bastante considerada no que se refere à 

encarnação de Jesus, que certamente Deus teria outras razões mais sublimes e de certo não 

dependeria do acontecimento do pecado de Adão. A encarnação, portanto, não seria 

simplesmente em vista da morte e, consequentemente, da salvação, mas seria a consumação 

da criação e a plenitude da revelação de Deus.  

 Em estreita dependência da doutrina anselmiana, São Bernardo, refletindo no âmbito 

da vida monástica, convida à contemplação de Jesus que veio ao encontro do ser humano 

pecador (Adão), resgatando-o por sua morte na cruz da situação de pecado; Jesus se fez sua 

imagem para se tornar imitável. A vinda do Verbo na carne reabre para a humanidade 
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pecadora a possibilidade de salvação. Toda a preocupação do ensinamento bernardiano refere-

se às realidades que interessam à salvação.
479

 

 Tanto a patrística quanto a guinada teológica de Anselmo possibilitaram – respeitando 

cada doutrina e cada teólogo, bem como a época e o contexto histórico-cultural – uma 

fundamentação bíblico-teológica para o significado da morte de Jesus de Nazaré.
480

 A 

insistência no conceito „morte por crucifixão‟ valeu para os primeiros discípulos e 

evangelizadores como a boa nova da salvação, pois o Crucificado morreu por nós. A 

aplicação desse conceito, depois do entrosamento com a filosofia grega, rendeu boas 

discussões embaladas pela pergunta: Deus ou homem?  

 Nas reflexões cristológicas da patrística não se deixou de lado a fato da morte na cruz. 

A pergunta se destinava à compreensão do valor da morte: remissão, restauração, perdão, 

satisfação. O tema do sacrifício foi o mais usado para expressar o sentido da morte de Jesus. 

Os Padres retomaram o conceito da Carta aos Hebreus (Hb 9,15) e também da doutrina 

Paulina (Rm 12,1; 1Cor 10,14-22). Não havia o exato interesse em indagar se a morte de 

Jesus de Nazaré foi na cruz, mas em afirmar o seu sentido, enfocando o benefício que essa 

morte logrou para o ser humano. Por outro lado, faltou considerar a estreita vinculação, 

narrada pelos Evangelhos, entre a morte de Jesus e a vinda do Reino de Deus. Veremos, na 

sequência, como o desenvolvimento posterior retomou o valor do sacrifício de Cristo 

enquanto critério de salvação. 

 

2.3 O sentido da morte de Jesus no advento da Escolástica   

 Na Escolástica os argumentos da cristologia patrística foram repensados e revistos 

pelo método lógico e sintético gerando uma nova conclusão, sem deixar de ser continuidade. 

Toda a reflexão cristológica foi elaborada, preponderantemente, por autoridade da Sagrada 

Escritura e das sentenças patrísticas.
481

 A teoria clássica da satisfação vicária continuou 

exercendo sua influência, atingindo de modo incisivo a vida cotidiana dos cristãos. O sentido 
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da morte de Jesus recebeu o amparo da argumentação sobre quem é Deus, o que é o pecado e 

em que consiste a redenção.  

 Nessa cristologia se constata o afastamento da cruz de Jesus do seu caminho histórico. 

Tal procedimento reduziu o sofrimento de Jesus ao paradigma do sofrimento humano, 

gerando a mística da conformação a Jesus crucificado e exaltado em sua dolorosa paixão, 

sofrida por causa do pecado humano. O exemplo mais clássico dessa espiritualidade pode ser 

encontrado em São Francisco de Assis.  

  Quando a reflexão soteriológica abdicou da historicidade dos conflitos entre o sistema 

religioso-político dos judeus e o Reino de Deus anunciado por Jesus, desfavoreceu a 

compreensão do seguimento concreto, motivado pela fé, a Jesus, o Filho de Deus, morto e 

ressuscitado, cujo caminho-missão consistiu em doar a própria vida como oferecimento fiel, 

livre e total. 

 

2.3.1 Devocionismo e experiência mística na contemplação do sofrimento de Cristo 

 Na Idade Média sobressaia um clima de devocionismo, sobretudo no que se refere à 

paixão de Cristo. A cruz do Cristo Sofredor era o ponto de partida para a reflexão sobre o 

mundo, os pecados, o ser humano, a concupiscência, a organização da sociedade, enfim, a 

Igreja enquanto instituição. A teologia da cruz confrontava-se com a profunda pergunta sobre 

Deus que a permitiu no desfecho da vida de seu Filho único como forma de reparação e de 

redenção aplicada ao gênero humano. O sim decisivo de Jesus a essa morte reparadora estava 

na introdução de qualquer reflexão teológica. 

 Na mentalidade dos medievos não havia nada mais humilhante do que aquilo que 

Jesus passou no caminho para o Calvário. A morte na cruz, embora, fale por si mesma, não foi 

um fato isolado. A via-sacra foi aos poucos despertando a meditação sobre os passos que 

Jesus dera antes de chegar ao Calvário. Esses fatos antecedentes chamavam a atenção do juízo 

popular: a humilhação, a prisão sem motivos, as injúrias, os bofetões e zombaria, os 

discípulos que traíram e abandonaram Jesus, os poucos fiéis que o acompanhavam nos 

últimos momentos de sua vida e outros tantos aspectos igualmente particularizados.  

 A espiritualidade cristã medieval que sobrevalorizava a morte de Cristo viveu um 

capítulo específico com o testemunho pessoal de São Francisco de Assis. Transcendendo a 

aridez da teologia escolástica, ele propôs uma imitação literal da vida terrena de Jesus.
482

 Sua 
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experiência mística atingiu um grau tamanho que as chagas do Cristo crucificado se 

evidenciaram miraculosamente em seu corpo, demonstrando sua total imitação a Jesus 

crucificado.  

  A devoção particular de São Francisco
483

 permitia-lhe viver sacrifícios, mortificações 

e duras penitências como ato de participação no sofrimento de Jesus. São Francisco andava 

pelas ruas chorando em voz alta ao lembrar-se da paixão de Jesus, como se ele próprio 

estivesse vendo a cena da crucificação. A meditação da paixão de Jesus provocou nele uma 

mística da com-paixão, a tal ponto que os estigmas da paixão de Jesus ficaram impressos não 

somente em seu corpo, mas, mais visivelmente, em sua alma.
484

  

  A experiência mística de São Francisco – que se considerava “homem inútil e indigna 

criatura”
485

 – repercutiu sobremaneira nos movimentos que se formaram nas esteiras de sua 

pregação. O franciscanismo tornou-se, em pouco tempo, um movimento capaz de 

revolucionar a história da fé cristã, incentivando a imitação de Cristo, sobretudo, em sua 

paixão. O ser humano contrito pelos sofrimentos de seu Salvador lograria o perdão dos seus 

pecados. 

  À medida que a humanidade caminhava para o século das luzes, mais a mística da 

cruz, a devoção exacerbada à paixão e morte de Cristo se inseria na espiritualidade cristã, 

criando uma cultura da com-paixão que se resvalou nas relações sociais e se traduziu em 

desprezo ao mundo (posses, conflitos, prazeres) e abandono nos braços do Redentor da 

humanidade.  

 

2.3.2 A imitação do Cristo sofredor  

 Típico do contexto religioso da primeira metade do segundo milênio é a contemplação 

da morte de Jesus a partir de suas dores. A leitura dos textos bíblicos referentes aos 

sofrimentos de Jesus causava tamanha comoção aos ouvintes que os levava às lágrimas. Com 
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o empenho do Papa Gregório VII houve uma rigorosa reforma na Igreja. Os teólogos e 

monges foram aos poucos se inserindo numa nova modalidade de refletir a vida e a morte de 

Cristo optando por uma via mais evangélica. 

 A doutrina de Guilherme de Saint-Thierry estava vinculada à contemplação da paixão 

de Cristo. Para esse teólogo medieval, contemplar o Cristo em sua dolorosa paixão equivale a 

encontrá-lo no presente (glória atual) e, ao mesmo tempo, no passado (carne humana). Para 

São Bernardo, o mistério da paixão e morte de Cristo se atualizava na vida real do monge e, 

portanto, não era somente uma evocação litúrgica.
486

   

 Na sequência dos místicos teólogos que aprofundaram a espiritualidade da paixão e da 

cruz se sobressai São Boaventura. Ele escreveu: “Doce Jesus; amável, com a cabeça 

inclinada; amável na morte; amável, com os pés cravados... coloca sobre os meus ombros essa 

diviníssima Cruz... prega nesta Cruz minhas mãos e meus pés e reveste o teu servo com a tua 

Paixão.”
487

 

 Neste período decorreu, portanto, na piedade popular e na prática monástica uma 

ascese rigorosa como prelúdio à contemplação da paixão de Cristo. A fé cristã precisava ser 

praticada com austeridade para se afeiçoar ao Crucificado. A paixão, a agonia, as dores, os 

espinhos, o sangue, as chibatadas e qualquer outra possibilidade do sofrimento redentor de 

Jesus era objeto de reflexão e, por vezes, de concreta imitação. A cristologia se voltou para os 

acontecimentos históricos de Jesus-Homem, conhecido com uma ternura que não era 

absolutamente adocicada, mas plenamente impulsionada de afeto.
488

 

 

2.3.3 Na morte de Jesus, se revela a misericórdia divina 

 A morte de Jesus como a última consequência de sua mensagem sobre o Reino de 

Deus recebeu um destaque especial na teologia de São Tomás de Aquino. Este teólogo teve 

um cuidado especial para tratar da remissão dos nossos pecados operada pelo “nosso 

Salvador”. A paixão e a morte de Jesus produziu o efeito imediato da salvação para toda a 

humanidade.  

 São Tomás reapresentou a teologia anselmiana que sobrevalorizava a ideia de que a 

morte de Cristo foi exigida pela justiça divina. A argumentação tomasiana, por sua vez, se 
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estruturou a partir dos seguintes termos: “Essa divina justiça depende da vontade divina, que 

exigia do gênero humano satisfação pelo pecado. Mas, por outra parte, se quisermos libertar o 

homem do pecado sem satisfação alguma, Deus não agiria contra a justiça.”
489

 Sendo assim, o 

pecado “no homem, consiste em que este se afaste de Deus e dirija para os bens passageiros a 

sua vontade”,
490

 e, portanto, Deus não é obrigado a exigir uma satisfação pelo pecado; antes 

Ele fez tudo revelando a superabundância e a gratuidade de sua misericórdia. 

 Em resposta à questão sobre se haverá outro modo mais conveniente de libertação 

humana do que a paixão de Cristo, São Tomás afirmou que “foi mais conveniente que 

fôssemos libertados pela paixão de Cristo do que somente pela exclusiva vontade de Deus”,
491

 

uma vez que o próprio Jesus nos concedeu a liberdade da escravidão do diabo
492

 em virtude 

da satisfação que ele conseguiu pela sua paixão, dando-nos maior dignidade. Essa paixão que 

aconteceu de modo conveniente na cruz
493

 é um exemplo de virtude e preparação da nossa 

subida ao céu.
494

  

 Na sequência deste raciocínio, São Tomás apresenta algumas questões que se destinam 

a uma meditação sobre o real sofrimento de Jesus: se ele conseguiu suportar todos os 

sofrimentos, se a dor da paixão foi maior do que todas as dores, se ele sofreu em toda a sua 

alma, se ele sofreu num lugar conveniente. A análise destes aspectos revela um interesse pelo 

sofrimento como o mais autêntico aspecto revelado de salvação divina operado em Jesus. Sem 

as dores, a cruz e a morte não haveria salvação. A paixão de Cristo, “preço pelo qual fomos 

libertados”,
495

 foi uma satisfação não só suficiente, mas também superabundante
496

 em 

relação ao pecado e à dívida do gênero humano, pois desta forma ele entregou “por nós o 

maior bem, ele próprio.”
497

 Essa morte, explica São Tomás, “teve como efeito a nossa 

salvação pela forma da divindade e unidade e não apenas em razão da morte.”
498

 

 Segundo o Doutor Angélico, Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. Sua 

paixão e morte na cruz, portanto, foi benéfica para reconduzir as coisas espirituais ao seu fim 

próprio, demonstrar a dignidade da natureza humana que estava escravizada pelo pecado, 
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demonstrar o seu amor, ser exemplo da beata união e para unir-se ao princípio das coisas, 

como que por um círculo.
499

 

 Na síntese escolástica dos tempos medievais, a morte expiatória de Jesus e seu status 

divino eram os pinos de sustentação do sistema cultural-religioso. Para os escolásticos, 

somente um homem-Deus poderia reparar o dano causado à relação divino-humana pelo 

pecado original de nossos primeiros pais. A doutrina cristológica foi construída a partir da 

necessidade de um sacrifício de valor infinito a fim de prestar satisfação a um Deus infinito. 

Nesta perspectiva, a morte de Jesus fica divorciada de sua vida e se pensa que a sua única 

finalidade foi viver de tal modo que pudesse morrer. Esta compreensão legalista da morte de 

Jesus como satisfação distorceu a compreensão de Deus como um ser amoroso e desvalorizou 

a significado da vida e da morte de Jesus de Nazaré.
500

 

 Essa cristologia tomista coincide com Calcedônia quando prioriza a encarnação e 

dissimula as dimensões da existência terrestre de Jesus, mas dá um passo a mais ao considerar 

as tentações e as provações, os sofrimentos e a morte na cruz como paradigmas para a 

compreensão da salvação.  

 

2.3.4 Morte dolorosa, único e verdadeiro penhor da salvação humana 

 Depois da Suma Teológica, que oferece uma consistente síntese da soteriologia, bem 

como os argumentos possíveis para questioná-la e compreendê-la tal como era conveniente ao 

cristão, os manuais escritos na sua sequência abordavam o tema da morte de Jesus, exaltando-

a enquanto sacrifício qualificativo de valor supremo de redenção.  

  O raciocínio soteriológico, sob a influência de São Tomás de Aquino, girava em torno 

do seguinte argumento: sem a morte não há salvação. Sem o sofrimento intenso e doloroso do 

Filho único de Deus, não haveria o perdão dos nossos pecados. Seguindo este argumento 

conclui-se que o escândalo real da cruz foi reduzido a um mistério meramente cognoscitivo: 

Jesus morreu por um desígnio divino, que pode ser descoberto nas Escrituras.
501

  

  Os teólogos daquela época insistiam em preferir, na consideração do mistério pascal, a 

morte de cruz como momento em que se realiza a redenção da humanidade pecadora. Sendo 

assim, a redenção operada por Jesus é a prova da sua divindade. A cruz não era considerada 
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como consequência de sua vida e de sua missão, tão menos enquanto existência histórica de 

Jesus, mas como plano de Deus para reparar e reorganizar o universo que o pecado 

desorganizou. A morte do Filho de Deus era concebida, portanto, como a reparação necessária 

mediante a prestação de adequada satisfação – essa categoria exerceu predominância na 

cristologia manualística.
502

 

  No século XV, os teólogos ainda insistiam predominantemente em temas 

passiológicos. Consideremos, a este propósito, as preferências de São Vicente Ferrer pelos 

temas das chagas de Jesus em seus sermões: o seu sangue derramado, a coroa de espinhos, os 

cravos e as chagas. Com o intuito de despertar posturas morais e práticas religiosas, os 

pregadores-evangelizadores buscavam argumentos na paixão dolorosa de Jesus. Este método 

pastoral estava ancorado no que se pode chamar ciência de Jesus Crucificado.
503

  

  No mesmo contexto se insere a argumentação teológica de Lutero que não conseguiu 

se esquivar desta doutrina. Lutero proclamava que a única salvação era abandonar-se em 

Deus, confiando na riqueza de Jesus crucificado. Maximizando a dor e o sofrimento de Cristo, 

ele apresentou uma série de negatividades das quais a existência humana é salva: do pecado, 

da morte, de Satanás, da maldição de Deus e até mesmo da lei. A dogmática da ortodoxia 

protestante passou a acentuar mais a estrutura da ideia da salvação, que remonta a Anselmo, 

na medida em que colocava o Pai como receptor da satisfação realizada por Jesus no centro de 

sua reflexão.
504

 

   No âmbito da mística católica nasceram, na contramão da reforma protestante, grandes 

mestres como Teresa D‟Ávila,
505

 São João da Cruz e Inácio de Loyola que empreenderam 

esforços para anunciar que a sabedoria da cruz
506

 é luz e não trevas e, portanto, será o impulso 

apostólico e o argumento mais consistente da prática cristã dos católicos.
507

  

 A partir do século XVI, surgiram teólogos que transpuseram o umbral da ideia de 

satisfação e descobriram que Jesus não tinha só de adquirir para os seres humanos o direito 
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para o perdão e a vida eterna, pois Deus o colocou em lugar dos pecados, atribuindo a ele a 

culpabilidade universal. Interpretada na perspectiva de pecado, a morte de Jesus é apenas uma 

tragédia sombria. Assim, o pecado é uma chave falsa que falsifica a interpretação da morte de 

Jesus.
508

 

  Aos apelos do iluminismo, o perigo da maçonaria e o espírito anticlericalista que 

assombrava a hierarquia católica, a Igreja respondeu incentivando as missões populares e o 

devocionismo para ser acolhido como interpretação dos problemas da vida e da sociedade. 

Esse empenho gerou um grande impulso espiritual na fé cristã, que foi chamado de „ideologia 

da cristandade‟, defendida especialmente pelos Papas Leão XIII e Pio XII.
509

 

A Igreja respondeu a esses problemas com as missões populares, com a 

divulgação de um sistema devocional que funcionava também como 

interpretação dos problemas da vida e da sociedade, com restauração das 

velhas ordens religiosas e o florescimento de ordens novas, em geral 

dedicadas ao apostolado, e comum renovado empenho missionário, tanto no 

interior do mundo católico quanto entre as populações não cristãs. Esse 

esforço gerou uma grande riqueza de vida religiosa e apostólica.
510

 

 Vivida no decorrer de séculos, a devoção à paixão de Cristo revelou o fenômeno do 

dolorismo, quase uma complacência dos cristãos que desejam aderir ao Cristo sofredor, 

conformando-se a ele. Neste contexto nasce a devoção especial à Via-sacra, os espetáculos 

teatrais comoventes sobre a paixão de Cristo e as pregações emocionantes sobre o caminho da 

cruz. Foram publicados textos piedosos sobre os sofrimentos de Jesus que alimentavam a 

espiritualidade cristã. 

  A morte de Jesus não foi um simples acontecimento biológico, mesmo que se 

considere seu intenso sofrimento e agonia. Parar na paixão e morte na cruz – que são muito 

reais, evidentemente – pode ter gerado um tom dolorista e afetivo ultrapassado e uma teologia 

excessivamente redencionista, em que o sofrimento físico pode ser considerado por si 

salvífico. O que exporemos a seguir pode ser considerado como crítica à sobrevalorização do 

aspecto dolorista da morte de Jesus.  

  Acompanhando os avanços da ciência moderna a pesquisa sobre o contexto histórico 

de Jesus de Nazaré proporcionou ampliar os conceitos soteriológicos. A linguagem para 

expressar a salvação absolveu o conteúdo da tradição e o expressou adequando-o às 
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possibilidades de compreendê-la se concretizando no presente, ou seja, na vida dos homens e 

mulheres de hoje. 

 

2.4 As abordagens contemporâneas do sentido da morte de Jesus 

 O percurso histórico considerado até agora, nos ofereceu as possibilidades de ampliar 

o leque de compreensão da morte de Jesus. A estruturação sócio-cultural exigiu repensar a 

cristologia e apresentá-la ao ser humano e ao seu contexto. O binômio moderno-passado 

adentra na teologia com força de continuidade gerando o desejo de reler os dogmas cristãos e 

os Textos Sagrados para que continuem expressando nessa nova época o que no universo 

teológico se caracteriza pela insistência na mudança de paradigma cultural e na superação de 

uma leitura fundamentalista dos textos pascais,
511

 considerando a ressurreição de Jesus como 

princípio de toda a cristologia e dirigindo o olhar para a pessoa do Ressuscitado que agora 

ocupa o centro. É preciso certificar-se de que nesse contexto o Jesus terrestre e crucificado é 

reconhecido e confessado como o Ressuscitado.
512

 O evento morte-ressurreição deve ser 

realçando no que se reflete sobre o Jesus pré-pascal e o Cristo pós-pascal.  

 As correntes filosóficas evidenciam o ser humano do século XX sob o crivo das 

seguintes qualidades: mutável e antidogmático, prático e antimetafísico, secular e areligioso, 

livre e socializado, desorientado e oprimido, pervertido e angustiado.
513

 Esse século passa a 

receber uma forte caracterização pelos grandes conflitos sociais e delitos políticos
514

 que 

geram toda sorte de injustiça, alimentando a dilema da miséria e do sofrimento humano. 

  O relativismo religioso da pós-modernidade atingiu incisivamente a fé na mediação 

única, reveladora e salvadora de Cristo no movimento da humanidade em direção a Deus, 

afetando sua credibilidade.
515

 Neste emaranhado de relações Jesus Cristo continua sendo o 

“meio simbólico de Deus para a fé cristã”,
516

 pois, olhando para a cruz, o ser humano pós-
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moderno, constata que a “evidência se transforma em pasmo: ela constitui a inconfundível 

„marca de sangue‟ dessa verdade descoberta.”
517

 

 

2.4.1 Uma nova compreensão do sentido da morte de Jesus de Nazaré  

 A teologia contemporânea rompeu com a ideia de uma satisfação a Deus, mediante a 

crucifixão e morte de Cristo, realizada por nós e em nosso lugar, enquanto se podia perceber 

um fenômeno mágico.
518

  

 A exaltação excessiva da cruz, experiência verificada nos séculos anteriores, causou 

um grave dano ao considerar que a cruz era algo querido por Deus, sem levar em contar que 

esse querer divino significa apenas sua livre assunção dos fatos provocados pela liberdade do 

ser humano, passando por cima de um prévio e decidido „não querer‟ nada de mal para seu 

Filho.
519

 

 A concepção da morte de Jesus como um castigo de Deus para aplacar a sua ira e para 

reconciliar o mundo deu lugar, portanto, à reflexão de que essa morte foi um evento salvífico, 

aceito livremente por Jesus, por meio do qual o ser humano é reconciliado por Deus. Trata-se 

de uma virada teológica e antropológica
520

 cuja base de sustentação remete à teologia paulina 

(cf. Rm 5,10). Falar de Deus no atual contexto sócio-cultural significa falar, ao mesmo tempo, 

da salvação dos seres humanos.
521

  

  Os teólogos modernos e contemporâneos devem muito às reflexões teológicas de 

Schleiermacher, para quem a redenção não é apenas uma resposta ao pecado, mas a 

consumação e a perfeição da criação.  

Redenção e reconciliação juntas perfazem, segundo Schleiermacher, o 

„ofício de Cristo‟. A consequência é que na reconciliação não se trata mais 

de uma influência de Cristo sobre Deus para aplacar a sua ira, mas, como na 

redenção, dos efeitos sobre os seres humanos.
522

 

   Esse pensamento influenciou a geração dos teólogos posteriores. Karl Barth, 

desenvolvendo sua soteriologia, define reconciliação usando a metáfora de Jesus Cristo como 
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juiz que é julgado por nós: esse juiz assume nosso lugar como pecadores e é julgado em nosso 

lugar. Quando a criatura renega o Criador, perde-se a si mesma.
523

 Barth acentua que 

reconciliação é em si e unicamente um feito do próprio Deus e como tal se tornou 

acontecimento na morte de Jesus.
524

 Tal reconciliação patenteia-se na paixão e morte de Jesus. 

O foco da interpretação da morte de Jesus vai se ampliando, sem, contudo, se esquivar dos 

fatos da Sexta-feira Santa como o ponto de inflexão da história.
525

  

  Na esteira de Schleiermacher e Barth estão os teólogos da vertente evangélica: Rudolf 

Bultmann, Schubert Ogden e Paul Tillich. Nos dois primeiros, a salvação consiste no encontro 

existencial com Deus, em Jesus Cristo, e assim, somos justificados pela fé.
526

 Em Paul Tillich, 

há uma novidade ontológica que concebe a salvação como destinação de um novo ser. “A 

história da cruz de Jesus como o Cristo não relata um evento isolado em sua vida, mas aquele 

evento ao qual se encaminha a história de sua vida e no qual os outros recebem seu 

sentido.”
527

 Em Jesus as forças desagregadoras da existência foram vencidas e, por esse 

motivo, ele se tornou o Cristo, no qual Deus salva, regenera, justifica e santifica. Quando o ser 

humano eleva-se a centro de si mesmo e do seu mundo, vive um processo que Tillich chama 

de queda.
528

 

  Merece destaque a cristologia da cruz que Moltmann desenvolveu para assegurar que 

o Crucificado encontra seu fim na ressurreição. Para este teólogo, nem a crucificação, nem a 

ressurreição têm um valor exclusivo, antes constituem o ponto de identificação do Cristo: na 

cruz e na ressurreição Jesus é e permanece o Filho de Deus.
529

 Walfhart Pannenberg, por sua 

vez, destaca que a morte expiatória de Cristo não nos preserva da morte terrena, mas nos 

preserva no juízo de Deus para a vida eterna.
530

 

 Karl Rahner aborda a questão do sofrimento humano como uma maneira concreta de 

participar da paixão redentora de Cristo, mas especifica que é preciso compreender que o 
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sofrimento não pode ser perpetuado. Constitui para o cristão um dever sagrado dizer „não‟ a 

este sofrimento humano, pois Deus quer a vida. Contudo, é preciso verificar o perigo de 

abdicar da cruz.
531

 A cristologia passa a ser abordada a partir do viés antropológico o que dá 

margem à presença-encanação de Deus em um homem concreto: Jesus de Nazaré.  

 O teólogo Edward Schillebeeckx enfatiza, frente ao desejo do ser humano de auto-

redimir, o acontecimento da morte de Jesus de Nazaré, concebendo-o como uma parábola da 

salvação de Deus e paradigma de humanidade. “O anúncio cristão sobre o sentido salvífico da 

morte de Jesus na cruz remonta ao conteúdo básico da própria pregação de Jesus.”
532

 Uma vez 

que o gênero humano é impotente para realizar a plena libertação de si mesmo deverá 

encontrar em Jesus Cristo sua única expressão emblemática.
533

 Sem a compreensão da 

mensagem e da prática de Jesus, a partir de sua morte e ressurreição, a cristologia pascal será 

apenas um mito, forçando a uma separação do mundo concreto e, portanto, despida da 

esperança.
534

 “Cristo dá satisfação ao Pai em nosso lugar e em nosso amor, por nossa 

desobediência e nossa irreligião.”
535

 

A cruz também constitui perigo para nossas concepções arbitrárias, é juízo 

sobre os caminhos de nossa experiência do que significa ser-homem e ser-

Deus. Revela-se na cruz de maneira suprema e definitiva a humanidade de 

nosso Deus, o núcleo da mensagem de Jesus sobre o reino de Deus: Deus 

que só chega a valer os seus direitos no mundo humano, na integridade e 

felicidade dos homens; inclusive através do sofrimento.
536

 

 Christian Doquoc, refletindo o sentido da morte de Jesus, conclui que a partir da 

constatação de que a novidade radical do Reino de Deus não criou raízes na vida de seus 

destinatários, Jesus se obrigou a aplicar a dimensão de futuro em seu anúncio e a integrar a 

sua morte no movimento de desarraigamento de um passado que freava a novidade de sua 

mensagem. Desde estão a morte de Jesus deixou de ser o desfecho de um mal-entendido e se 

tornou símbolo de um processo intentado por Deus.
537

  

 

 

                                                           
531

 Cf. RAHNER, Karl. O homem e a graça. São Paulo: Paulinas, 1970, p. 202. 
532

 SCHILLEBEECKX, Edward. História humana: revelação de Deus. São Paulo: Paulus, 1994, p. 165. 
533

 Cf. MONDIN, Battista. Os grandes teólogos do século vinte. São Paulo: Editora Teológica; Paulus, 2003, p. 

738. 
534

 Cf. SCHILLEBEECKX, Edward.  En torno al problema de Jesús: claves de una cristología. Madrid: 

Ediciones Cristiandad, 1983, p. 127.  
535

 SCHILLEBEECKX, Edward. Cristo: Sacramento do Encontro com Deus: estudo teológico sobre a salvação 

mediante os sacramentos. Petrópolis: Vozes, 1967, p. 37. 
536

 ID. História humana: revelação de Deus. São Paulo: Paulus, 1994, p. 168. 
537

 Cf. DUQUOC, Christian. O único Cristo: a sinfonia adiada. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 46. 



106 

 

2.5 A abordagem do tema da morte de Jesus na teologia latino-americana 

 Na tradição cristã, o amor à humanidade e o amor a Deus são a mesma e única virtude 

teologal. Trata-se do amor que vem de Deus e se transmite, com o assentimento do coração 

humano, ao próximo.
538

 Sendo que o ser humano é, essencialmente, político e social sua 

capacidade de agir independentemente é reduzida. “O que existe não é nunca o homem; o 

homem só existe na pluralidade da relação Eu-Tu-Nós.”
539

 Esse aspecto antropológico do 

amor fraterno-solidário é concebido na teologia latino-americana a partir da ótica do „pobre‟: 

sua causa, sua existência sacrificada, sua luta, seus interesses por vida, trabalho e 

dignidade.
540

  

  No contexto latino-americano, a partir da segunda metade do século XX, o sentido da 

morte de Jesus de Nazaré passa por esse marco referencial, o que lhe confere certa 

originalidade.
541

 Não se trata de uma nova espiritualidade, pois está em continuidade com a 

tradição cristã universal que considera igualmente que a morte de Jesus “atinge a todos, 

especialmente porém àqueles que, por suas vidas, lutam por aquilo que pelo qual o próprio 

Jesus lutou e morreu.”
542

 

Como Jesus de Nazaré levou a sério a realidade dos pobres do seu tempo, 

anunciando-lhes em primeiro lugar a mensagem do Reino, a teologia atual 

deve igualmente levar a sério a realidade do mundo dos pobres e excluídos 

para não ser acusada de cumplicidade e conivência com as injustiças 

presentes em nosso mundo. Isso a obriga a pensar no desafio da prática, 

buscando construir uma sociedade que possa antecipar as marcas do Reino 

no meio da história.
543

 

 A experiência cristã para os latino-americanos é uma intensa busca de significado e, ao 

mesmo tempo, de libertação dos sofrimentos. “Os pobres serão os que a partir desta visão do 

mundo e do desígnio de Deus sobre ele, hão de transformar esse mundo que aí está.”
544

 

Contemplando a morte de Jesus de Nazaré, os pobres começam a perceber e alcançar o 
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sentido da sua própria caminhada. A partir do lugar teológico dos pobres se entende melhor 

quem é Cristo, quem é o ser humano, qual é a essência e a identidade da Igreja e qual é o 

modo de atuar, de ser, os sentimentos e as prioridades de Deus.
545

 

 

2.5.1 A compreensão da morte de Jesus como encarnação na vida e na ação dos pobres  

 No âmbito da cristologia pensada no contexto latino-americano, pretendente de 

encarnação na vida e na ação dos pobres, está a compreensão da morte de Jesus como ruptura 

com sua causa: Jesus sente o abandono daquele Deus a quem pregava e sentia próximo, como 

o seu Pai. O típico desta morte se manifesta quando se considera a mensagem de Jesus a 

respeito da aproximação do Reino de Deus e o seu clamor na cruz: Deus crucificado assume 

em si a dor da história e, assim, o “homem encontra a vida, quando se une Àquele que é em si 

mesmo a vida. Então nele muitas coisas podem ser destruídas; a morte pode tirá-lo da 

biosfera, mas a vida que a transcende, a verdadeira vida, permanece.”
546

 

 A cristologia da libertação que Jon Sobrino elaborou, partindo dos pobres e 

marginalizados nas terras latino-americanas, lhe permitiu declarar que nesta realidade “não se 

exige o seguimento de um Messias pensado ortodoxamente, mas o seguimento de Jesus, 

precisamente em seu caminho para a cruz e com as exigências que tornaram possível e 

inevitável este caminho para a cruz.”
547

 Este teólogo argumenta que a “repetibilidade da missa 

como sacrifício corre o perigo de reduzir a cruz real e histórica de Jesus a uma cruz 

cultualizada. Com isto ela corre o risco de fazer simplesmente com que a fé se converta em 

religião com um culto sacrificial.”
548

  

  Jon Sobrino afirma que o sentido da morte de Jesus produz uma esperança “que Jesus 

conquistou para nós na cruz”
549

 e acrescenta que “a salvação passa também por uma mulher, 

Maria, a Virgem da Cruz e do Magnificat.”
550

 A morte na cruz é, em última análise, a 

consequência histórica da práxis de Jesus, por isso, a existência cristã é formalmente 

seguimento e não união intencional com o sofrimento e a cruz.
551
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 A fé cristã no contexto latino-americano é concebida como a aceitação do Deus-Amor, 

sem, contudo, se esquecer do escândalo da cruz, pois é precisamente a cruz de Jesus, a prova 

máxima de seu amor incondicional. A concretização da fé cristã se faz a partir da cruz, não 

como mística exclusiva de sofrimento, mas como seguimento que leva à libertação integral de 

cada pessoa humana.
552

 A tal ponto que se pode dizer: “quando olhamos para a cruz, vemos 

nela a paixão do homem e do mundo.”
553

  

Os pobres não são apenas objeto teológico da ética social, mas lugar 

hermenêutico e teológico da fé, ponto focal para a estruturação de toda a 

teologia. Na América Latina começa-se a falar dos pobres como um lugar 

teológico privilegiado para, a partir deles, ler a palavra de Deus e a própria 

tradição da Igreja.
554

  

 A história latino-americana revela uma realidade em conflito entre o Reino de Deus e 

o anti-reino, entre o Deus-Pai de Jesus que leva à vida e os ídolos que levam à morte. A base 

dessa concepção remete à tradição judeu-cristã que experimenta Deus sempre em relação com 

a humanidade: “o que o Lógos assumiu é verdadeiramente uma história humana, através da 

qual o homem Jesus se vai tornando homem e a revelação do Filho se vai fazendo através da 

revelação da história humana de Jesus.”
555

 O mundo e a história humana constitui a esfera da 

ação salvadora de Deus. E, neste sentido, fora do mundo humano não há salvação.
556

 

 

2.6 O sentido da morte de Jesus: morte solidária e assumida livremente  

 Jesus aceitou e assumiu livremente a vontade do Pai, mesmo sabendo dos riscos e do 

fim a que se submeteria ao anunciar um novo modo de vida: o Reino de Deus. A liberdade de 

Jesus e sua consciência são os componentes essenciais de sua fidelidade. Ele não cumpriu 

simplesmente um destino, quase como inevitável. Ele agiu libertando.  Esse agir libertador 
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é um serviço ao outro, sobretudo o outro mais fraco,
557

 considerado como sujeito da revelação 

de Deus.
558

 “Humano como Jesus só pode ser Deus mesmo.”
559

 

 É necessário considerar que a cristologia deve ser encarada como a reflexão sobre o 

Filho de Deus, Jesus de Nazaré “verdadeiramente ressuscitado e glorioso, mas com uma 

presença transcendente, que anima a vida da comunidade sem anular a história nem 

enclausurar o futuro.”
560

 Torna-se patente que no Jesus crucificado, Deus se revelou para 

sempre como “Aquele que está ao lado dos oprimidos e massacrados.”
561

 Tal raciocínio 

confere à cristologia de hoje a possibilidade de tentar agora uma nova interpretação e uma 

nova formulação da fé em Jesus Cristo no horizonte do pensamento atual. 

  Os Evangelhos
562

 não deixaram de narrar a liberdade e a aceitação de Jesus. Ao frisar 

a morte de Jesus, o Novo Testamento o faz como uma doação livre e total e, por isso, um 

dom, uma graça.
563

 “Morreu solitário para que ninguém mais no mundo devesse morrer 

solitário.”
564

 Em Jesus, o excluído e abandonado na cruz, Deus se revela solidário com o 

sofredor e forte para ressuscitá-lo. Em seu ser e agir, Jesus abraçou a vida e a morte dos 

excluídos de todos os tempos
565

 e transformou “sua morte violenta numa livre doação da 

própria vida.”
566

 

 Jesus “não subestima o poder da morte. Ele se torna solidário com suas vítimas.”
567

 

Justamente por que foi assumida livremente, a morte de Jesus se tornou o ápice e a norma da 

solidariedade: “Por isso o Pai me ama, dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de 

mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de retomá-la” (Jo 

10,17-18). Jesus doou sua vida inteira: corpo e alma. Todo o seu ser. A vida humana sendo 
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essencialmente mortal, revela que o ser humano é um ser-para-a-morte e, portanto, quando se 

prepara para a morte, se prepara igualmente para a vida.
568

  

Quando mais avançamos no seguimento de Cristo, tanto mais percebemos a 

ação do Espírito em nós, e tanto mais experimentamos quão prosaico e 

atrofiado é nosso amor fraterno, quando confrontado com o amor radical de 

Deus por nós, seus filhos e filhas. Estamos sempre procurando trilhar esse 

caminho, que nos leva ao Reino de Deus.
569

  

 A vitória de Jesus sobre a morte é uma vitória sobre o pecado. Mas isso aconteceu não 

em decorrência de sua morte na cruz e sim como consequência de sua vida e obra, “para que 

como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para 

a vida eterna” (Rm 5,21) através de Jesus Cristo. “A morte de Jesus é resultado de sua opção 

política pelas pessoas pobres e marginalizadas – efetuada ao longo do seu ministério – em 

oposição às „elites‟ do seu tempo.”
570

 Com esta base teológica, se compreende que na 

América Latina as denúncias e os anúncios proféticos dos cristãos e das igrejas só 

transformam o funcionamento da economia, da sociedade e do Estado à medida que se 

encarnam em decisões, em novas leis e em novas regras culturais.
571

 

Nossa fé proclama que „Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto 

divino do homem‟. Por isso, „a opção preferencial pelos pobres está implícita 

na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos 

enriquecer com a sua pobreza‟. Essa opção nasce de nossa fé em Jesus 

Cristo, o Deus feito homem, que se fez nosso irmão (cf. Hb 2,11-12).
572

 

  Esta solidariedade de Jesus deve ser vivida e assumida por cada cristão, na medida em 

que Jesus não foi alguém que simplesmente viveu, morreu ressuscitou e foi exaltado, mas é 

alguém que está vivo e presente na sua Igreja e no meio de nós, proclamando e chamando o 

ser humano a viver o amor e a justiça.
573

 A linguagem da salvação individual é inadequada em 

nosso contexto presente.
574

 Jesus solidário com a humanidade é o paradigma para a 

compreensão do sentido de sua vida e de sua morte, de seu Reino e de sua doação até à cruz, e 

para a orientação da nossa prática da vontade de Deus, segundo seu plano salvífico. “O Deus 
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de Jesus é o Deus da vida para os pobres, um Deus que aproxima, que vem ao encontro, que 

perdoa.”
575

 

 

2.7 Conclusão 

  A ideia de redenção foi-se contaminando, primeiramente, pelos resquícios de tradições 

que aceitavam que a divindade ou algum ser divino tinha que lutar ou padecer para resgatar o 

ser humano do poder dos seres demoníacos; depois absolveu a concepção cada vez mais 

jurídica do pecado original, sobretudo, a partir de Santo Agostinho; mais tarde com a 

influência da ideia germânica acerca da honra. Esse processo quase fez a ideia de redenção 

perder seu próprio núcleo: sua gratuidade absoluta e o fato de ser pura iniciativa de um amor 

que nos salvou “quando éramos ainda pecadores” (Rm 5,8). Muitas vezes se pode constatar 

uma confusa e contraditória mistura de ideias mais semelhante a dívidas a pagar, pecados a 

expiar e castigo a suportar.
576

  

 O sentido da morte de Jesus ganhou uma nova luz quando os seus discípulos 

compreenderam que na cruz todos os sacrifícios antigos estavam encerrados, ou seja, a cruz 

levou à perfeição todos os sacrifícios antigos, pois aí se cumpriu a propiciação expiatória. A 

cruz foi o instrumento de propiciação, ultrapassando o conceito de lugar da presença de Deus 

que, no Templo, era aspergido com sangue de uma vítima imolada (cf. Lv 16,1ss). A teologia 

paulina conferiu um novo sentido a esse lugar da presença de Deus: Jesus é a presença do 

Deus vivo. Nele, Deus e o homem, Deus e o mundo estão em contato. Nele realiza-se aquilo 

que o rito do dia da expiação pretendia expressar: na doação de si mesmo na cruz, Jesus 

depõe, todo o pecado do mundo no amor de Deus e nele o dissolve. Assim, aproximar-se do 

sentido da morte de Jesus significa entrar no espaço da expiação e da transformação.
577

   

 A redescoberta do Jesus histórico favoreceu perceber que as ferrenhas disputas entre 

ele e as autoridades judaicas e romanas revelam seu envolvimento histórico com a sociedade 

de seu tempo, tanto com palavras, quanto com ações radicalmente novas que o próprio Jesus 

as qualifica como Reino de Deus, opondo a soberania humana à soberania de Deus. O 

interesse soteriológico fortemente empenhado em exaltar o poder da cruz e do sangue 

derramado corre o perigo de desfigurar, manipular ou reduzir a um caso exemplar ou ao que 

especificamente interessa numa situação particular. A compreensão da morte de Jesus de 
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Nazaré, enquanto situada em seu contexto histórico e social, permite libertá-la da acanhada 

perspectiva individual. 

  Considerando o sofrimento de Jesus, o “Mártir da maldade humana”,
578

 chegamos à 

conclusão de que não era necessário que ele sofresse, pois o sofrimento não é necessário, 

mesmo se a realidade cínica faz pensar que é inevitável. O inevitável não é necessário, mas 

apenas fruto de condicionamentos que podem ser mudados.
579

 Inevitável é somente o amor de 

Deus manifestado plenamente em seu Filho, pois Deus somente se manifesta naquilo que ele 

mesmo é: amor. 

 O cenário sócio-cultural do século XXI, sobretudo no que se refere à falta de 

esperança nas várias esferas da vida social, continua a exigir dos cristãos uma resposta ao 

significado da morte e ressurreição de Jesus como paradigma para a hermenêutica dos seus 

desafios. O ponto de partida para compreender a morte de Jesus não poderá mais ser “o 

mesmo recebido do cristianismo presente no continente latino-americano e caribenho desde o 

século XVI, fortemente marcado pelo caráter eurocêntrico no cultural e teológico.”
580

 Ao 

compreendermos a continuidade entre o caminho de Jesus e sua morte e, considerando essa 

continuidade, concluímos que o sentido salvífico de Jesus atinge o seu clímax na morte de 

cruz. É necessário frisar, no entanto, que a morte na cruz não pode ser considerada 

isoladamente, mas em sua dimensão relacional com a vida e a missão de Jesus e com a 

experiência pascal dos seus discípulos. 

 O sentido da morte de Jesus de Nazaré consiste em ser ela mesma morte da morte, 

vitória sobre a morte e, ao mesmo tempo, como consequência, sobre todas as formas de 

morte. Em sentido amplo, podemos definir essa vitória como salvação. Essa salvação foi 

possível graças à obra de Cristo que pode ser sintetizada como substituição e satisfação, ou 

seja, Cristo substitui todo ser humano, sendo obediente até à morte em nosso lugar e, por isso, 

Deus olhará apenas para a satisfação que ele realizou enquanto representante, corrigindo o 

pecado humano.
581

 

 Em alguns conceitos de redenção se sobrevaloriza mais a vingança de Deus do que o 

seu amor. Deus, em lugar de Pai, de Salvador absoluto, gratuito e amoroso, aparece como juiz 

implacável e até mesquinho. Jesus, o Filho, por sua vez é apresentado como fiel ao projeto de 
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Deus, mas às custas de morrer vítima de seu Pai. Essas ideias distorcem o sentido da 

experiência religiosa e perverte a imagem de Deus.
582

 

 A imagem de Jesus como Messias, Profeta, Filho estão em sintonia e ao mesmo tempo 

são a antítese do Jesus Sofredor, do Servo Solidário que deu a sua vida em resgate. Assim, ao 

considerar o aspecto do dever de padecer em sacrifício, nos deparamos com a revelação de 

que sua morte não foi absurda, fracasso total, infâmia, mas está assumida nos planos de Deus. 

Aquele Messias, Profeta, Filho de Deus é o “justo que sofre, precisamente por ser justo.”
583

 

As considerações tardias – abordadas neste segundo capítulo – do aspecto do sofrimento de 

Cristo como fator de redenção, oferenda pura, expiador e propiciador dos pecados partem da 

compreensão desta sequência lógica. 

 É, preciso, no entanto, recuperar a dimensão do seguimento deste Jesus solidário com 

o sofrimento do povo, crucificado nas cruzes dos espoliados da atualidade. Este Jesus 

solidário é histórico e contemporâneo ao mesmo tempo, isto é, é compreensível para as 

pessoas inseridas na cultura dos diferentes povos.
584

  

 Durante os séculos que sucederam à morte de Jesus a cristologia considerava que Deus 

se encarnou em Jesus Cristo, no entanto, se exaltava mais esse aspecto do que a sua 

humanidade. Essas cristologias tradicionais partem do pressuposto de que o homem é pecador 

e, portanto, necessita de Jesus Cristo para lhe fazer ações meritórias com valor divino para 

aplacar a ofensa a Deus. O sentido da morte de Jesus, redescoberto pela interpretação a partir 

da experiência da ressurreição abre perspectivas de significados que não se opõem a essas 

interpretações cristológicas, mas as complementam, sobretudo na explicitação do conceito de 

salvação.  

 A existência histórica e encarnada do Filho de Deus revela que o ser humano foi 

assumido pelo divino. Nisto consiste o projeto salvífico de Deus que seu Filho nos revelou, 

sendo ele mesmo o primeiro a vivê-lo e a anunciá-lo e, sendo-lhe fiel, entregou-se até às 

últimas consequências. Portanto, Jesus é o critério da salvação oferecida para todos como 

Reino de Deus, nova vida, critério do novo modo de pensar, agir, ser e viver do ser humano – 

agora plenamente salvo. 

 Em cada época da história os cristãos novamente tiveram de se inserir no mesmo 

percurso que os primeiros cristãos fizeram, guiados por seus mestres. Desde o Apóstolo 
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Paulo, passando pela geração pós-apostólica, os padres apologistas, os teólogos da patrística, 

da Igreja antiga e da Igreja moderna olharam para Jesus de Nazaré, colocado em seu trono 

real: a cruz!  

  A ressurreição de Jesus Cristo não é um evento isolado ocorrido depois de sua morte, 

mas o acontecimento central, que emana o sentido para outros eventos antecipados e, ao 

mesmo tempo, confirmados na ressurreição. O desenvolvimento deste raciocínio constitui o 

objetivo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

3. O SENTIDO DA MORTE DE JESUS DE NAZARÉ 

 

 Discorremos, no primeiro capítulo desta dissertação, que tanto a aplicação dos cânones 

sagrados, e dos costumes judaicos, ferramenta do Sinédrio, quanto o código romano, em 

posse de Pilatos, foram fundamentais para determinar a necessidade da morte de Jesus. No 

entanto, o sentindo dessa morte transcende os aspectos jurídicos e religiosos. No segundo 

capítulo, abordamos o desenvolvimento histórico da compreensão do sentindo da morte de 

Jesus de Nazaré e a evolução e aplicação dos conceitos decorrentes. Neste último capítulo nos 

guiaremos pelo desejo de atualizar a compreensão do sentido da doação integral de Jesus 

Cristo em vista da salvação da humanidade e suas consequências práticas. 

  O caminho que percorremos até aqui, nos permite conjecturar que a experiência do 

Jesus ressuscitado dentre os mortos alterou radicalmente a compreensão de sua morte 

violenta, pois “Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes” (At 

2,36). As primeiras proclamações da morte de Jesus não escusaram o fato de sua crucifixão, 

mesmo que lhes parecesse um absurdo vergonhoso. “A narrativa da paixão de cada 

evangelista é Evangelho, isto é, escrita para comunicar o significado religioso dos últimos 

dias de Jesus.”
585

 Foram os seus discípulos mais entusiasmados os primeiros a proclamar com 

precisão de detalhes e riqueza em alegorias e figuras interpretativas a sua paixão. 

  Embora a experiência da ressurreição tenha despertado os discípulos de Jesus para 

compreensão de sua vida, suas ações e palavras e sua morte, como consequência do seu 

projeto do Reino de Deus, o que incidiu definitivamente na fé cristã foi a doutrina que 

afirmava: “Cristo morreu por nossos pecados” (1Cor 15,3). “Essa confissão de fé é tal como é 

porque Jesus de Nazaré existiu de tal forma que pode suscitar precisamente essa confissão de 

fé.”
586

 Concluíram que Jesus morreu por que o ser humano é mau e não tolera a defesa do 
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pobre, o desvelamento da hipocrisia e a denúncia da injustiça. Jesus, sendo bom, não 

compactuou com o sistema que gerava morte, mas o denunciou e optou pelos oprimidos, sem 

retroceder diante das consequências.
587

 

 Ao elaborarmos o terceiro capítulo queremos nos deter no paradigma específico e 

insubstituível do modo cristão de viver a partir de Deus e diante de Deus: o Reino de Deus 

como salvação concretizada em Jesus Cristo, testemunhada em sua prática libertadora e 

definitivamente instaurado após a sua ressurreição constada como comunicação continuada de 

Jesus, pois se ele não voltasse, não se comunicasse, a salvação realizada nele seria um 

benefício somente para ele e, no entanto, não seria morte por nós e ressurreição por nós. 

 Se pudermos, de modo introdutório, apresentar uma questão sintética que perpassará 

cada item desse terceiro e último capítulo, seria elaborada a partir de nosso interesse em 

vincular o sentido da morte de Jesus a toda a sua vida e missão cuja compreensão somente foi 

possível na experiência da ressurreição. 

 A fé em Jesus pressupõe um encontro, uma experiência sui generis que pode ser 

caracterizada como experiência de salvação, pois encontrar Jesus é encontrar repostas para os 

anseios mais profundos e, ao mesmo tempo, certa realização para a complexa condição 

humana. A experiência salvífica não é opaca, vazia de sentido e constituída somente pela 

emotividade. Ela se dá sempre em um contexto determinado que a faz humana e a torna 

inteligível. É uma experiência que implica não só o horizonte religioso do povo israelita, mas 

tudo o que era original e único nas palavras e no comportamento de Jesus.
588

  

 A vida e a morte de Jesus, no conjunto dos Evangelhos sinóticos, são apresentadas 

como um “serviço em favor”: “não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos” (Mc 10, 45).
589

 “A hora de Jesus é hora da grande „passagem mais além‟, 

da transformação, e esta metamorfose do ser realiza-se por meio do agápē.”
590

 Este é o 

significado mais plausível que Jesus deu à sua morte. “A autoridade do texto escriturístico não 

pode ser dissociada da fé experiencial e do encontro revelador que originalmente confere tal 

autoridade.”
591

  

  Ao abdicarmos da morte de Jesus na cruz como ato solidário e oblativo, corremos o 

risco de substituir o verdadeiro escândalo da cruz por um escândalo artificial, que torna 
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incompreensível o amor de Deus, ao introduzi-lo nas categorias de resgate e satisfação. A 

cruz é o supremo indicador do amor de Jesus e do amor do Pai e abre diante de nós sua 

inesgotável exemplaridade e sua capacidade de redenção.
592

 “Limitada era a revelação, 

principalmente em si mesma, enquanto Jesus vivia dentro dos limites. A morte veio libertar a 

Palavra que ele é.”
593

 

  É a vida de Jesus que incomoda. Por isso, não só sua morte e ressurreição podem ser 

ditas salvíficas na sua vida interna que se revela sua fidelidade no Pai e seu amor aos 

irmãos.
594

 A sua morte, portanto, foi uma decorrência de sua vida, de sua missão: a de dar a 

vida, de se entregar livremente até as últimas consequências para anunciar a vinda do Reino 

de Deus e realizá-lo.
595

 Jesus morreu por causa da maneira como vivia. A sua morte, por outro 

lado, não foi o fim de sua existência enquanto Filho de Deus.  

 

3.1 Ressurreição: a resposta de Deus 

 O que mais significativamente aconteceu após a morte de Jesus foi a sua ressurreição. 

Numerosos escritos e relatos foram acolhidos como testemunho coerente e digno de crédito 

pelos primeiros seguidores. Somente foi possível a continuação da causa de Jesus – o Reino – 

a partir do acontecimento ressurreição. “Se Cristo não ressuscitou, ilusória é a nossa fé” (1Cor 

15,17). Sem a ressurreição Cristo deixa de ser o que a fé cristã sempre enxergou nele: o 

Salvador. Talvez fosse o maior profeta, um sábio insuperável, mas seria apenas isso! 

 Os discípulos, bem como os primeiros seguidores de Jesus, conceberam inicialmente a 

ressurreição como uma realidade totalmente inesperada, pois se tratava de uma novidade real, 

um acontecimento com seu Mestre, Jesus de Nazaré. “Todos testemunhavam a seu respeito, e 

admiravam-se das palavras cheia de graça que saiam de sua boca. E diziam: „Não é este o 

Filho de José?‟” (Lc 4,22). Precisaram, portanto, de um tempo para se orientarem, para 

voltarem atrás e rever conceitos, recordar fatos, meditar palavras e gestos do Mestre.  

  Entendida como evasão para um novo gênero de vida a ressurreição é uma vida não 

mais sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada para além: “uma vida que 

inaugurou uma nova dimensão de ser homem, na ressurreição de Jesus foi alcançada uma 
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nova possibilidade de ser homem que interessa a todos e abre um futuro para os homens.”
596

 

Ressurreição é vida nova, viver de outra maneira, no Reino. 

 A ressurreição de Jesus se configura sinal da vitória de Deus sobre o poder do pecado 

e da morte. Desde o momento em que o Crucificado por amor, como primeiro dos muitos, foi 

assumido na glória de Deus, foi igualmente neutralizada a queda de Adão com todas as 

consequências. A fé na ressurreição assim explicitada assinala um novo início criativo de 

compromisso do Reino pregado por Jesus e indica o desvelamento da nova qualidade do 

Reino escatológico e definitivo do Pai. Ao mesmo tempo em que Jesus anunciava o Reino 

como projeto do Pai ele mesmo era este Reino no meio do povo, o projeto salvífico do Pai.
597

 

“De sua vida aprendemos e de sua boca ouvimos é que a existência tem que ser pró-

existência, em prol dos outros e do Grande Outro (Deus). Pois Jesus viveu este modo de ser 

tão radicalmente, que nele se revelou o novíssimo Adam (cf. 1Cor 15,45).”
598

 Sua morte é 

salvadora para nós porque é glorificante para ele mesmo. “A morte é glorificante para Jesus e, 

dessa maneira é salvífica para nós.”
599

 

Com a morte e ressurreição de Jesus, há uma intervenção do Pai na história 

humana. O Pai reage aos produtores da morte e ressuscita a vítima pascal. 

Não são os assassinos a terem a última palavra. A última palavra é a do Pai: 

a caridade, a vida, a liberdade que vence todo mal. Aquele que criara o 

mundo na liberdade, a liberdade primeira e frontal, resgata agora o mundo na 

mesma liberdade, a liberdade escatológica.
600  

 Jesus ressuscitou para a nossa salvação (cf. Rm 4,25). Esta é a mais cara ideia da fé 

cristã. Com a ressurreição tudo se finda e tudo se reinicia. Se não houve a ressurreição, então 

a vida e a morte de Jesus se resumiria apenas a uma história de um homem que apesar de sua 

boa vontade de anunciar o Reino, morreu crucificado. E, ademais, tudo o que se disse de 

salvação tornar-se-ia puro desejo, projeto, imagem ou utopia. A mais tênue mensagem da 

salvação descaracteriza este raciocínio, pois Jesus ressuscitou e tudo se faz único e definitivo 

nele. Na aurora da ressurreição Deus reivindicou o Condenado. Jesus tivera razão e, portanto, 
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em nossa terra é possível viver salvos. Apesar de tudo é possível experimentar que o medo 

acabou, porque foi vencida a força do pecado.
601

  

 A ressurreição é um evento de amor salvífico, ou seja, uma relação indissolúvel que 

existe entre a vida, a mensagem do Reino, a paixão e a morte de Jesus na cruz. O 

compromisso incondicional do Jesus terreno com o Reino de Deus e sua relação íntima com o 

Pai inclui a disponibilidade dos riscos que tal compromisso comporta, como também de 

aceitar a morte por amor, em vista de uma vida plena ressuscitada. O judaísmo – e mesmo 

outras religiões – conheciam a ressurreição dos mortos nos fins dos tempos. Essa ideia não era 

nova. Para os discípulos a ressurreição foi tão real como a cruz. Entretanto, sua força e sua luz 

os conquistou sobremaneira. Eles foram iluminados pela nova realidade que depois de toda a 

hesitação e maravilha inicial, já não puderam opor-se. Era verdadeiramente Ele. O 

Crucificado é o nosso Mestre: ele vive e fala-nos, concede-nos tocá-lo, embora já não 

pertença mais ao nosso mundo; podemos nos aproximar e ver com nossos olhos e ainda tocar 

com nossas mãos: “Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos! Estende tua mão e põe-na no meu 

lado” (Jo 20,27). A fé na ressurreição de Jesus exige que cada pessoa creia naquilo que os 

relatos do Novo Testamento falam de Jesus de Nazaré, de seu ministério como Filho de Deus. 

São muitos os autores que atribuem tal relato e ditos que Jesus teria feito ao referi-se a sua 

missão salvífica junto ao Pai, missão que inclui todo o ministério de sua vida, paixão, morte e 

ressurreição.
602

 “A ressurreição mostra a cruz como caminho para a vida. Não a cruz pela 

cruz, mas a cruz em conexão com a vida toda de Jesus.”
603

 Assim, a morte de Jesus, embora 

fruto de ação má, passa a ter sentido, pois gera a possibilidade de ser transformada em bem, 

em virtude da experiência da salvação e receber sentido em si mesmo pelo dom da salvação. 

  As aparições do Ressuscitado são as primeiras manifestações da nova realidade que 

se deu “ao terceiro dia” (At 10,40). “O acontecimento da ressurreição é uma „aparição‟. Deus 

aparece aos homens na vida, na morte e na ressurreição de Jesus.”
604

 Aqueles que a 

testemunham, estão livres para não corresponder à moderna estruturação dos relatos que se 

preocupa com a exatidão factual. “No vivente que aparece é reconhecido Jesus de Nazaré; no 

Ressuscitado, o Crucificado; no Exaltado por Deus, o Humilhado. O reconhecimento 

evidencia ao mesmo tempo, a continuidade e a novidade do Vivente com relação ao 
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Abandonado na Cruz.”
605

 A preocupação dominante nesse contexto é mostrar que o destino 

terreno de Jesus aconteceu de acordo com as Escrituras e que a morte não foi a última palavra 

desta história. A ressurreição foi entendida como vitória e ratificação divina de uma pretensão 

e reivindicação de autoridade que pela morte parecera ter sido radicalmente desmentida.
606

 “O 

que foi e é salvífico é que Deus ressuscita esse tipo de vida para a vida eterna.”
607

 

 A humanização de Jesus, resultante de seu auto-abaixamento, é a prova de que foi ele 

mesmo, o Filho eterno de Deus, aquele que apareceu aos discípulos no brilho da glória de 

Deus e se identificou pelas marcas dos pregos como Crucificado, que foi ressuscitado. “A 

ressurreição devolve Jesus aos discípulos. Não no mesmo aspecto. Não para os mesmos tipos 

de relações. Mas realmente.”
608

 De sua forma de Servo, Deus exaltou o Crucificado à sua 

forma divina (cf. Fl 2,5-11). Foi esse corpo crucificado que pela ressurreição se tornou corpo 

transfigurado.
609

  

Por sua morte e ressurreição se dá uma situação de decisão com referência à 

oferta salvífica do próprio Deus que aí se tornou irreversível de uma forma 

que antes não existia, ainda que a história inteira tendesse a isso de maneira 

oculta e esperando contra toda esperança.
610

  

 A fé cristã nasce da experiência da ressurreição, enquanto significada pela morte na 

cruz. Sem a cruz não haveria a ressurreição. A experiência religiosa, do ponto de vista cristão, 

não se constitui sem o paradigma da ressurreição. É graças à ressurreição que podemos 

esperar que a história humana supere o mal e que as consequências poderão assumir um novo 

sentido: o da ressurreição. Foi somente a partir daí que puderam ver a realidade de outro 

modo e descobrirem que Deus está em Jesus Cristo e por isso sua imagem é distinta daqueles 

esquemas sociopolíticos de sua época e, por mais desconcertante que seja, seu messianismo 

radical, portanto, é universal e enraizado na divindade.
611

 

Em Jesus de Nazaré a salvação continua sempre possível ou, pelo menos, 

pode ser intuída e pressentida, chamando ininterruptamente à esperança. Sua 

ressurreição é o símbolo máximo, enquanto torna visível e patente o sentido 
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e a realidade do que estava presente em cada um dos seus gestos e 

ensinamentos e no conjunto de sua vida.
612

 

  Ressurreição não é só viver de novo; viver para quê, fazendo o quê? Ressurreição é 

vida nova, aquela que Deus vem oferecendo á humanidade desde a recusa original; trata-se 

não simplesmente de viver, nem de estar em outra dimensão, mas de viver diferentemente, a 

vida nova do Reino trazida pelo espírito! 

 A salvação só pode ser total. A veracidade de tal afirmação se verifica no horizonte do 

ser humano que aparece libertado de todas as suas limitações, pois até mesmo o insuperável 

último inimigo – a morte – foi vencido para sempre (cf. 1Cor 15,26). “Dessa maneira, o fato 

de que Jesus foi torturado e crucificado permanece mau, e a experiência desse evento 

escandaloso jamais passa a ser algo bom, mas é transformada em esperança da 

ressurreição.”
613

 

 

3.1.1 Jesus ressuscitado: confirmação do Reino de Deus 

 A morte de Jesus, pela sua lógica, é considerada o acontecimento central da história da 

salvação. Esta morte é consequência natural da vida e do ministério de Jesus e resultado final 

da rejeição que recebeu das elites políticas e religiosas de sua época. No entanto, para melhor 

compreendermos o seu sentido, precisamos adentrar na experiência pascal dos seus primeiros 

seguidores.  

 Não se passaram muitos dias após a morte de Jesus para que se circulasse em 

Jerusalém uma mensagem enigmática: Cristo ressuscitou. Os dois vocábulos desta frase 

revolucionária são temáticos, abrangentes e sintetizadores de toda a mensagem de Jesus de 

Nazaré, desde os dias do seu nascimento até o Gólgota. Aquele que fora rejeitado como 

blasfemo e crucificado como agitador de multidões, reentrou na história como assunto do 

dia.
614

 “Ressuscitando Jesus da morte, Deus transformou nosso maior pecado na sua maior 

prova de misericórdia.”
615

 O que vem a partir da morte desse homem de Nazaré pertence à 

experiência pascal tal como narram, à sua maneira, os relatos evangélicos. 
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 Argumentamos no primeiro capítulo como a morte de Jesus foi motivada a partir de 

sua pretensão a um Reino. Sendo ele o Filho de Deus, seria naturalmente o herdeiro desse 

novo Reino de Deus que, por sua vez, era bem diferente dos reinos desse mundo. Juntando as 

duas reivindicações: Filho de Deus e Reino, encontramos razões políticas e motivos religiosos 

para o desfecho de sua missão: a morte na cruz.  

  Os estudiosos que se dedicam aos temas que envolvam os acontecimentos pós-morte 

de Jesus não se esquivam de demonstrar o impacto
616

 das experiências pascais nos primeiros 

seguidores de Jesus, tanto os que já o conheciam, ou conviveram com ele, como aqueles que 

foram convertidos à sua novidade. Foi na Páscoa de Cristo que se gerou a história de fé do 

cristianismo. “Antes da Páscoa, Jesus anunciava a Boa Nova do Reino de Deus, depois da 

Páscoa, os discípulos anunciam o Cristo.”
617

  

  A ressurreição de Jesus é um acontecimento único que faz as categorias do nosso saber 

humano brilhar, em virtude de sua composição histórica e não-histórica, pois se trata de um 

acontecimento real, mas não justificável em seu sentido científico. A ressurreição precisou da 

preparação e das esperas do Antigo Testamento e do peso da existência de Jesus para ser 

revelação de Deus e ato escatológico para a salvação do ser humano.
618

  

  O sujeito da experiência da ressurreição é um grupo de homens e mulheres que 

conviveram com Jesus antes de sua morte e testemunharam ou, ao menos, ficaram sabendo 

das circunstâncias trágicas e escandalosas da sua morte. É preciso destacar que essa 

experiência não foi individual: viram, ouviram e tocaram naquele que fora assassinado e 

agora estava vivo. Trata-se, portanto, de uma experiência eclesial. Embora patente nos 

Evangelhos, a experiência da ressurreição não foi fácil de ser assimilada nem pelos seus 

próprios sujeitos, nem por aqueles que foram atingidos por ela, pois somente se toma 

conhecimento pela fé.
619

 

  O que aconteceu após a morte de Jesus foi de tal envergadura que gerou uma nova 

realidade capaz de atingir a todos os povos com o anúncio da Boa-Nova.
620

 O Reino de Deus, 

portanto, não ficou encerrado na cruz de Jesus. A partir daí, não mais interessava 
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simplesmente o que Jesus fez ou como fez, o que disse ou quando disse, nem tão menos a sua 

morte, mas interessava o fator que confere sentido à sua vida e morte: a ressurreição. A 

ressurreição foi a vitória de Deus, do bem sobre o mal, da justiça sobre a injustiça.  

Nos relatos sobre a vida histórica de Jesus até a sua morte, podemos 

tranquilamente contar com o fato de que esses relatos, por serem 

testemunhos querigmáticos da fé, e não mera biografia profana, estejam 

sempre determinados e cunhados em parte pelo juízo de fé sobre Jesus 

obtido após a Páscoa.
621 

 A novidade da Páscoa se desenvolve com a releitura do evento que a antecede: a morte 

de Jesus, o Filho de Deus, na cruz. Não somente sua pessoa, mas a partir de seu existir. “Por 

que se esvaziou completamente, pode ser repletado totalmente. A isso se chama 

ressurreição.”
622

 Os primeiros cristãos acolheram o ser que se revelara no existir.
623

 Releram 

todos os fatos referentes ao Mestre, ao Profeta, ao Pastor, ao Filho do Deus-Pai. “Eles não 

faziam teologia e sim vivência cristã e eles seguiram esse caminho partindo de uma fé que 

não era cristã. Fez cristã quando descobriram quem era Cristo.”
624

 Esta interpretação do 

sentido da morte-ressurreição, da cruz e da glória, não é uma redenção futura, vinda de fora, 

mas está radicalizada na historicidade humana como dimensão intrínseca e constitutiva do 

sujeito espiritual e livre. Se o sujeito da salvação é histórico, a própria história é história da 

salvação.
625

 

  Não fosse a cruz, não haveria páscoa. Não fosse a páscoa, a vida de Jesus se resumiria 

a um conjunto de fatos e atos observados historicamente, mas desprovidos do reconhecimento 

revelador da intervenção divina, voltada para a reconciliação de todo gênero humano. Na 

cruz, na morte e no sinal do sepulcro vazio nos é garantida a ressurreição por e em Jesus 

Ressuscitado (cf. 1Cor 15,22-55). “N‟Ele se devem imergir, d‟Ele devem ser como que 

„revestidos‟; e assim se tornam participantes da sua consagração, do seu cargo sacerdotal, do 

seu sacrifício.”
626

 

 A ressurreição se inscreve na linha da esperança bíblica. Juntar o sentido e a esperança 

da ressurreição à morte daquele Nazareno na cruz, embora inaudito, foi uma realidade pré-
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anunciada. Deus fez com Jesus o que a profecia de Daniel já havia conjecturado para os 

mártires e os justos.
627

 O precedente da morte no Gólgota causou sentido à figura do Filho do 

Homem que Jesus havia reclamado para si quando em discussão com seus opositores ou se 

auto-apresentando aos seus seguidores. Aquele Filho do Homem, esmagado pela violência 

dos poderosos e padecido numa cruz é o mesmo Filho Ressuscitado. “O significado da 

ressurreição reside no conceito de salvação. Não se pode informar adequadamente o lugar que 

a ressurreição ocupa na cristologia fora do contexto mais amplo do significado que é 

designado pelo símbolo da salvação.”
628

 

 A salvação está em continuidade com a morte de Jesus, pois ele é “o portador absoluto 

da salvação.”
629

 Ao mesmo tempo em que a salvação é o vértice da comunicação de Deus ao 

mundo é o seu apelo absoluto à pessoa humana. O auto apresentar-se de Deus é sempre uma 

pro-posta que espera res-posta. É a eterna relação de amor entre Deus e o ser humano que se 

manifesta no Cristo ressurreto. “A história da ressurreição do Cristo não relata um evento 

isolado ocorrido depois de sua morte. Ela relata o evento que é antecipado num grande 

número de outros eventos e que é, ao mesmo tempo, a sua confirmação.”
630

 Esta vida revelada 

na ressurreição é a mesma que estava na cruz. Por isso vigora uma unidade entre morte e 

ressurreição; há um só mistério pascal.
631

 

A ressurreição não se reduz a uma ideia ou filosofia, concretiza-se numa 

pessoa, que é histórica. Concretamente, refere-se à pessoa humana de Jesus. 

A experiência da ressurreição destaca de modo bastante forte a identidade 

entre o que morre e o que ressuscita. É Jesus, o crucificado, o que é visto 

vivo.
632

 

 A fé na ressurreição não se apóia apenas sobre um testemunho externo, como se 

tratasse de outro acontecimento. Aqueles que receberam o testemunho da ressurreição 

dispõem de experiências comparáveis, que lhe permitem discernir a credibilidade do que foi 

apresentado como verdade. Mas, no caso único da ressurreição, não ocorre assim: não temos à 

nossa disposição experiência alguma comparável. “Entretanto, entendemos o testemunho dos 

discípulos de Jesus com a esperança transcendental da ressurreição, que vem juntar-se ao dom 
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do Espírito de Deus que testemunha em nós mesmos.”
633

 A ressurreição de Jesus possibilita, 

nesta perspectiva, reinterpretar sua morte e, a partir dela, toda a sua existência. Esse caminho 

ao reverso esclarece o acontecimento sombrio da cruz. Aliás, sem a ressurreição, a paixão e a 

morte de Jesus, não teriam despertado a atenção dos seus seguidores. 

 

3.1.2 A ressurreição como experiência de salvação  

 No lado oposto à morte de Jesus, contemplamos a sua ressurreição. A vida venceu a 

morte e as trevas cederam à luz: isto é ressurreição. As narrativas evangélicas sobre a 

ressurreição de Jesus demonstram atos de poder, sinais e milagres feitos por ele. Há que se 

pressupor que estes atos de poder, tomados pela crítica histórica, não podem ser reduzidos a 

meras elucubrações tardias
634

 ou a afirmações fundamentalistas. Estes atos de poder são sinais 

do Reino de vida e da messianidade de Jesus. A ressurreição é, pois, a aceitação e ratificação 

de toda a vida e ministério de Jesus. 

 O modo como Jesus viveu e o que ele anunciou estão para sua morte como causas 

históricas.
635

 O sentido da morte de Jesus pode ser entendido de várias maneiras, em função 

de valores opostos.
636

 Não era necessário que ele morresse crucificado. Para que a redenção 

fosse efetivada não bastaria apenas a morte de Jesus. Entretanto, Jesus deu a sua vida em 

conformidade com a sua mensagem. “Ele caminha decididamente ao encontro da morte que o 

ameaça, assumindo-a pelo menos como consequência inevitável da fidelidade à sua missão e 

como que a ele imposta pelo próprio Deus.”
637

  

  Na proximidade da Páscoa as multidões perguntavam: “que pensais? Virá ele à festa?” 

(Jo 11,56). Sim, ele foi! A fidelidade à sua missão, o compromisso com o Reino, a lealdade 

com o Pai fizeram com que Jesus, não obstante pedindo que o Pai afastasse o cálice (cf. Mt 

26,39), não recusasse viver os tormentos da crucificação, sem nada responder. “Sofre como 
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„amaldiçoado‟, mas na verdade é abençoado, morre como „abandonado‟, mas na verdade é 

acolhido por Deus. Assim Deus confunde a sabedoria e a justiça deste mundo.”
638

 

  A morte de Jesus apresenta-se de tal maneira que, por seu próprio ser interno, supera-

se na ressurreição, como que morrendo ao entrar nela. E a ressurreição não significa o começo 

de um novo período na vida de Jesus, preenchido com algo de novo, mas continuado na 

ordem do tempo.
639

 Jesus entregou a sua vida à morte, pois acreditava que estava continuando 

sua missão: foi obediente até a morte, e morte de cruz (cf. Fl 2,8).
640

 Esta obediência filial 

caracterizou Jesus como o Filho de Deus, o profeta do Reino, o Messias. 

 Para percebermos como o sofrimento de Jesus entra em sua atividade salvadora é 

necessária transcender a passividade com que esse sofrimento foi-lhe imposto e examinar a 

sua ministerialidade e o seu modo de se apropriar desses sofrimentos, inserindo-os no 

comprometimento positivo de toda a sua vida com o Reino de Deus. É isso que Deus, 

enquanto fundamento da salvação, ressuscitou da morte de Jesus, seu Filho.
641

   

  Se ele, o Servo Sofredor, não abandonou sua missão, é porque havia algo de autêntico, 

de especial na vida daquele Nazareno. As multidões sabiam quem era ele, o que dissera e o 

que seria capaz de fazer.
642

 A crucificação se deu como confirmação dessa vida, desse novo 

ensinamento e das suas consequências sociais e religiosas. Esta morte por crucificação é o 

veredicto de que este profeta, Jesus de Nazaré da Galileia, embora muito semelhante com os 

profetas da tradição judaica, mostrou-se tão coeso com o seu destino de profeta
643

 que seus 

seguidores mais próximos fizeram, quase imediatamente, a associação entre seu Mestre e o 

Servo Sofredor. Jesus percebeu que o Reino de Deus, aproximado pela sua pregação, seria a 

causa de seu sacrifício e somente através da sua morte e ressurreição o Reino adquiriria a 

radicalidade última em si e para nós.
644
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Cristo definiu o sentido de sua morte em termos de amor, doação, sacrifício 

livre, feito para os que o matavam e para todos os homens. O profeta de 

Nazaré que morre era simultaneamente o Filho de Deus, realidade que para a 

fé só ficou realmente lúcida, após a ressurreição.
645

 

 Amor, doação, sacrifício livre são os conceitos-chave para entendermos a salvação que 

acontece em nossa história, ou seja, não é algo alheio à nossa vida e sim eclosão definitiva do 

que nela está ocultamente presente. Aos que desejam a salvação cabe escutar o Salvador, 

seguir seu comportamento e estar sintonizado com suas atitudes.
646

 Este passo decisivo se 

resume no seguinte enunciado: nossa experiência de salvação transcende a vida terrena de 

Jesus e exige encontrar-se com ele, o Ressuscitado. “O testemunho de Cristo tornou-se firme 

em vós” (1Cor 1,6). 

 A compreensão da morte de Jesus, portanto, nos é dada a partir das suas ações em 

favor dos oprimidos, da mensagem que cativou as multidões e da contestação da ordem 

vigente. Todos esses magníficos acontecimentos foram iluminados pela ressurreição, sem a 

qual não teriam sentido. Somente na ressurreição se compreende o sentido da vitória 

escatológica de Deus sobre a morte. O que se esperava como hipótese se realizou em Jesus 

Cristo, e nele e por ele, se realizará, pela garantia da ressurreição, em todo ser humano. 

Entretanto, não é fácil entender a ressurreição de Jesus como motivo de fé, nem acolhê-la 

como objeto de fé,
647

 mas nela se encontra o acesso ao Reino, cuja proximidade pessoal já é, 

em si, a sua realização iminente. E, então, tudo pode agora ser concebido sob a realidade da 

salvação.  

 A ressurreição de Jesus é a nova intervenção de Deus. Em última análise, o conceito 

de ressurreição não se reduz à descoberta do sentido da morte de Jesus e nem à experiência 

dos discípulos, sem referência a Jesus. A ressurreição acontece nele e a partir dele. É Jesus 

que, vivo e ressuscitado, entra em contato com os discípulos para mostra-lhes as mãos e o 

lado (cf. Jo 20,20) e para certificar-lhes que o Reino venceu e que, portanto, agora a salvação 

é possível em definitivo. 

  O sentido da ressurreição nasce da fé que se expressa em engajamento religioso e 

social do indivíduo e da comunidade. Este sentido está em continuidade com o anúncio dos 

primeiros discípulos e é pronunciado com base nos ensinamentos e na vida de Jesus de 
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Nazaré. Somente a partir destas categorias entenderemos que a ressurreição é um ato salvífico 

de Deus, ou seja, um dom do Pai. 

 

3.1.3 O significado de expiação-reconciliação na morte de Jesus 

 A necessidade de contar a paixão e a ressurreição do Mestre, embora com pretensões 

dogmáticas, coincide com o fato de que muitos não deram tanta importância à morte de Jesus 

e preferiram não se envolver naquele acontecimento vergonhoso e escandaloso do final da 

vida de Jesus. Pela fé na ressurreição os primeiros discípulos assumem a morte de Jesus como 

o grande momento de sua vida e de sua obra. A ressurreição é a certificação desta realidade. 

Ao invés de ocultar o acontecimento da cruz a ressurreição lhes confere este sentido: morte 

pela vida. 

 Embora Cristo pudesse nos redimir sem o fato de morrer na cruz, é preciso, no 

entanto, afirmar que ele não poderia nos redimir, nem seríamos vitoriosos pela vitória da vida 

sobre a morte, se ele não tivesse concretamente morrido. Assim como nasceu, se encarnando, 

morreu, se entregando ao Pai. Sem a morte de Cristo não haveria vitória sobre a morte. A sua 

cruz foi consequência de seu existir histórico, assumida com liberdade e consciência e a sua 

morte foi seguimento de sua humanidade. Então, podemos concluir que Jesus tinha de morrer, 

fosse em sacrifício-doação na cruz, fosse de modo „natural‟.  

 Hoje, a ideia de sacrifício é comumente associada à dor, ao sacrifício supremo.
648

 Isso 

acontece porque demoramos a desmaterializar o que serve apenas no plano espiritual.
649

 O 

processo de reconhecimento do sacrifício de Jesus começou com muitas perguntas e 

suposições. Para denominar Jesus, o Cristo, Senhor e Messias “a quem crucificastes” (At 

2,36), foi preciso um movimento anterior composto de conhecimento
650

 e seguimento, 

conversão e confissão. “O Cordeiro pascal, o Povo-vítima, o servo que expia pela multidão, 

tudo isso converge e funde-se numa única realidade: Jesus, o Messias.”
651

 

 A ideia de que o sofrimento pode gerar reconciliação, desde o Quarto Cântico (cf. Is 

52,13-53,12), foi absolvida como pano de fundo interpretativo para a morte de Jesus que, 

conforme supunham, sofreu para reconciliar e expiar os pecados dos outros, assim como 

                                                           
648

 Cf. LIBANIO, João Batista. Imagens de Deus na pós-modernidade. In: BOGAZ, Antonio S. & COUTO, 

Márcio A. Deus, onde estás? A busca de Deus numa sociedade fragmentada. São Paulo: Loyola, 2001, p. 66. 
649

 Cf. WILLI-PLEIN, Ina. Sacrifício e culto no Israel do Antigo Testamento. São Paulo: Loyola, 2001, p. 145. 
650

 “Conocer a Jesús, el Cristo, conlleva siempre una nueva comprensión de si, en y a través de una renovación 

de la propia vida. Lo primero no puede separarse de lo segundo, ya que de lo contrario la fe cristiana quedaría 

reducida a una fórmula muerta.” SCHILLEBEECKX, Edward. En torno al problema de Jesús: claves de una 

cristología. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1983, p. 41. 
651

 LOEW, Jacques. Jesus, chamado o Cristo. São Paulo: Paulinas, 1974, p. 186. 



129 

 

acontece ao Servo Sofredor. Alias, o que se percebe no Quarto Cântico é conceito de 

sofrimento atrelado ao conceito de ablação; assim sendo, Jesus se doou sofrendo por nós, para 

que tivéssemos as culpas aplacadas.  

 Não há dúvidas de que Jesus viveu toda a sua vida para o Pai, numa entrega filial, e 

para os irmãos, no amor-serviço e na solidariedade.
652

 Depois que descobriram a figura do 

Servo Sofredor em Jesus, puderam afirmar que a sua vida e a sua morte foi por amor a nós, 

em nosso lugar e em nosso proveito. O Servo, o Filho assumiu o sacrifício voluntariamente de 

sua própria vida por nós e para a nossa salvação. Esse conceito de sacrifício redentor além de 

redimir, leva os redimidos à conversão. O sofrimento de Jesus, portanto, tem um sentido 

redentor, confere a salvação, a vida plena.  

  O sofrimento, a dor, a morte não são definitivos graças à fidelidade e à solidariedade 

de Jesus, pois a graça divina e o sofrimento são diametralmente opostos. Jesus elimina o 

sofrimento, ao levar ele próprio o sofrimento dos outros. O Pai de Jesus não deseja o seu 

sangue ou sua morte, mas deseja a vida, a obediência e a correspondência, ou seja, a adesão 

ao seu amor. 

  Esse é o plano de amor, de salvação, que Jesus leva a cabo, oferecendo-se a si 

mesmo.
653

 Este plano requer a colaboração humana. No caminho seguido por Jesus deve o 

caminho dos seus seguidores, daqueles que foram salvos por ele, daqueles que acolheram a 

salvação. Seguir Jesus é assumir seu caminho e seu sofrimento em favor dos outros, um 

sofrimento consequência da injustiça humana, uma paixão pela justiça divina. Jesus sofreu 

pela causa do Reino, como as dores de parto de uma nova realidade, de uma nova vida (cf. Mc 

13,8; Rm 8).  

  Com a morte do Filho de Deus – uma vez que entrando na história assumiu 

concretamente a condição humana – realiza-se o plano de amor, no qual o ser humano foi 

criado, e atende do próprio Criador: elevar a criatura acima de suas possibilidades finitas e 

introduzi-la numa realidade redimida, de vida plena. 

 Ao lado do significado de substituição aplicado à morte do Senhor por nós está o 

significado de reconciliação.
654

 Jesus tudo fez e até se entregou à morte para reconciliar o ser 

humano com Deus, o Pai e para que assim se tornassem filhos de Deus (cf. 2Cor 8,9). Jesus 

viveu a substituição com toda profundidade e radicalidade, pois, mesmo sendo o Filho de 
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Deus, se fez homem servido, trocou de lugar: ele, que era rico, tornou-se pobre, para que o ser 

humano, pobre, se tornasse rico.
655

 “E o sofrimento de Cristo encontra o seu verdadeiro lugar: 

nem padecimento passivo, nem preço a pagar a um Deus castigador, nem sequer equívoca 

dialética entre a ira de Deus e o castigo, em Cristo, do pecado; e sim face verdadeira do 

amor.”
656

 

  É na humanidade de Jesus que está o sujeito de atribuição da vida cristã. Existe em 

Jesus um eu humano que faz parte da integralidade de sua natureza humana, centro dele 

mesmo, onde chega à consciência de si e toma as suas decisões. Foi aí que Jesus viveu 

humanamente a relação com Deus-Pai. Entregou-se à morte e ao poder da ressurreição. É aí 

que lhe é possível congregar a multidão dos seguidores e se fazer seu corpo, na participação 

de sua morte e de sua ressurreição.
657

 Este sacrifício de Jesus é entendido como renúncia. “Tal 

renúncia visa sempre algum preceito para outra pessoa ou causa.”
658

 

 Para que exista uma verdadeira reconciliação é necessário mudar de lugar através do 

sair-de-si-próprio para substituir o outro. É, portanto, uma reconciliação-redenção, pois exige 

a solidariedade. Jesus, em toda a sua existência, saiu de si para o Pai, na obediência radical, e 

para os outros, na vivência do amor-serviço. Esta foi a reconciliação realizada por Jesus: ao 

sair de si para o Pai e viver o amor ele compartilhou o sofrimento, a dor, a pobreza, a 

marginalização, enfim, a miséria humana. Solidário, obediente e amoroso, Jesus reconcilia a 

todos, vence a morte e o mal e possibilita um novo começo (cf. 2Cor 5,17).
659

 “Pela morte, ele 

parte; em sua morte, ele retorna ressuscitado.”
660

 

 Desde a mais antiga narração da paixão de Jesus, a de Marcos, está presente a ideia do 

Justo Sofredor. Ajuntada com Fl 2,6-11, encontramos os mais expressivos títulos jesuanos 

que decorrem do seu sacrifício na cruz: Senhor e Servo. Jesus é o Senhor e, ao mesmo tempo, 

o Servo.
661

 

  Entretanto, é preciso destacar que substituir não é tirar o lugar do outro. A atitude de 

Jesus requer a complementaridade que consiste no requisito do movimento inverso, a saber, a 

abertura da outra parte. A passividade quebra a lógica desse movimento de solidariedade- 
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substituição. Da parte expiada e redimida exige-se aceitação e colaboração, sob condição de 

não prestar-se como reconciliação. É a solidariedade e substituição de Jesus que realiza a 

reconciliação. Mas não tira a responsabilidade e a tarefa correspondente daquele que foi 

reconciliado. Decorre desta ação sacrificial libertação das forças do egoísmo e imersão no 

amor, traduzido em acolhida ao Reino, vivido na doação ao outro. Entendida a reconciliação-

redenção em conexão com a solidariedade-substituição pode-se corrigir o peso excessivo e 

juridicista da teoria da satisfação de Santo Anselmo, pois a reconciliação não acontece sem a 

colaboração humana. Mediante a graça da redenção, Jesus torna possível essa colaboração e 

faz com que sejamos capazes de responder ao dom do amor de Deus.
662

 

 O conceito de reconciliação continua válido para expressar a morte de Cristo como 

sacrifício em favor da vida do outro. Este conceito exprime a salvação como iniciativa de 

Deus e como realidade reconciliada que aspira, na esperança da ressurreição, a reconciliação 

total em seu acabamento escatológico.  

 Sem pecado, sem merecimento de punição, Jesus se auto apresentou como capaz de 

tirar a culpa que os pecadores merecem. O Sem-pecado, pelos com-pecado. A expiação de 

Jesus somente despertou a atenção dos seus seguidores após a experiência de fé na 

ressurreição. “É nessa santificação pessoal, e não em razão de um preço pago ou de uma pena 

substitutiva, que as pessoas são santificadas.”
663

 

 Na ressurreição, no entanto, Deus mostrou sua resposta: seu Filho – e nele todo o ser 

humano – não ficou abandonado a si mesmo. A realidade da salvação torna patente o sentido 

da morte de Jesus de Nazaré revelando a força do Filho, tornado Novo Adão, que morto e 

ressuscitado transforma o ser humano, potencializando-o de dentro até convertê-lo em uma 

nova criatura (cf. Gl 5,15).  

 A ressurreição significa a vitória da vida sobre a morte. O maior bem que temos, a 

vida, irá desembocar, chegada a sua plenitude, na vida eterna com Deus. A ressurreição de 

Jesus, portanto, é prelúdio da nossa ressurreição. Assim, as nossas experiências, as nossas 

conquistas, nossos familiares e amigos, nossas lutas e ideais, não se perderão. Apenas estarão 

privados da imperfeição e do sofrimento que as acompanha neste mundo. A vida será 

transfigurada. No entanto, a ressurreição não nos distrai ou aliena das tarefas concretas, pois 

construímos no tempo presente a nossa própria eternidade.  
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  A mensagem da ressurreição nos afirma que a última palavra sobre a nossa existência 

será uma palavra de amor e acolhimento.
664

 “A Escritura, como tantas vezes se repetiu, não se 

interessa pela ressurreição como se esta fosse um fenômeno „objetivo‟, interessante pelo que 

tem de insólito e extraordinário. A ressurreição interessa porque é pro nobis, „para nós‟: o 

ressuscitado é para nossa salvação.”
665

 A salvação, portanto, é o grande movimento que 

saindo de Deus penetra na dura e triste condição da humanidade para libertá-la da angústia e 

da opressão. Nessa riqueza viva e realidade insondável se torna claro que, se Deus criou o ser 

humano, sabendo que isso equivale a submetê-lo à realidade de seu ser, isto é, à limitação da 

criatura, a dor da finitude e à constante contradição da existência, é por que desde sempre o 

concebe em um projeto muito maior.
666

  

 Os vários textos do Novo Testamento que explicitam a ressurreição
667

 foram 

elaborados paulatinamente, desde as primeiras testemunhas. A partir dos relatos sobre as 

aparições de Jesus as fórmulas de fé foram se aglutinando e sendo sistematizadas. A estes 

relatos se juntam as pessoas capazes de certificar, a partir de sua própria experiência, a 

realidade da ressurreição. Essas pessoas podiam testemunhar mediante interrogatório para 

quem desejasse obter mais informações (cf. At 10,40-42). A construção dos relatos e 

testemunhos sobre a ressurreição de Jesus pressupõe a fé dos discípulos e a iniciativa divina. 

“Somos e continuamos dependentes do testemunho das testemunhas previamente designadas 

que viram o Senhor ressuscitado.”
668

 Quando essas autênticas testemunhas percorreram a 

história do contexto de Jesus, compreenderam melhor a sua humanidade, o seu projeto 

(causa), enfim, a sua vida e a sua morte. “Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho 

único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). 

 

3.1.4 A morte na cruz e a experiência pascal  

 A pregação de Pedro, de pé e junto com os Onze, esclarece o teor da confissão pascal: 

“não era possível que ele fosse retido em seu poder” (At 2,24). Inicialmente os discípulos 

estavam de acordo com os inimigos de Jesus e achavam que a crucificação foi um sucesso, ou 

seja, havia desarticulado o crescimento do Reino e forjado o medo e a decepção. Mas aquela 

encruzilhada foi temporária. A condenação à morte fora argumentada com falseio. Os que 
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conviviam diretamente com o Mestre sabiam de suas intenções e atitudes; eram testemunhas 

de que em Jesus não havia pecado e, portanto, foi uma morte injustificável.  

Para os que o assassinaram era um homem que colocava em perigo a 

estrutura social e política do povo. Para a grande massa era um homem que 

tinha despertado esperanças e ilusões, mas não tinha podido colocá-las em 

prática. Para os amigos era um fracassado. Tinham esperado até o último 

instante, mas os chefes foram mais fortes do que ele. Ao terceiro dia 

ressuscitou. Quando os seus foram descobrindo, uns antes, outros depois, 

que Jesus estava vivo, sua morte converteu-se em um “acontecimento”. Deus 

estava naquela morte e no que Jesus tinha feito durante toda a sua vida.
669

 

 Na compreensão dos seguidores de Jesus, imediatamente após a crucificação, o Reino 

de Deus havia chegado ao fim. O sucesso aparente da pregação e da obra de Jesus fora 

vencido. O que esperar, portanto? É preciso ter a consciência de que os textos do NT 

exprimem vários níveis da fé e da reflexão cristã inicial. “São vários e diversificados níveis 

„iniciais‟ tanto no sentido cronológico-histórico como no sentido conteudístico da progressão 

reflexivo especulativa.”
670

 

  Nos primórdios do movimento cristão, a morte de Jesus na cruz, como criminoso 

político-religioso, era inexplicável; parecia contradizer as possibilidades e as expectativas de 

sua missão. A ressurreição dos mortos não era um conceito totalmente novo. A fé judaica já a 

conhecia. O que lhe pareceu totalmente novo foi o escândalo da cruz. A condenação e a morte 

de um profeta na cruz não contava com nenhuma tradição a seu favor. Gradualmente os 

seguidores de Jesus interpretaram sua morte, com base nas Escrituras judaicas, como a morte 

de um profeta, uma morte sacrificial e redentora. Em consequência disso, a maioria dos 

cristãos hoje conhece a morte de Jesus dogmaticamente e entende-a em categorias abstratas e 

simbólicas.
671

 

 A recordação de que Jesus não foi somente um homem justo em todo o seu proceder e 

que havia tomado o partido dos oprimidos pelo sistema social e religioso favoreceu a guinada 

da compreensão da vida histórica e da morte de Jesus. O anúncio antecipado do que poderia 

acontecer com o projeto do Reino: ou seria vontade de Deus ou seria apenas uma ilusão 

quimérica.  

  A forma como foi interpretada a morte de Jesus foi determinante para a experiência da 

ressurreição. Todas as interpretações coincidem no quesito de não haver nenhuma dissociação 

entre a cruz e a páscoa. A compreensão da morte por nós e por nossos pecados (cf. 1 Cor 
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15,3) dá acesso à compreensão da páscoa como passagem da morte para a vida, da treva para 

luz. A cruz e a ressurreição são partes de uma mesma realidade: Jesus é o Cristo. A função da 

cruz é salvífica a partir da experiência pascal; essa experiência certificou de que a prática 

jesuana lhe proporcionou a vitória sobre a morte. A vida de Jesus se transformou em 

ressurreição.  

 Como o Pai não viera salvar o Filho, enviado para anunciar seu Reino, quando mais 

precisava, quando era julgado e condenado a uma cruz sem razões substancias, foi a questão 

mais implicante para os discípulos de Jesus. Dá significado a um acontecimento conceituado 

como escândalo não foi nada fácil. “Sob o aspecto biológico, a morte de Jesus pertence ao 

passado; sob o aspecto humano, pessoal, ela é eterna, mistério de plenitude filial do homem 

Jesus.”
672

 

 Relacionar a vinda do Reino com a morte de Jesus somente foi possível pela 

experiência da ressurreição. Foi a ressurreição que transformou completamente o modo como 

enxergar o projeto do Pai de Jesus. Não fosse a ressurreição Jesus seria apenas um homem 

reto e piedoso, sábio e corajoso. A sua morte, exatamente como acontecera, apesar de incrível, 

foi o fator preponderante para demonstrar que Jesus não era somente reto, piedoso, sábio e 

corajoso. A ressurreição, portanto, não é um milagre ou uma sorte casual, mas resultado da 

palavra, da ação e da morte de Jesus.  

 O sentido da morte de Jesus demonstrou que todo poder que lhe “foi dado no céu e 

sobre a terra” (Mt 28,18) para falar e agir, todos os sinais que havia realizado: “tais obras, eu 

as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou” (Jo 5,36), são salvíficos. Assim como 

essas práticas salvadoras de Jesus resultou num final escandaloso, o final escandaloso 

significou suas ações como salvíficas.  

A realidade da redenção é totalmente determinada pelo Verbo Encarnado, o 

Filho de Deus que traz graça e verdade, e se faz para nós justiça, santificação 

e redenção. A morte redentora de Cristo por amor realiza de uma vez por 

todas o Projeto salvífico do Pai (cf. Hb 9,26). Esse projeto abarca toda a vida 

de Jesus, que passa pela morte e se plenifica na ressurreição.
673

  

 A profissão de fé que declara que o Deus Pai arrancou o Filho Jesus da morte é 

profissão simultânea de que suas ações foram aprovadas. A páscoa lhes confere essa fé: a vida 

histórica de Jesus adquire novo significado, cuja força foi selada na morte de cruz. A páscoa 

não obscurece a morte na cruz, mas é o seu sentido, pois exprime o caráter da vida nova. A 
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morte deixa de ser um acontecimento a mais e torna-se o acontecimento certificador de toda a 

ação redentora de Jesus e passagem, mediante a ressurreição, para a realidade da páscoa.  

 Aos que esperavam que o Pai deveria arrancar o Filho da maldita cruz, foi-lhes 

possível compreender que a cruz é a resposta concreta de Deus.
674

 Pela cruz, todos os 

pecados, o peso da injustiça e do egoísmo, foram assumidos e redimidos. Não é a força 

humana que destrói a cruz, a morte. Não é a vingança contra os opressores de Jesus e do povo, 

que garante a vitória.  

 Todos os efeitos das ações de Jesus são recapitulados no evento da cruz. Entre o Filho 

de Deus e o seu instrumento de propiciação existe uma cumplicidade: a Vida é crucificada e a 

cruz se transforma em vida. O madeiro da morte se transmuta em árvore da vida. O 

Crucificado e a cruz formam como que um mesmo corpo numa correlação de dependência e 

de inseparabilidade.  

 Na cruz se revela, a um só tempo, o pão umedecido no vinho e o fel do pecado; o 

carinho de Deus e os pregos da maldade; o silêncio íntimo do Pai e o grito de dor. No entanto, 

o símbolo da desgraça, da condenação e do pecado é, agora, o símbolo da graça, da liberdade 

e da redenção. A transformação da cruz lhe conferiu ser o sinal da força e não da fraqueza, ser 

o símbolo da paz e não da violência e da injustiça. A cruz, portanto, passa a atuar por esta 

novidade, pelo que passou a ser, pelo que dela se pode absolver como revelação e pelo que ela 

realiza de mais significativamente. Neste sentido, se pode afirmar que a cruz é o sinal da 

salvação e que a vitória de Cristo repercute a partir da cruz. 

 

3.2 Salvação: dom do Pai, pelo Filho  

 O conceito de salvação sobressai, na atualidade, com uma gama de postulados que 

permitem uma compreensão mais ampla da doutrina da redenção eterna, apregoada na época 

dos Padres da Igreja sem, contudo, abdicar do fundamental: Jesus é o Salvador pela sua vida, 

morte e ressurreição.  

   A estrutura dos Símbolos, elaborados desde o século IV, permite-nos confessar: fomos 

salvos por Cristo; nossa salvação dependeu da sua ressurreição. Os concílios de Niceia e 

Constantinopla ratificaram o papel da vida-morte de Jesus: por nós e para a nossa salvação.
675
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Não se trata, agora, de uma nova doutrina, nem de pontos divergentes, mas depende da 

continuidade do conceito e de sua atualização. Sem contradizer os princípios já vividos pelos 

primeiros discípulos de Jesus, a abordagem do conceito de salvação transcende o plano 

religioso. Ao se ampliar o conceito, se alarga as possibilidades.  

  A partir do Vaticano II, a Igreja reconhece a ação salvífica de Deus em outras 

religiões. Nesse universo em diálogo como compreender a experiência de salvação e de não-

salvação hoje? 

 Quando, no segundo capítulo desta dissertação, percorríamos o desenvolvimento da 

abordagem, concepção, aplicação e anúncio da morte de Jesus de Nazaré e sua implicação 

simultânea no conceito de salvação, fomos aos poucos percebendo que a experiência de 

despojamento, doação e radicalidade à vontade de Deus e ao Reino foi, por vezes, omitida ou 

expressa de tal modo que em seu lugar prevaleceu a ideia de sacrifício de Jesus Cristo 

desconectado do seu existir histórico.  

 O sentindo fundamental da salvação, portanto, decorre da morte de Jesus como 

realização definitiva de libertação: o último inimigo a ser vencido foi precisamente a morte. 

Assim como a encarnação possibilitou que Jesus, encerrado sem reservas em nossa condição 

humana, desatasse uma a uma todas as impotências, libertando, uma a uma todas as 

possibilidades, a salvação possibilitou-nos compreender que enquanto ele realizava isso, foi 

tornando possível que também nós o realizássemos.
676

 

 Expressa em termos similares a libertação, realização plena, cumprimento definitivo 

do projeto de Deus, ou seja, a salvação é confessada como obra e dom de Deus. “A salvação 

cristã consiste no encontro com o Deus salvador em Jesus e através dele, de modo que Jesus 

salva ao revelar e tornar Deus presente.”
677

 Considerado enquanto tensão entre o já evidente e 

o ainda não plenamente, o ato salvífico se desloca do apego à existência histórica em 

contraste diacrônico com o desejo de transcendência e, assim sendo, o ser humano articula 

suas carências e suas conquistas no movimento da manifestação reveladora da providência 

divina. Refletiremos, na sequência, a aplicação do conceito de salvação como sentido último 

da morte de Jesus de Nazaré, tendo em vista o seu desenvolvimento histórico, em diálogo com 

o contexto em que vivemos.  
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3.2.1 Salvação na contemporaneidade: experiência e linguagem 

 Para uma melhor compreensão do conceito de salvação e sua aplicabilidade, podemos 

atentar para o que a raiz linguística da palavra salvação tem a nos oferecer. A palavra salvação 

tem sua origem na palavra latina salus, que pode ser definida como redenção de tudo aquilo 

que é alienante, negativo e mau e, ainda, como realização plena de todos os nossos anseios, 

aspirações, objetivos e intenções práticas. Esta definição mostra o desejo do ser humano de 

inteireza, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, por obra de Deus, como graça 

imerecida.
678

  

 A salvação não exclui, por outro lado, a dimensão do sofrimento humano. Negar o 

sofrimento é negar a realidade humana e criar uma salvação ilusória e inacreditável ou uma 

sociedade perfeita. Para salvar, Jesus assumiu o sofrimento, a realidade e a limitação humana. 

Promessa do Pai, verificada no Filho e continuamente testemunhada no Espírito, a salvação 

não é um faz-de-conta, mas revela-se capaz de assumir o sofrimento, porque sabe que este já 

tem a raiz de seu poder cortada, está vencido e envolvido na força superior de uma salvação 

atuante.
679

  

 Em toda a Bíblia aparece como fato central a experiência de Deus como Salvador. O 

Deus da experiência cristã é um Deus que quer a vida do ser humano. A morte de Jesus Cristo 

foi o sacrifício-prova de seu amor a ponto de dar a vida pela vida. Morte pela vida. É a 

extremada certificação de que podemos ter neste mundo a vitória sobre o mal. Podemos ter 

mais vida aqui e agora e a vida plena na eternidade. É com estas palavras que nos 

aproximamos do conceito de salvação. 

  Jesus Cristo é o único e exclusivo hermeneuta da nossa experiência salvífica. Sua 

encarnação, morte e ressurreição visam precisamente a nossa salvação. “Pois Deus não enviou 

seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele” (Jo 3,17). 

A essa afirmação corresponde a singularidade humana de Jesus em sua atividade terrena e 

histórica. Ao criar espaço para o Reino de Deus a atividade de Jesus estava voltada para a 

salvação.
680

 Este caráter messiânico, revelado à luz da crucificação e da ressurreição, se 

estende a toda a humanidade.  

 É pela ressurreição de Jesus que sua mensagem, sua vida e sua morte assumem toda a 

sua significação e valor para a fé cristã. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria 
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considerada como mais uma injustiça cometida contra um inocente. No entanto, a ressurreição 

nos revela o caráter único e original de sua morte, enquanto consequência lógica de sua 

missão.
681

 

   Atualmente nos são apresentadas muitas promessas de progresso humano.
682

 

Notificamos que os descobrimentos científicos e as conquistas no novo campo das realidades 

virtuais. Aparecem projetos de uma humanidade melhorada, uma nova espécie de pós-

humanos realçados por tecnologias biológicas, informáticas, farmacêuticas e cognitivas. Com 

tantos fascínios pós-modernos, frequentemente nos tornamos surdos aos gritos das vítimas, 

cegos às consequências das opções assumidas e, eventualmente, nos encaminhamos para um 

colapso da civilização.
683

 

  Na experiência da ressurreição de Jesus Cristo esta certeza ganha contornos ainda mais 

claros, pois se sublinha a realidade do perdão de Deus que liberta-salva definitivamente o ser 

humano da sua culpa. E, portanto, se condensa a forma mais explícita do amor de Deus-

Salvador: “Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10).  

 Seguindo este conceito de salvação podemos compreender a não-salvação como falta 

contra Deus ou rejeição absoluta do seu projeto, o que implica na incompatibilidade do ser 

humano com suas necessidades e desejos mais prementes. Em categorias bíblicas, a não 

salvação é permanente estado de escravidão ao pecado, perda de esperança na salvação, 

rejeição da filiação divina.  

 A salvação se torna realidade plena na vida de uma pessoa na medida em que for 

internalizada como liberdade e como experiência que perpassa os problemas do sofrimento 

humano. A possibilidade de salvação na e da história somente pode ser experienciada como 

uma realidade dentro da prática, como uma resposta à negatividade, ao mal,
684

 sendo salvação 

neste mundo ou salvação final ou escatológica.  

 A ideia central da mensagem do Novo Testamento advém da experiência do perdão 

pelo amor e não do perdão pelo sangue derramado, como forma cultual de sacrifício exigido 

como paga pelas culpas para que indivíduos envolvidos em crimes não recebessem os castigos 

aplicáveis. Deus não aufere as culpas humanas, nem castiga os culpados. O Deus-Pai, 
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anunciado por Jesus, não é um juiz implacável. Dizia Jesus: “Pai, perdoa-lhes: não sabem o 

que fazem” (Lc 23,34). Deus é um Pai compassivo (cf. Lc 15, 11-32). O Filho conhecia muito 

bem o Pai: “Eu estou no Pai e o Pai está em mim” (Jo 14,11). Deus é Salvador, pois está 

sempre pronto para salvar o ser humano do mal que ele faz a si mesmo, aos outros e ao meio 

ambiente.  

A salvação é algo mais profundo e misterioso: nela há um ser humano que 

luta por constituir-se, que se realiza no indefeso, mas íntimo tremor de uma 

humanidade que se faz; e nesse ser humano, no livre consentimento de seu 

amor, de sua fé e de sua esperança, enxerta-se a força personalizante do 

amor salvador, da comunhão beatificante de Deus.
685

 

 Os seguidores de Jesus, logo após a experiência da ressurreição, acolheram-no como o 

Redentor do pecado e do peso da escravidão da lei. É ele quem liberta do mal e da morte, 

conduzindo das trevas à luz e oferecendo a dimensão de nova criatura, iniciada na filiação 

adotiva e na fraternidade.
686

 Essas ideias originais da salvação permite-nos abraçar a nossa 

capacidade de amar e de viver em fraternidade, de realizar o bem, de vencer as tentações do 

mal, de esperar o cumprimento das promessas do Reino, antecipando no hoje da história a 

salvação que será plenificada na realidade futura. 

 A salvação oferecida por Jesus é de libertação das opressões. Ao contemplar os que 

viviam sobrecarregados, ele, cheio de compaixão, convida-os: vinde a mim, tomai o meu jugo 

e aprendei de mim (cf. Mt 11,28-30). É uma transformação histórica, que envolve todo o ser 

humano e o ser humano por inteiro. A morte de Jesus na cruz é um gesto gratuito de Deus que 

se manifesta a nós para a nossa salvação. O objeto da fé na ressurreição não é subjetividade 

ou projeção humana de sonhos e aspirações, mas uma experiência que nos invade e envolve e, 

sem perder sua autonomia, nos surpreende e questiona e se torna uma experiência salvífica.
687

 

 A dor não nos é suprimida, não somos libertados da tentação, nem livrados da morte, 

pois nada disso foi poupado a Jesus. Não nos é prometido triunfo sobre a terra, mas, em 

contrário, é-nos pedida a refeição com os pecadores, a identificação com a causa dos pobres, a 

auto doação e empenho pela paz, o amor e a justiça.
688

 

 Santo Agostinho, no seu processo de conversão, experimentou a salvação como força 

divina que transforma profundamente o seu ser. Seguindo este raciocínio agostiniano os 
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teólogos posteriores afirmam que o indivíduo redimido e restaurado é, pela força da graça 

divina, livre para rejeitar a egoísmo e para se abrir ao amor esperando a manifestação do 

Reino de Deus. Entretanto, é preciso compreender a salvação além da subjetividade humana, 

como salvação individual, e além de salvação interior e quase indescritível. Posteriormente, 

com o advento da escolástica, os teólogos descrevem a salvação como transformação 

ontológica da natureza humana que, liberada do estado de pecado será elevada. Na aurora do 

século XX os teólogos intentaram renovar o conceito de salvação rejeitando-a como 

transformação interior. A compreensão de salvação, buscada no conceito bíblico de 

comunicação de Deus para que o ser humano tenha a vida plena, passa a ser apresentada não 

apenas como algo dado por Deus, mas doação total de Deus, o que exige doação total do ser 

humano. Quando há correspondência humana ao projeto salvífico de Deus há participação na 

vida divina, à qual o ser humano tende desde o primeiro momento da sua criação. A salvação 

é, pois participação na vida divina. Tal participação não acontecerá num final distante, mas é 

um fim que se estende ao longo do itinerário que o conduz a Deus.
689

  

 Jesus nos salva pelo dom que faz de si mesmo. Dom total. Não somente o dom de sua 

morte, mas o dom de seu corpo e de sangue, ou seja, de toda a sua vida e de toda a sua paixão 

e morte. Ele nos entrega seu corpo e sangue em banquete, como sinal de nova aliança, nova 

vida (cf. Lc 22,19-20; 1Cor 11,25). Esta entrega salvífica de Jesus ao Pai e aos outros é 

mediadora da entrega dos redimidos a Ele e ao Pai. Uma entrega que suscita outra. 

 Entrega e morte se completam no processo de obediência filial. Uma obediência que 

transcende o aspecto sócio-político-religioso. A razão substancial para a condenação de Jesus, 

alegada pelos tribunais envolvidos no processo acusatório, decorria de sua desobediência ao 

plano humano e, na mesma medida, obediência ao plano divino, acolhido como vontade do 

Pai, à qual o Filho declarara “seja feita a tua vontade” (Mt 26,42) e “em tuas mãos entrego o 

meu espírito” (Lc 23,46).  

 A encarnação de Cristo é o pressuposto da salvação, pois se Cristo deixasse de viver 

alguma das determinações fundamentais da existência humana – portanto não seria humano –, 

nós não estaríamos redimidos. Isso significa que não seríamos redimidos de alguma situação 

se Cristo não tivesse assumido-a. Se Jesus de Nazaré não tivesse vivido a experiência do 
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tempo, a desproporção entre o que se quer e o que se pode, se não tivesse morrido, então nós 

não poderíamos morrer convertendo a morte num ato pleno de sentido.
690

 

Salvação, redenção, libertação, reconciliação, justificação, perdão...: são 

todas expressões que tentam sugerir, com certas variações de perspectiva, o 

aspecto primário e fundamental de todo encontro autêntico com Deus. O ser 

humano, que prova em si mesmo a potência destruidora do pecado e a 

própria impotência diante dele, experimenta em Deus a presença poderosa 

do amor que salva.
691

 

 A concepção do ato salvífico compreendido a partir da morte de Jesus de Nazaré, 

portanto, transcende o conceito de culpa e até mesmo sua necessidade, embora não se pode 

negar que “a morte passou a todos os homens porque todos pecaram” (Rm 5,12). “Na 

existência cristã, o primeiro e mais fundamental não é a consideração do pecado e da culpa, 

mas a abertura para acolher o dom do amor misericordioso do Deus Ágape.”
692

 A salvação, 

portanto, é um ato de Deus que encontra no coração do ser humano desejo e aceitabilidade. 

Sem a aceitação humana a salvação não tem efeito, embora não deixe de ser dom completo, 

pois se a salvação fosse apenas desejo humano, sem o dom de Deus, não seria propriamente 

salvação.  

 Enquanto dom, a salvação não nos é imposta, mas oferecida. A salvação incide no 

contexto sócio-cultural, político-ideológico e religioso, enquanto é caminho para a superação 

do mal e da dor, ou seja, caminho para vida. Jesus aponta-nos “o caminho, a verdade e a vida” 

(Jo 14,6). O caminho da salvação que ele mesmo trilhou, superando as estruturas opressoras 

da vida humana e obedecendo à vontade do seu Pai; a verdade que já está latente na 

consciência de cada pessoa que a procura e pela qual seremos libertos (cf. Jo 8,32); a vida que 

já é a realidade da salvação. Esse caminho de Jesus requer a disposição humana para, com a 

ação divina, superar todos os males e alcançar a verdadeira felicidade humana.  

  Fruto do amor, a realidade da ressurreição é a resposta de Deus que se auto-revela 

como Aquele que caminha conosco, nos conduzindo à verdade e à justiça. Na ressurreição – 

resposta à crucificação do Filho de Deus – a realidade do Reino, desejada por Jesus, recebeu a 

confirmação de Deus. É possível o Reino. A morte de Jesus na cruz é prova primária de que o 

Reino já é realidade, embora ainda não plena. “Com a sua morte cria-se, aliás, uma nova 

situação salvífica em favor de todos os homens.”
693
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 No entanto, a “entrega de Jesus Cristo em nosso lugar não nos fornece a salvação 

automaticamente, violentando nossa liberdade, mas significa a possibilidade de construirmos 

nossa eternidade ao fazer também nossa a sua entrega.”
694

 O projeto salvador de Jesus revela 

que Deus não pode eliminar de uma vez por todas a limitação humana, uma vez que isso 

significaria nos eliminar.  

  Em Jesus, o Pai assume a limitação humana, pois ao se encarnar submeteu-se às 

condições propriamente humanas. Assim, potencializando-as e transformando-as por dentro, 

Jesus inaugurou uma nova realidade: a salvação da humanidade. O sentido da salvação 

plenificda em  Jesus Cristo é, portanto, romper as leis da finitude e tornar-nos participantes de 

sua glória.
695

 

  A ressurreição de Jesus é a garantia de que a cruz não foi em vão, mas foi o caminho-

destino que Jesus viveu na obediência e na oblação de sua vida. É ainda o ponto culminante 

da salvação, enquanto antecipação plena de Deus cumprimento de todas as suas promessas 

aos pobres e aos que sofrem. “O intercâmbio salvífico realizado em Cristo entre Deus e o 

homem supõe uma dupla solidariedade de Cristo, de um lado com Deus, e do outro com o 

homem.”
696

 A soteriologia se compreende significando a morte na cruz como o ponto limite e 

o ponto aberto através do qual o núcleo do Reino de Deus, que é Jesus Cristo crucificado e 

ressuscitado, se introduz neste mundo antecipando a nova criação nos concedida como dom 

salvífico e, portanto, antecipação do futuro em Deus.  

A salvação trazida por Jesus consiste, conforme sua mensagem, na 

comunhão com Deus e na vida nele fundamentada, que abrange também a 

renovação da comunhão dos seres humanos entre si. Por isso receber parte 

do Reino de Deus [...] é a essência da salvação. A isso também corresponde 

a compreensão de salvação da mensagem apostólica.
697

 

  A salvação atinge o contexto histórico de cada ser humano. “A história é o lugar 

privilegiado da revelação e da salvação.”
698

 Não é uma salvação restrita ao corpo ou à alma, 

nem a um mundo superior ou realidade extraterrestre. O ser humano está orientado para a 

salvação e, ao mesmo tempo, se encontra envolvido pela salvação, determinada como vida 
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plena e eterna com Deus, pois supera os males e as frustrações do tempo presente e projeta a 

vida que está se concretizando: o Reino. 

 Jesus nos trouxe, em si e por si, a salvação, a vida abundante, plena. Esta vida 

abundante foi conquistada pelo amor vivido na liberdade até o extremo de doar a própria vida, 

sem medir as consequências que a cruz lhes causaria. O Filho morre por amor, e ao morrer 

manifesta a grandeza desse amor. Foi o amor que salvou a humanidade.  

  O amor libertou Jesus da morte e liberta-nos da morte. O amor deixou Jesus livre e nos 

conduz à liberdade. Este é o conceito intrínseco de salvação e do seu alcance: a vida plena, 

não apenas como experiência e práxis, mas inclui também o modo do pensamento e da 

comunicabilidade.  

 Sem entrar em maiores discussões, podemos concluir que a identidade do cristão não 

pode fugir aos desafios da sociedade e da história, pois somente quando estamos inseridos nos 

problemas é que podemos viver a experiência da escuta da vontade de Deus. Acolher a 

salvação implica construir uma sociedade justa segundo os desígnios lógicos do Reino de 

Deus revelados a partir do sentido da morte de Jesus de Nazaré. 

 

3.2.2 Relação entre a mensagem de Jesus e o conceito de salvação  

 Toda a vida de Jesus é salvífica. O Novo Testamento nos dá a conhecer a atuação 

salvífica de Jesus. Não podemos compreender a morte de Jesus como evento por si mesmo 

meritório de salvação. A existência histórica de Jesus de Nazaré possibilita ao ser humano a 

compreensão de si mesmo e de suas possibilidades de ação. “Hoje a salvação entrou nesta 

casa” (Lc 19,9). É com e em Jesus que a salvação tem a sua plena manifestação. É nele que 

Deus se manifesta como Salvador e Amor encarnado.  

 Na historicidade de Jesus, nas suas ações humanas e humanizadoras, na sua mensagem 

compassiva se manifesta o Reino de Deus como realidade da salvação. Não é simbologia da 

salvação do corpo ou da salvação da alma. Jesus não pensa um Reino para o céu, mas um 

Reino de Deus, que não se encontra noutra dimensão, mas no coração do ser humano que o 

acolhe como uma semente que embora a menor e quase invisível, pode se desenvolver (cf. Lc 

13,18-19). 

 Reino e realidade humana estão intimamente ligados. O Reino é já a salvação 

acontecendo. O meio primário no qual o ser humano se encontra para descobrir o Reino, não é 

um ambiente material ou o mundo das ideias, “mas o ambiente pessoal, o mundo dos 
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homens.”
699

 Trata-se da densidade da relação entre o futuro do ser humano em Deus – o 

paraíso – e o futuro de Deus no mundo humano – a parusia do Cristo ressuscitado. Em outras 

palavras entre a vida humana histórico-social e a destinação à vida eterna.
700

 

As obras históricas, embora em grau diferente, são objetivação ou da graça, 

na qual concordam a doação divina e a ação humana, ou do pecado, em que 

a ação humana é apoderada pelo mal ao qual objetiva recusando ao mesmo 

tempo o oferecimento da graça.
701

 

  Progressivamente o Reino vai se delineando como realidade que implica a 

participação humana, pois este Reino é vontade de Deus e realização humana. E assim, ele se 

constitui no tempo e se consuma na plenitude. Entretanto, se não for histórico, perderá sua 

dimensão de Reino de Deus para os humanos, compreendido nas categorias soteriológicas e 

soteriopráticas.
702

 

 A história de Jesus, desde Nazaré com seus familiares e amigos, é já o Reino 

acontecendo na história e não somente na vida de indivíduos particulares. O anúncio deste 

Reino não é uma experiência por alcançar, mas a sua vivência. A mensagem de Jesus não 

vislumbra o vir-a-ser, mas parte de sua própria experiência humana de Deus. Sua vida foi a 

própria concretização deste Reino. 

  O Reino transita da visão de um Deus de Abraão para o Deus que é Pai e que o chama 

de “Filho amado” (Mc 1,11). A experiência humana e religiosa de Jesus lhe possibilitou 

professar que Deus é Pai e, por isso, oferece a seus filhos e filhas a possibilidade de participar 

do seu Reino.  

 Valorizando a história e o contexto de Jesus é possível compreender que salvação ele 

oferece. A sua humanidade, que experimentou no seu devir a salvação de Deus, é a mensagem 

mais clara para revelar a salvação, ou seja, seu projeto. A morte de Jesus tem a ver com a sua 

mensagem de libertação, com o seu anúncio do Reino de Deus, com a sua missão salvífica 

para todos. Nosso estudo deverá explicitar ainda mais este aspecto central nas páginas 

seguintes. 
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3.3 O significado da morte de Jesus para a soteriologia  

 As abordagens atuais sobre a salvação e não-salvação impuseram uma releitura da 

soteriologia. Embora não se intente retirar a centralidade da morte na cruz, hoje a salvação 

está sendo reinterpretada a partir da historicidade de Jesus. Sua mensagem e sua vida são 

igualmente salvíficas. Impostações de um lado valorizando a paixão dolorosa e de outro 

valorizando a encarnação são os pontos balizadores para a reflexão soteriológica.  

 Toda ação de Deus é uma ação salvífica. Mas é em Jesus que se faz presente a 

salvação definitiva de Deus. Por isso a encarnação é o mistério original do amor do Filho de 

Deus que se fez homem. “Quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, 

nascido de mulher, nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a lei” (Gl 4,4-5). É 

dessa vida humana, enraizada nas circunstâncias do seu tempo que emerge o conceito de 

salvação, brotado como originalidade perfeita e como oferecimento à liberdade.  

 Na morte de Jesus o que aparece mais patente não é um castigo divino ou imposto 

pelas autoridades judaicas e romanas, mas a sua obediência a Deus a ponto de entregar sua 

própria vida. A encarnação, o ministério em favor dos pobres e marginalizados anunciando-

lhes o Reino de Deus, a morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia são ações, ou seja, dons 

de Deus para a criatura humana. Todas essas ações divinas estão concatenadas em vista da 

salvação, ou da vida em plenitude. 

 O querigma especificamente cristão se concentra na realidade da morte de Jesus, o 

Cristo, que morreu por nossos pecados (cf. 1Cor 15,3; Gl 1,4) e que não foi condenado por 

crimes pessoais, pois não cometeu nenhum pecado e, de tal modo, Deus o fez pecado por nós 

ou sacrifício pelo pecado (cf. 2Cor 5,21). Não se trata somente de uma satisfação oferecida, 

no amor e, por isso, na liberdade, por Jesus enquanto “conjunto jurídico de substituição 

compensação e substituição.”
703

 Certamente os discípulos não haviam compreendido o 

sentido da salvação antes da morte do Mestre nazareno, pois foi a partir da recordação do seu 

fim trágico que a ideia de salvação recobrou os elementos já apresentados por Jesus e, a partir 

da experiência da ressurreição, em Jesus.  

 O prelúdio de toda a paixão do Crucificado foi a agonia no Getsêmane. O texto lucano 

permite entrever que Jesus foi tentado a abandonar a sua doação, seu projeto, sua missão. Sua 

relação filial foi-lhe difícil compreender como o Pai permitia a sua morte na cruz: “Pai, se 

queres, afasta de mim este cálice” (Lc 22,42). O Filho não cedeu a esta tentação de sentir o 

seu Pai como amo que exige o sacrifício do servo. Ele se agarra a „este‟ Pai e compreende sua 
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morte como doação de si mesmo, sintonizando sua vontade de homem com o desígnio 

salvador do Pai. 

  A morte de Jesus não se compara ao fracasso de uma missão.  A morte de Jesus se 

sucede como manifestação da verdade sobre a mentira, o engano, a corrupção, a injustiça 

cometida contra os mais indefesos. “Jesus proclama que se pode realizar salvação no meio do 

sofrimento e na execução injusta.”
704

  

 A atuação cotidiana de Jesus expressava seu embate contra a injustiça social, política e 

religiosa. Ele combate, com veemência, as forças mais obscuras do mal, o pecado que havia 

entrado pelo mundo e, pelo pecado, a morte (cf. Rm 5,12). Essas forças entram em choque 

com a novidade do Reino. Os pecadores que se negam a aderir ao Reino, não suportam a 

justiça de Jesus e por isso o combatem, processando-o até a cruz.  

 Interpretar a morte de Jesus como vitória sobre as forças do mal sugere questionar 

sobre o mal superado ou sobre a atuação de tais forças no decorrer de nossa história. A morte 

de Jesus é o sinal da obediência a outra força: a do amor. Jesus levou para a cruz o peso dos 

nossos pecados. Peso doloroso, mas assumido para nos redimir.  

  Ao aproximar-se o momento de sua morte Jesus não se esquece de sua origem, de sua 

missão e de sua experiência com o Pai. Ele acolhe o momento da morte como o sinal eficaz 

do seu amor capaz de produzir vida. O sentido de sua morte só pode ser encontrado no sentido 

de sua vida: uma vida para seus irmãos, para o Reino e para o Pai. Jesus revelou que toda a 

sua existência consiste em doar, pois ele é o Servo. “Estou no meio de vós com aquele que 

serve” (Lc 22,27). Em cada ação realizada, ou seja, em cada serviço, ele mostrou-se o Servo.  

  O ministério de Jesus em favor dos sofredores é uma proposta de salvação que espera 

a livre adesão. Todo o ministério de Jesus é um autêntico ato de doação e, portanto, de 

salvação. Toda a sua vida foi um ministério pleno de amor. Sua morte foi o cumprimento 

último deste serviço. A morte, no entanto, comprovou definitivamente esta doação. E, assim, 

os seus discípulos podem se associar a ele no ministério pela vida.  

  O projeto de elevar a humanidade à salvação, pela força dessa morte, se revela ainda 

vitorioso, pois Deus não agiu passivamente quando e enquanto seu Filho esteve na cruz. O 

que o Pai fez ao seu Primogênito, se mostra pronto para fazer com todos que aceitarem e 

desejarem a sua ação por amor. “O amor é precisamente o processo da passagem da 

transformação, da saída dos limites da condição humana voltada à morte.”
705

 O ser humano, 
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assim como o Crucificado, não está mais abandonado na cruz. Perdido em suas limitações, 

angustiado pela dor, cada faminto de saciedade poderá ainda assim dirigir seu clamor: Deus, 

em Jesus Cristo, faz os mortos viverem (cf. Rm 4,17) e os perdidos encontrar a salvação (cf. 

1Cor 15,17-19). 

 O aspecto da satisfação tomado por si só, reduz Jesus – e toda a sua vida – ao papel de 

vítima expiatória. Neste sentido, diminui o interesse pela sua historicidade, visto que somente 

aquele ato de entregar-se à cruz, seria exatamente o necessário para conquistar a salvação, 

enquanto vida no devir. A história humana de Jesus é o indício certo de que ele encarou a sua 

morte com liberdade e consciência e aceitou com fidelidade a vontade e o projeto salvífico do 

seu Pai.  

  No contexto de sua existência terrena Jesus usa de sua autoridade de Filho e da origem 

da sua vocação para agir salvificamente, anunciando a partir da Galileia, o amor e a vida com 

o Pai. Cada uma das atuações salvíficas não pode ser considerada independente das demais e 

menos ainda como gestos isolados de afirmação de poder, mas como salvação de Deus.  

  Diminui-se a compreensão soteriológica se considerada a partir da morte de Jesus 

como fator imprescindível. Desligada da história e da práxis de vida de Jesus, sua morte será 

unicamente um ato de obediência, de doação e de expiação, representando uma 

disponibilidade autônoma, desligada da história de sua vida e das situações conflitivas com as 

quais esteve envolvido. Não nos encontramos somente no aspecto do sofrimento, da falta de 

liberdade e da morte, mas também na superação ativa do sofrimento humano, na cura, no 

perdão dos pecados e na caça aos demônios.
706

 “Aquilo que é próprio dele, sua filiação, sua 

morte e sua ressurreição, é próprio da humanidade”.
707

 

 A satisfação tem a sua implicação no processo salvífico porquanto mostra a dimensão 

do amor de Deus. “Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus enviou o seu Filho 

único ao mundo (...) como vítima de expiação pelos nossos pecados” (1Jo 4,9a-10b). 

Entretanto, não podemos atribuir somente a satisfação expiatória ao mérito da salvação, uma 

vez que esta é mais ampla.  

  Desde sua vida terrestre, Jesus estava consagrado e enviado (cf. Jo 10,36), mas na 

morte, onde se dá sua consagração total, esse envio não tem mais limites. A morte de Jesus é 

salvífica em sua relação com a ressurreição, salvífica enquanto morte glorificante em que 
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Jesus é salvo por seu Pai e porque nessa morte glorificante ele nos é dado. Ao fazê-lo morrer 

voltado para ele, o Pai o concede ao mundo.
708

 

 Envolvida na morte de Jesus, como sentido real, é a sua historicidade. Toda a vida de 

Jesus dá sentido à sua morte. A morte, compreendida em si mesma, nada acrescenta à vida de 

Jesus, senão situa-se no extremo da vida em terra. Pesa, sobremaneira, o fato de que foi este 

Jesus que morreu crucificado. Mais interessa saber quem morreu, do que e como morreu. A 

cruz somente tem sentido verdadeiramente salvífico quando unida a este Jesus, reconhecido 

como Messias Filho de Deus, e não a outro profeta judeu ou galileu.  

  Toda a vida de Jesus está para a ressurreição como virtude causal, isto é, por que sua 

existência filial, obediente e despojada lhe possibilitou a completa comunicação do Reino de 

Deus e, por esse modo de existir, foi julgado e condenado à crucificação ao término de um 

processo atrelado ao espaço e ao tempo definidos no emaranhado da cultura e da religiosidade 

subservientes às estruturas em choque com os valores anunciados na nova mensagem do 

profeta que veio de Nazaré. A ressurreição é, pois, o acontecimento de toda a vida de Jesus e 

não precisamente de sua morte. A pergunta sobre como aconteceu a ressurreição do corpo de 

Jesus somente pode ser respondida a partir da compreensão do porque Jesus ressuscitou ou do 

para que este Homem, que se disse Filho de Deus, está agora ressuscitado.  

 A não necessidade do sacrifício da morte de Jesus para a salvação não significa 

inutilidade. A morte, como sacrifício ou não, é inerente a todo ser humano e, portanto, não 

poderia ser diferente com Jesus, uma vez que ele se encarnou. A morte de Jesus faz parte do 

seu processo de encarnação. Ela foi acolhida a partir das interpretações dos seus seguidores, à 

revelia de seus acusadores, como morte de um profeta, como cumprimento do projeto 

histórico-salvífico e ainda como sacrifício oblativo. 

 Salvação não é mitologia ou uma força estranha, fora do alcance natural. A salvação 

não deixa de lado a historicidade, enquanto dimensão intrínseca e constitutiva do sujeito 

espiritual e livre. Portanto, se o sujeito da salvação é histórico, a própria história é história da 

salvação. À medida que o ser humano responde por si mesmo e que está entregue a si mesmo, 

podemos dizer que ele tem uma salvação. Não é uma salvação somente esperada para o 

futuro, onde pode ser felicitado ou infelicitado, mas auto-compreensão e auto-realização da 

pessoa em liberdade diante de Deus
709

 desde o aqui e agora, robustecendo a esperança de sua 

plenitude. “A Páscoa de Jesus é parusíaca, epifânica; é a própria parusia, a elevação final à 
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obra do Pai, „o Dia do Senhor‟, o pólo da salvação que, segundo a fé dos primeiros cristãos, 

um dia haverá de se impor ao mundo.”
710

 

 Para o cristão a consciência de salvação significa a plena realização de todos os seus 

anseios a partir de Deus, em Jesus Cristo. Esta salvação, sem desconsiderar seu aspecto 

escatológico, recebe sua significação e realização dentro da história a partir do encontro vivo 

e salvífico com Deus-Pai, assim como aconteceu na historicidade de Jesus de Nazaré. 

 

3.3.1 Salvação: dom e conquista  

 O ser humano busca uma realidade para além da situação presente. Um conceito etéreo 

de salvação nada tem para lhe oferecer. A salvação não é só conceito, é realidade. A ideia de 

salvação é sempre associada com o histórico, ou seja, com o concreto das pessoas. Os nomes 

que a Bíblia usa para expressar a compreensão de Deus estão sempre articulados com um 

determinado contexto sócio-histórico. Assim, a teologia entra sempre no jogo social e fala de 

Deus a partir de uma realidade histórica, relacionando-O com a vida concreta do ser 

humano.
711

 “Só quem conhece Deus, conhece a realidade e pode responder a ela de modo 

adequado e realmente humano.”
712

 

  Apresentada desta forma a salvação, definida como modo da atuação de Deus no 

mundo em vista do ser humano, entra em contraste com as atuais estruturas da sociedade.
713

 A 

consciência de que o egoísmo é a raiz dos males da desigualdade, do consumismo, da 

violência, da distância entre ricos e pobres e da injustiça, embora fundamental, não é o 

suficiente. É necessário fazer alguma coisa para que o egoísmo seja superado pelo amor. O 

mal e suas formas de seduções causam a servidão e não a liberdade. As tentações são 

constantes e produzem realidades adversas à vida plena. 

O mundo de hoje é resultado de grandes transformações. Estas mudanças 

ocorreram em todos os setores da vida humana e acabaram por configurar 

um novo modo de ser e viver. Em nossa realidade nos deparamos com 
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grandes e graves contrastes sociais, econômicos e políticos. Isto atinge 

também a visão das religiões.
714

 

 A cruz perdura na morte dos irmãos
715

 que sofrem nas mais variadas manifestações do 

anti-reino. Ao tomarmos consciência da situação aguda de pecado que atinge o ser humano 

por dentro (pessoa) e por fora (sociedade) percebemos o estado de injustiça e discórdia, de 

pobreza estrutural, de sofrimento e aflição. “Ainda assim tem sentido, contra todo cinismo, 

resignação e desespero, falar da cruz.”
716

  

  Salvo da morte na própria morte, gerado em seu morrer voltado para o Pai, Jesus se 

“tornou princípio de salvação para todos quando se tornou um ser partilhado.”
717

 O amor e a 

solicitude de Jesus para com os pobres e sofredores, são o amor e a solicitude de Deus. A 

fidelidade de Jesus em sua missão na morte e ressurreição representa o comprometimento de 

Deus com a existência humana. Esta lógica permite-nos ver na morte de Jesus não apenas um 

dramático ato de fidelidade humana a Deus, mas também o amor de Deus pela humanidade.
718

 

“O Jesus histórico é o critério de seguimento e o seguimento é o modo de recuperar o Jesus 

histórico e de prosseguir a sua prática em favor de uma vida digna para todos.”
719

 

 Uma ajuda de Deus para corrigir o ser humano não parece uma definição lógica da 

salvação desejada por Jesus. Sentir-se salvo é sentir-se como filho especialmente amado de 

Deus e capaz de alcançar o seu Reino. O que nos permite captar a salvação atualizada em 

nossos dias são experiências de egoísmo e as tentativas de superar os seus efeitos nefastos, 

pois na morte de Jesus de Nazaré, Deus mostrou-se solidário com o Filho e, nele, reparou uma 

deficiência: o pecado.  

 No sofrimento dos pobres se percebe o poder do Reino de Deus, pois aquela cruz do 

Salvador perdura na cruz dos pobres. Da fraqueza e da impotência da cruz Deus desarma o 

poder dos violentos e responde com a força da mansidão,
720

 caracterizando sua resposta-

confirmação do Reino que irrompe como vida plena. 
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 O ser humano é um ser social e historicamente constituído com perspectiva de uma 

humanidade mais ampla.
721

 Nas abordagens cristológicas da atualidade “a obediência, o 

reconhecimento cultual e a autodoação amorosa a Deus, originalmente expressos na morte 

sacrificial de Jesus, tornaram-se então, também o modelo a ser imitado na vida de sofrimento 

dos homens e dos cristãos.”
722

 

O seguimento de Jesus encontra sua última luz na mística do próprio Jesus. 

esta nasce de sua profunda intimidade com o Pai. Daí Jesus arranca toda a 

sua força de doação ministério exaustivo até a doação de si na cruz. Nós 

somente o seguiremos participando da mesma intimidade.
723

 

 As parábolas de Jesus apontam que as formas de escravidão interior ou exterior têm os 

mesmos efeitos e são produzidas pelas mesmas causas.
724

 A servidão interior é a mesma 

servidão exterior. A salvação depende da aceitação pessoal e aplicação histórica, mediante a 

transformação interior e vivência dos dons e capacidades que nos são inerentes. As narrativas 

evangélicas acerca da vida de Jesus mostram atos de poder, sinais e milagres feitos por ele 

que não são elucubrações tardias, mas considerações de que ele era um taumaturgo cujas 

ações são sinais de que através dele ocorria uma proximidade do Reino de Deus.
725

 Jesus não 

é somente um modelo exterior do que a realidade salvífica representa para nós. “O teor 

político da atividade de Jesus se tornou, então, não somente uma dimensão constitutiva da 

causa da morte de Jesus, mas também lugar especial da revelação de Deus.”
726

 

 A paixão de Jesus não foi individual e dissociada da historicidade dos conflitos 

estruturais e institucionais do seu tempo, assim sendo, os que hoje sofrem espelham a 

complexidade do mal, do sofrimento e da morte. A solidariedade proposta hoje é uma 

solidariedade na experiência da paixão e no esforço incessante para identificar as causas do 

sofrimento e vencê-las. Deus se identifica com o Crucificado e com os sofredores e se 

apropria da causa destes.
727

 Fazendo-se solidário com os sofredores, Jesus testemunha o 

caminho da solidariedade como superação do anti-reino. 
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 Práxis e fé cristã devem ser atualizadas para que a salvação atinja o ser humano por 

inteiro, atualizando sua salvação integral no contexto presente, antecipada por Jesus com sua 

prática, mensagem e morte-doação. Crer em Jesus é segui-lo no presente, considerando o 

passado de sua vida, sua história, seu contexto, suas lutas e ideais, seus opositores, suas 

palavras e ações, sua morte na cruz e o testemunho convicto dos seus seguidores a respeito do 

evento da ressurreição. Esta fé é nova e se renova. Transforma a realidade reinterpretando os 

valores do projeto salvífico de Deus.   

 

3.3.2 A história de Jesus não acaba com a sua morte 

 As bases históricas longínquas de Jesus Cristo dificultam o acesso ao seu projeto de 

Reino. Hoje, não pelo escândalo de sua morte, mas pela tentação de fazer a releitura literal de 

sua história, aplicando-a no contexto hodierno. Por outro lado, é preciso evitar a tendência de 

abraçar a figura do Jesus crucificado, sobrevalorizando seu sofrimento como preço da 

salvação. 

 A piedade popular acolhe a doutrina – ou as doutrinas – que destaca fortemente a valor 

da morte de Jesus: as dores, os ferimentos, o sangue derramado, enfim, as variadas imagens 

que evocam o padecimento do Salvador. Nestes casos, o mistério da historicidade da morte de 

Jesus passa ao largo. Ao invés de se deixar questionar pela morte de Jesus, se afasta de seu 

sentido. “O amor que supera a justiça é o que a realiza, não o que a adia, a esquece e a 

disfarça. Desse amor nos falou Jesus. E isso valeu-lhe o martírio.”
728

 

 A expectativa dos Profetas de Israel e mesmo de alguns Salmos encontrou 

cumprimento na morte de Jesus. A mensagem de que Deus não queria ser glorificado por 

meio de sacrifícios de touros e cordeiros, já o sangue desses animais não pode purificar o ser 

humano dos seus pecados, ganhou a sua expressão mais verossímil no novo culto: aquele 

celebrado de uma vez por todas na cruz. Jesus se transformou, ao ser pregado e elevado no 

madeiro maldito, aquilo que nos sacrifícios antigos não tivera pleno efeito. No novo sacrifício 

o pecado foi expiado. 

 O sacrifício de amor é a ação própria do Cordeiro. Pelo ato do Cordeiro de Deus que 

carregou sobre si o pecado do mundo e jogou-o para fora, a transtornada relação entre o 

mundo de Deus, a criatura e o Criador, o filho e o Pai, foi terminantemente renovada em 

decorrência do sacrifício expiatório que conferiu a definitiva reconciliação e a Nova Aliança 

(cf. Lc 22,20). 
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 A eficácia libertadora do Deus de Jesus não está nas manifestações milagrosas, nas 

expulsões de demônios, nas curas absolutas, mas na força interior que o Espírito de Deus 

depositou no coração de cada um dos seguidores. Esta obra maior
729

 é o comprometimento 

despertado nos discípulos no processo de libertação da história e a ação de cada pessoa no 

dinamismo libertador que assume e projeta sobre todos.  

 O modo como consideramos a morte de Jesus influencia o entendimento de sua 

encarnação como Deus-Salvador. Sempre que não houver correspondência entre a situação 

existencial e a prática da fé em Jesus, decorrente do encontro pessoal e adesão consciente, não 

houve uma experiência de salvação. “A experiência salvífica é sempre, necessariamente, 

experiência histórica, contextualizada interpretada.”
730

 

Hoje, no momento em que se vive e se faz a experiência nada fácil da crise 

da modernidade e do crescimento de tão movediça e perturbadora pós-

modernidade, toda maneira estabelecida de falar de Deus cai por terra e a 

inadequação radical da linguagem sobre Deus é constantemente 

relembrada.
731

 

  A teologia considera o sentido dessa morte a partir do nexo entre a pessoa de Jesus e a 

história do gênero humano, em sua complexidade social e histórica. A teologia moderna, 

especialmente a que se desenvolveu na sequência do Vaticano II e do Documento de 

Aparecida,
732

 está orientada para captar o nexo entre a paixão de Jesus e a paixão do ser 

humano, a doação de Jesus e a doação que nós, igualmente humanos, podemos oferecer aos 

pobres, oprimidos e excluídos do círculo salvador da sociedade estruturada para aumentar os 

benefícios terrestres de poucos à custa do empobrecimento e do sofrimento de muitos. Assim 

sendo, uma experiência de fé só é salvífica se é vivida como tal no contexto concreto. A alma 

do Documento de Aparecida é a defesa de uma genuína cultura de vida que erga a cabeça, 

enfrente e vença os sistemas de morte.
 733

 

 O modo como Jesus assumiu a sua morte, o porquê de sua entrega livre e consciente, 

enfim, o sentido da morte de Jesus ilumina o sentido da vida humana e lhe oferece a 

experiência do chamado. “Ensinou-nos o que é o amor. Sofreu a reação do egoísmo humano, 

como nos atestam sua paixão e morte. Confiou plenamente em Deus que, por sua ressurreição, 
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confirmou a verdade de sua vida.”
734

 O Senhor da vida chama à vida no Reino, vida plena e 

para todos, vida justa e fraterna. Este chamado está vinculado ao Reino. O chamado histórico 

aos discípulos continua ecoando hoje. A morte de Jesus continua fomentando o 

comprometimento absoluto: por amor. Proclamar a fé em Jesus e no Reino, é assumir o seu 

chamado. 

 A salvação é a consumação da vida e da missão de Jesus e não o seu encerramento. 

“Deus é o princípio e o fim da salvação e quis oferecê-la, definitivamente, à humanidade na 

encarnação, vida, morte e ressurreição do seu Filho.”
735

 Jesus de Nazaré, falando e agindo a 

serviço da salvação que se realiza no presente, desencadeia a oposição e cria um círculo de 

inimigos; a sua práxis de vida e de fé, está na origem dos conflitos que o levarão à eliminação 

violenta, explicada pelas suas práticas antecipadoras de salvação – o motivo da sua 

crucificação.
736

 Depois do seu clamante grito na cruz: “Meu Deus, meu Deus, por que me 

abandaste?” (Mc 15,34), sobreveio o silêncio do sepulcro e, no eclodir da ressurreição, a 

resposta de Deus lhe assegurou a confirmação “verdadeiramente este homem era filho de 

Deus” (Mc 15,39).  

 Na cruz, portanto, se cumpriu a nova liturgia cósmica: em lugar de todos os atos 

cultuais, entra a cruz de Jesus como a única verdadeira glorificação de Deus, na qual Deus se 

glorifica a si mesmo. É nesse altar – não mais de pedra, mas de madeira – que foi sacrificado 

o verdadeiro cordeiro pascal, que é puro e perfeito.
737

 

Os cristãos são aqueles que assumem a vida, a morte e a ressurreição de 

Cristo. Acreditam ser o amor o sentido último de suas vidas. Haurem na 

pessoa de Cristo a motivação para conter os males que oprimem hoje a 

humanidade. Valorizam cada gesto que minorem o sofrimento alheio, por 

mais desapercebida que seja sua ação. Constroem assim, no tempo, por meio 

deste sair de si sempre custoso, a eternidade feliz com Deus e com todos os 

que assim viveram. Estão conscientes da impossibilidade de transformar a 

terra em céu, mas nem por isso cruzam os braços.
738

  

 A vitória sobre a morte, anunciada a partir da ressurreição, é o primórdio da 

mensagem da salvação, porque expressa nitidamente a vitória sobre o mal, sobre as formas da 

morte que atinge cada ser humano na face da terra. Esta salvação se expressa como resposta 

de Deus a todas as situações de injustiça, opressão, violência, pobreza, corrupção, egoísmo, 
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enfim, de tudo o que leva à morte. “Ser cristão é saber-se redimido, sentir-se salvo; é conhecer 

a Deus (cf Jo 17,3) do único modo legítimo e verdadeiro: como aquele que salva, como 

„Emanuel‟ (Deus conosco), como Abbá (Pai).”
739

 

 Embora o ser humano seja um ser para a morte, sua morte é diferente daquilo que 

parece. O Criador não o gerou, como Pai, para a morte. A morte como fim e ruptura de toda 

relação com Deus é uma morte verdadeiramente mortal e é a expressão mais semelhante ao 

pecado. Por isso, todos os seres humanos são criados na condição de mortalidade e, portanto, 

destinados a morrer com Jesus Cristo em sua morte filial.
740

 

 As mudanças da modernidade impõem uma nova estrutura para apresentação dos 

conceitos teológicos. A tendência pela historicidade feita pela inter-relação humana e não 

como destino, fatalidade ou providência dos deuses causou o paralelo com a mitologia. As 

explicações tradicionais são substituídas pela cientificidade. Esta atual estrutura cognoscitiva 

exige que a cristologia seja reapresentada. A vida e a morte de Jesus são únicas e não podem 

ser repetidas e, por isso, suscitam seguimento e não precisamente imitação.  

 No entanto, a morte de Jesus não foi o fim de sua vida na terra. Concebida em sua 

dinâmica histórica como ato de entrega, ou seja, uma ação realizada por ele, a morte de Jesus 

revela uma lógica profunda, pois enquanto consequência de sua mensagem e ações para que o 

Reino se instaure definitivamente, revela a continuidade de seu agir salvífico confirmado pela 

ressurreição como obra do Pai, pelo Espírito.  

Por isso, nós, como discípulos e missionários de Jesus, queremos e devemos 

proclamar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Anunciamos a nossos povos 

que Deus nos ama, que sua existência não é ameaça para o homem, que Ele 

está perto com o poder salvador e libertador de seu Reino, que Ele nos 

acompanha na tribulação, que alenta incessantemente nossa esperança em 

meio a todas as provas.
741

 

 Quem crê, segue. Embora seja um processo complexo, o seguimento
742

 acontece no 

contexto social em que se vive. “O seguimento de Jesus tem dois pólos de tensão: a memória 

viva e atuante do passado e a resposta corajosa aos desafios atuais.”
743

 A experiência do 

seguimento se desenvolve na radicalidade das exigências do Reino. Após o encontro, o 
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seguimento. Seguir o Senhor é uma graça e uma missão: doar a vida pela pessoa e pelo 

projeto do Filho de Deus. “O discípulo de Jesus Cristo se constitui tal não por apreender 

teoricamente uma doutrina, mas sim por partilhar o modo de vida do Mestre, realizar sua 

práxis, assumir seu destino.”
744

 

 

3.3.3 A vida plena como sentido da morte de Jesus de Nazaré 

 O sentido da morte de Jesus de Nazaré se compreende a partir do modo como ele 

assumiu a sua morte. Pela sua entrega livre e consciente o sentido da morte de Jesus ilumina o 

sentido da vida humana e lhe oferece a experiência de uma vida nova. O encontro com Jesus 

em sua morte é a condição da vida com ele. 

  A auto doação de Deus em Cristo não é algo do passado. Em Cristo Deus vem 

continuamente ao encontro dos homens, para que estes possam ir ao encontro dele. Conhecer 

a vida, a missão e a morte de Jesus, significa a conhecer o projeto de salvação. O escândalo 

que o levou à cruz, considerado como fato propriamente histórico,
745

 vem de sua peculiar 

maneira de conhecer Deus e de transmiti-lo com suas palavras e ações. O conhecimento, 

portanto, se dá mediante o encontro com Cristo. Neste encontro, Deus aproxima-se de nós, 

atrai-nos a si para nos conduzir para além de nós mesmos, rumo à plenitude da grandeza do 

seu amor. 

 Por sua morte, Jesus nos revela o valor de sua missão. Ele liberta o ser humano da 

escravidão do seu próprio egoísmo, das amarras da injustiça social e de uma falsa imagem de 

Deus. Em resposta a esta salvação somos impelidos a continuar a ser corresponsáveis na 

instauração das promessas do Reino e, ao mesmo tempo, colaboradores na construção de uma 

nova organização estabelecida na justiça, liberdade e fraternidade concretizando a vida plena. 

  Jesus se identificou não apenas negativamente, mas também positivamente com todas 

as situações históricas expressas na face dos sofredores e, enfim, de todos os seres humanos. 

Se identificou porque sofria como os sofredores e padeceu como os pecadores que 

transgrediam a ordem pública, quer religiosa, quer social, pois “o homem em que Deus se 

encarnou foi provado pelas dificuldades da vida.”
746

 

O sofrimento de Jesus foi-lhe imposto; ele não o escolheu voluntariamente 

ou o aceitou como algo bom. A ação de outros matarem Jesus em si não 

salvou coisa alguma. Foi, antes, parte do surto maciço do mal cuja falta de 
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sentido ameaça o próprio sentido e coerência existencial e, por isso, clama 

por alguma salvação.
747

 

 Do ponto de vista histórico-social a morte de Jesus desestabilizou todos os poderes 

constituídos. A partir de sua morte as estruturas de poder foram forçadas a se reestruturarem. 

O impacto do escândalo atingiu inteiramente os anseios humanos de uma nova ordem. Do 

lugar de sua morte, tão desprezível em qualquer contexto e para qualquer pessoa se destaca 

um fio de vida plena, transmutada de paz, justiça e solidariedade. Da cruz brotou um ramo de 

esperança. Na escuridão da morte brilhou a luz da liberdade. Desde o momento da morte de 

Jesus é possível compreender que chegara o momento oportuno para a história se refazer, pois 

a morte foi vencida e os grilhões da escravidão foram quebrados. Isso quer dizer que 

doravante a plenitude da vida pode ser alcançada, pois Jesus no-la trouxe, livre e em 

definitivo. 

  Mesmo que repetidas vezes se pergunte sobre a crueldade excessiva de Deus 

manifestada na crucificação de seu Filho, não se pode abdicar da ideia de expiação, pois o 

perdão efetivo se consuma na cruz. O sacrifício na cruz deve ser considerado em sentido 

cultual e não apenas em sentido espiritual.  

 Jesus se revela como o homem chegado completamente a si mesmo. Sendo assim, ele 

está abrindo e potencializando nosso ser para torná-lo capaz de se dirigir para esta mesma 

plenitude. Sua exaltação como ressuscitado o introduz na plenitude de Deus e o faz espírito 

que nos habita e anima. Segui-lo e amá-lo é identificar-se com ele, entrar em seu próprio 

movimento e viver na abertura ao Pai e na entrega ao outro. Deste modo, podemos concluir 

que Jesus não é aquele a quem se olha, mas com quem se olha como se deve olhar, não tanto 

aquele com quem se fala, mas aquele que, identificando-nos com ele, nos remete ao Pai.
748

 

 A fé cristã em Deus é mediada por Jesus. Ele é o Lugar essencial da revelação divina, 

ele “media Deus e torna Deus presente de uma forma mais consciente, intensa e pessoal.”
749

 

Em Jesus os cristãos se encontram com Deus. Em seu sofrimento e morte, compreendem que 

ele é o Salvador. Na morte, Jesus cumpriu a sua missão e, então, a partir desse momento, a 

redenção se propaga. Em sua cruz contemplam a imensidão do amor de Deus. Este paradoxo é 

a base da teologia da cruz que, embora expresso em vários modos de compreender-la, 

integram o sentido da morte de Jesus ao seu mais próprio título: Salvador. 
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 Em seu sentido mais puro a morte de Jesus é prova do quanto ele amava a Deus e ao 

seu projeto. A redenção que está em Jesus Cristo é o princípio do mistério de Deus que se 

realiza no mundo para a salvação de todos. Na morte de Jesus, Deus se tornou no coração do 

mundo o que é em si mesmo, o Deus-amor.
750

 A abundância dos textos neo-testamentários 

nos esclarece que a linguagem do seu sacrifício, sofrimento e morte na cruz para expiação 

sumária dos pecados é figurativa e intenta expressar que a morte sacrificial e a expiação são o 

modo revelacional de como o amor de Jesus está disposto a ir até às últimas consequências, 

ou seja, é um amor eterno, concreto, professado e vivido como doação a Deus e ao outro. 

 O plano salvífico de Deus, manifestado em Jesus Cristo não compreendia 

necessariamente a cruz. Deus poderia nos redimir sem o fato de seu Filho ter de morrer na 

cruz, pois o que mais vale para Deus não é a morte do seu Filho – como prova de amor e 

obediência suprema – mas toda a sua vida e ministério. No entanto, é preciso destacar que 

Jesus não poderia nos redimir, nem seríamos vitoriosos pela vitória da vida sobre a morte, se 

ele não tivesse concretamente morrido. Sem a morte do Filho de Deus, do Cordeiro, do Servo 

não haveria vitória sobre a morte. Em si, a cruz não salvaria, pois Deus salva apesar e em face 

da cruz. Dever-se-ia dizer que Deus salvou primeiro Jesus e que a cruz, tornando-se parte 

integrante de toda a vida de Jesus, foi “salva” com ele e nele.
751

 “A morte como expressão de 

amor é sublime e reveladora de um Deus entranhável que não deixa de ser Deus.”
752

 A sua 

cruz foi consequência de seu existir histórico, assumida com liberdade e consciência e a sua 

morte foi seguimento de sua humanidade. Então, podemos concluir que Jesus tinha de morrer.  

 É preciso ainda ressaltar que Deus, o Pai, jamais quereria a cruz para o seu Filho “bem 

amado” (Mt 3,17). E tampouco a desejou Jesus: “afasta de mim” (Mt 26,39). A cruz e, por 

conseguinte, a morte de Jesus é uma consequência do pecado humano, mas, noutra 

perspectiva, é manifestação do amor levado às últimas consequências. Estas perspectivas 

decorrem da máxima paulina: “Cristo morreu por nossos pecados” (1Cor 15,3). Jesus viveu, 

morreu e foi ressuscitado para ser e para continuar sendo a expiação por nossos pecados. 

Nesta dialética se encontra o sentido mais completo de todo o ministério de Jesus, cuja parte 

aqui abordada, a morte, constitui uma correlação de dependência e complementação. 

 A linguagem e a experiência do amor no-lo revela como abnegação e sacrifício de si 

mesmo em favor do outro. Com esta frase encaminhamos para um modo de conclusão sobre o 
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sentido da morte de Jesus de Nazaré que transcende a natureza de sua condenação histórica 

como um agitador da ordem estabelecida. A morte de Jesus é o seu testemunho primordial de 

que Deus o ama, enquanto Filho, e enquanto consumador da redenção e de que ele 

correspondeu a este amor, disposto a sacrificar-se, pois o estimava mais do que a sua própria 

existência. Este amor foi a causa da ressurreição, da vitória, da salvação. O amor venceu o 

pecado humano e a morte. “Ora, é sobre essa graça suprema, é sobre o Filho em sua morte 

glorificante que a humanidade está alicerçada.”
753

 

 Pelo dom da morte do Filho estamos igualmente destinados a uma total comunhão 

com o Pai e, por conseguinte, a vivermos em fraternidade. Por sua morte solidária e assumida 

livremente, Jesus indica-nos o verdadeiro sentido do serviço e do amor. Na obediência filial, 

ele traduziu em ato externo este amor de Deus: portanto, o amor fraterno externamente 

visível, converte-se em sinal do amor de Deus interno e invisível. O amor humano, vivido na 

fé em Cristo, torna-se o sacramento do amor de Deus.
754

 É neste sentido que a mensagem do 

sentido da morte de Jesus tem seu poder de transformação: sua vida e sua morte por nós foi 

um ato de oblação que suscita adesão e seguimento em fraternidade e em desejo e conquista 

do Reino. 

  O dom que Jesus faz de si mesmo, o seu projeto de Reino, a sua obediência filial, o 

seu amor incondicional ao Pai, a sua compaixão pelos que sofrem é o que verdadeiramente 

nos acolhe a todos nós e nos reconduz a Deus e é, por conseguinte, o verdadeiro culto, o 

verdadeiro sacrifício. Mas na sua morte Jesus penetrou em nossa dor mais aguda, em nossa 

maior limitação, para salvá-la.  

  Assim, sua morte é a nossa vida. Sua morte nos dá a possibilidade de assumir a nossa 

condição com um fio de esperança. Temos na morte de Jesus a força que conserva o sentido 

de nossa existência e ampara a capacidade de ânimo para lutar, apesar de tantas ideologias 

que geram egoísmo e idolatrias, pelo seu Reino, inaugurado por nós e selado definitivamente 

na morte de cruz por nós e para nossa salvação.  “Quando a bondade e o amor de Deus, nosso 

salvador, se manifestaram, ele salvou-nos” (Tt 3,4). 

 

3.4 Conclusão  

 Depois de ser condenado à morte sob a acusação de falso profeta e de agitador 

político, Jesus foi reinterpretado na sequência de seus ensinamentos sobre o Reino como o 

                                                           
753

 DURRWELL, François-Xavier. A morte do Filho: o mistério de Jesus e do homem. São Paulo: Loyola, 2009, 

p. 13. 
754

 Cf. FERRARO, Benedito. A significação política e teológica da morte de Jesus à luz do Novo Testamento. 

Petrópolis: Vozes, 1977, p. 220.  



160 

 

Filho de Deus, Messias e Servo Sofredor. A morte de Jesus foi o acontecimento dos mais 

significativos para a certificação destes conceitos. Não foi um evento menos importante, uma 

de tantas injustiças levadas a cabo pela ocupação estrangeira ou pela imposição da força da 

Lei mosaica.  

 Enquanto indubitável acontecimento histórico a morte de Jesus concretizou algo 

aparentemente impossível e inesperado: o Crucificado está vivo. Em dependência direta das 

Sagradas Escrituras a morte de Jesus se constituiu em princípio da ressurreição. “Cristo 

morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, 

segundo as Escrituras” (1Cor 15,3-4).  

  A experiência pascal não se desenvolve a partir da experiência de uma visão da 

ressurreição, mas está atrelada ao acontecimento histórico da morte, de uma morte 

humilhante. Só é possível falar de ressurreição a partir da morte. A luz da ressurreição 

contrasta e se torna visível na escuridão da morte. A glória da ressurreição contrasta e se torna 

plausível na agonia da cruz.  

 Deus nos salva por sua graça. Ninguém se salva contra a sua própria vontade. A 

salvação abre-nos a possibilidade de nos identificarmos com Jesus, com seu destino, sua 

morte, sua vida, sua missão. Na forma de desejo, sonho, pressentimento esperamos a 

salvação. Desta forma a páscoa cristã oferece a experiência da ressurreição decorrente da 

morte. A salvação se desdobra da experiência do abandono, da dor física vivida por Jesus 

entre o Getsêmani e o Gólgota.  

 Do que vimos decorrem importantes conclusões. A salvação não se torna realidade 

prescindindo da pessoa de Jesus Cristo. Nele e por ele, em sua pessoa, sua vida, missão, morte 

e ressurreição a salvação se torna concreta. Sua história é o sentido da salvação. Ao nos 

aproximar do sentido da morte de Jesus somos impelidos a dar uma resposta significativa que 

se traduz em acolhida do que caracterizou a vida de Jesus. Isto é caminhar para a salvação que 

só acontece como compromisso com a existência histórica de Jesus Cristo assumida enquanto 

constitutivo do ser cristão. 

  A experiência da morte do Mestre se transmutou em convicção de que o Crucificado 

estava vivo, pois tinha sido visto por alguns discípulos. A partir do testemunho dessas pessoas 

foi possível enxergar com novos olhos a vida histórica de Jesus e sua morte na cruz. O 

Nazareno não era apenas um “profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de 

todo o povo” (Lc 24,19) e versado nas Escrituras, pois “começando por Moisés e percorrendo 

todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito” (Lc 

24,27); um galileu corajoso para enfrentar os poderes constituídos: “acautelai-vos do fermento 
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dos fariseus e dos saduceus” (Mt 16,6) e compassivo diante da situação: “viu uma grande 

multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor” (Mc 

6,34). Ele era o Filho de Deus, o Cristo, no qual se realizaram as promessas feitas aos pais na 

fé de Israel.  

 A morte de Jesus não pode ser dissociada da totalidade de sua vida e de sua missão. 

Somente aí encontra sentido. A morte de Jesus é o testemunho duplo de sua entrega livre e 

total e, ao mesmo tempo, da resposta de Deus acolhendo seu sacrifício em favor da vida 

abundante. Naquele que estava desprovido de todo o poder terreno, Deus mostrou a realidade 

do Reino, isto é, o modo como exerce seu poder. Mesmo que a cruz seja desnecessária, ainda 

assim, é possível encontrar nesse acontecimento a bondade de Deus que transcende os limites 

de nossa capacidade de compreensão.  

  Na morte de cruz, é possível recapitular toda a sua dedicação à causa do Reino de 

Deus. Esta recapitulação proporciona um encontro com o amor de Deus encarnado, ao mesmo 

tempo em que encanta e seduz ao discipulado. O discípulo reconhece a sua história na 

totalidade da história terrena de Jesus e não apenas e simplesmente num único acontecimento 

que, embora significativo, é o desenrolar dependente dos gestos salvíficos empreendidos 

durante a vida. 
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CONCLUSÃO 

 

  Procurando compreender o sentido da morte de Jesus de Nazaré percorremos um breve 

itinerário priorizando três momentos fundamentais: o contexto político-religioso no qual 

aconteceu a condenação à cruz, a experiência do encontro com o Ressuscitado da morte e o 

desenvolvimento histórico da compreensão do sentido da morte. Os capítulos que compõem 

essa dissertação seguem esse ordenamento para enfocar o dom da salvação plenificada no 

mistério da doação total de Jesus, o Filho-Servo, e contemporizada na superação das situações 

de morte que persistem na sociedade atual. 

  Antes de refletirmos pontualmente a salvação enquanto gratuidade mediada pela 

doação total de si até a morte na cruz refizemos os passos da vida de Jesus para compreender 

o sentido de sua morte. Percorremos o caminho precedente e posterior à crucificação tendo 

em mente as razões alegadas para que o Profeta de Nazaré fosse condenado e executado como 

um malfeitor e conturbador da ordem social e religiosa tal como se configurava no seu 

contexto, caracterizado especialmente pela sua convivência conflituosa com os judeus e os 

romanos. 

 No contexto de sua existência terrena Jesus usou de sua autoridade de Filho e da 

origem de sua vocação para agir salvificamente, anunciando a partir da Galileia, o amor e a 

vida em comunhão com o Pai. Cada uma das suas atuações salvíficas não pode ser 

considerada independente das demais e menos ainda como gestos isolados de afirmação de 

poder, mas como salvação de Deus.  Diminui-se a compreensão soteriológica se considerada 

somente a partir da morte de Jesus como fator imprescindível. Desligada do contexto e da 

atuação pessoal, a morte de Jesus se configura unicamente como um ato de obediência, de 

doação e de expiação, representando uma disponibilidade autônoma, desligada da história de 

sua vida e das situações conflitivas com as quais esteve envolvido. Assim sendo, não 

podemos atentar somente para aspecto do sofrimento, da falta de liberdade e da morte, mas 

também para superação ativa do sofrimento humano, da cura de suas enfermidades e do 

perdão dos pecados causados pelo mau uso da liberdade. 
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 O ministério de Jesus em favor dos sofredores é uma proposta de salvação que espera 

a livre adesão. Todo o ministério de Jesus é um autêntico ato de doação e de salvação. Toda a 

sua vida foi um ministério pleno de amor. Sua morte foi o cumprimento último deste serviço. 

A morte, no entanto, comprovou definitivamente esta doação. E, assim, os seus discípulos 

podem se associar a ele no ministério pela vida.  

 Nosso projeto para esta dissertação foi concebido partindo do pressuposto de que 

Jesus, ao aproximar-se o momento de sua morte não se esqueceu de sua origem, de sua 

missão e de sua experiência com o Pai. Jesus acolheu o momento da morte como o sinal 

eficaz do amor do seu Pai destinado a produzir vida. O sentido de sua morte só pode ser 

encontrado no sentido de sua vida: uma vida para seus irmãos, para o Reino e para o Pai. 

Jesus revelou que toda a sua existência consistia em se doar, pois ele é o Servo. “Estou no 

meio de vós com aquele que serve” (Lc 22,27). Em cada ação realizada, ou seja, em cada 

serviço, ele mostrou-se o Servo de todos.  

 Enfatizar o sofrimento e a morte dolorosa de Jesus de Nazaré como necessárias para o 

perdão dos nossos pecados fomenta o afastamento da sua mensagem de salvação, expressa 

nos gestos, ações e palavras. Desconsiderar o aspecto teológico e histórico da morte de Jesus 

dificulta a compreensão do seu sentido considerado na preponderância de que ele é o Cristo, o 

Filho de Deus e Salvador. A cristologia não pode abdicar do sentido da morte de Jesus como 

viés interpretativo da sua vida e ministério. Não precisamente como ponto essencial, como se 

a salvação tivesse sido alcançada somente por meio da morte. 

 Não foi o sofrimento em si mesmo a força da salvação, mas o amor. Movido por amor 

Jesus teve a capacidade de sofrer suportando o sofrimento causado por outros – e não por sua 

culpa – e em favor de todos. O amor de Jesus crucificado pela causa do Reino tem poder de 

salvação. Esse amor é salvífico, pois cria a reconciliação desfazendo a escuridão e o 

sofrimento. Toda a vida de Jesus dá sentido à sua morte. A morte de Jesus revela o quanto ele 

se empenhou pela salvação histórica, real da humanidade. Compreendida em si mesma, a 

morte nada acrescenta à vida de Jesus, apenas situa-se no extremo da vida em terra. Mais 

interessa saber quem morreu, do que e como morreu. A cruz somente tem sentido 

verdadeiramente salvífico quando unida a este Jesus, nascido de mulher, reconhecido como 

Messias Filho de Deus, e não a outro profeta judeu ou galileu.  

 Como era nosso intento inicial reunimos no primeiro capítulo algumas informações 

sobre o contexto social e político no qual se deu o nascimento de Jesus. Numa realidade 

sufocada pelos pesados impostos decorrentes da dominação romana ainda sobrevivia a espera 

da vinda do Messias e a irrupção de Reino de Deus. A postura da hierarquia do Templo de 



164 

 

Jerusalem revelava-se mais propensa para agir em favor de seus interesses do que defender o 

povo da opressão a que estavam submetidos. Os grupos políticos-religiosos entravam em 

conflito com a novidade da pregação de Jesus sobre o Reino e se envolviam em muitas 

contendas com ele e com os seus discípulos, mesmo depois de sua crucificação. Assim, os 

fatores retratados mostram a coerência entre a postura e as atitudes de Jesus e as razões 

alegadas para a sua condenação à morte na cruz.  

 No capítulo seguinte demos sequência a este acontecimento tomando como 

fundamento a experiência dos seguidores de Jesus que perceberam que o Pai se revelara 

contrário ao sacrifício – como tantas vezes os profetas declararam – e ressuscita seu Filho 

Amado. A ressurreição de Jesus é a sua exaltação e confirmação de que o seu Pai lhe deu 

razão e reconhecimento para a sua missão e não para aqueles que o crucificaram. O 

sofrimento e a morte na cruz não podem ser separados da ação de Jesus naquele contexto 

conflituoso. 

 Foi a essa experiência mediada pela fé no Ressuscitado que Paulo de Tarso se 

converteu e se fez porta-voz elaborando um discurso missionário a fim de que outros 

igualmente se aproximem do mistério da cruz como revelação do amor e da salvação de Deus 

em Jesus Cristo. A cristologia do Novo Testamente se desenvolveu em sintonia com a 

reflexão paulina sobre o sentido da morte de Jesus compreendida em vista da salvação. Os 

Evangelhos relatam os sofrimentos de Jesus como revelação de sua humanidade e 

proximidade do Reino de Deus. Em Jesus, Deus se aproxima do ser humano com seu Reino e 

seu Espírito, em kénosis.  

 A morte de Jesus no Novo Testamente é interpretada de várias maneiras. Essa 

diversidade de interpretação se repetiu nos séculos posteriores. De acordo com o lugar, o 

tempo e o contexto, a interpretação da morte de Jesus foi sendo anunciada privilegiando o 

aspecto do sofrimento e da substituição e diminuindo, por vezes, a importância da vida e do 

ministério de Jesus. Essas doutrinas, como expressamos no capítulo segundo, favoreceu a 

espiritualidade conformista com o sofrimento humano e uma compreensão passiva da 

proposta de Jesus. 

 Mais recentemente, sobretudo a partir da reflexão dos teólogos modernos, a morte de 

Jesus está sendo reapresentada como unida a sua missão. A cristologia desenvolvida depois 

do Vaticano II compreende que a morte de Jesus não estava nos planos de Deus, pois o 

sofrimento, a injustiça e a maldade não estão conforme o seu projeto de Reino. A crucificação 

de Jesus foi, pois, consequência imposta pelo sistema político e religioso de sua época. O 

projeto salvífico é compreendido em toda vida de Jesus, não somente na sua crucificação.  
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 O projeto de elevar a humanidade à salvação, pela força dessa morte, se revela 

vitorioso, pois Deus não agiu passivamente quando e enquanto seu Filho esteve na cruz. O 

que o Pai fez ao seu Primogênito, se mostra pronto para fazer com todos que aceitarem e 

desejarem a sua ação paterna. O ser humano, assim como o Crucificado, não está mais 

abandonado na cruz. Perdido em suas limitações, angustiado pela dor, cada faminto de 

saciedade poderá ainda assim dirigir seu clamor a Deus, em Jesus Cristo, pois ele faz os 

mortos viverem (cf. Rm 4,17) e os perdidos encontrar a salvação (cf. 1Cor 15,17-19).  

  Enquanto lugar da morte de Jesus, a cruz torna-se o lugar da manifestação do amor, no 

ato de obediência até o fim. A cruz não foi a última palavra. Pela ressurreição Deus se 

manifesta não do lado do sofrimento e do sacrifício, mas do lado do Filho, dos sofredores e 

dos perseguidos para lhes oferecer a vitória sobre o sofrimento e a morte, ou seja, a vida. 

 Logo no início do terceiro capítulo abordamos os elementos bíblicos mais utilizados 

para a reflexão sobre a morte de Jesus: a cruz e a expiação-reconciliação, a experiência da 

ressurreição e a plenitude da salvação como um dom do Pai pelo Filho. Assim, pudemos 

desenvolver a reflexão do sentido da morte de Jesus relacionando-a com o seu projeto de vida 

plena.  

 Em primeiro momento apresentamos que o aspecto da satisfação, por sua própria 

natureza, tende a reduzir Jesus – e toda a sua vida – ao papel de vítima expiatória. Como 

consequência, diminui-se o interesse pela sua historicidade, visto que somente aquele ato de 

entregar-se à cruz, seria exatamente o necessário para conquistar a salvação. A história 

humana de Jesus é um testemunho antecipado de que ele encararia a morte com liberdade e 

consciência e a aceitaria com fidelidade a vontade e o projeto salvífico do seu Pai. Desde sua 

condição humana, Jesus sofreu a desfiguração do ser humano, isto é, o que o diminui, adultera 

e aliena. Assim, ele foi Sofredor-Solidário. 

 A satisfação, no entanto, tem a sua implicabilidade no processo salvífico pois revela a 

dimensão do amor de Deus. “Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus enviou o seu 

Filho único ao mundo (...) como vítima de expiação pelos nossos pecados” (1Jo 4,9a-10b). 

Entretanto, não podemos atribuir somente a satisfação expiatória ao mérito da salvação, uma 

vez que esta é mais ampla. O próprio Deus coloca-se como „lugar‟ de reconciliação e, no seu 

Filho, carrega o sofrimento sobre si. Deus „bebe o cálice‟ de tudo aquilo que é terrível e, 

assim, restabelece o direito por meio da grandeza do seu amor, o qual, através do sofrimento, 

transforma a escuridão em luz, a escravidão em liberdade, o pecado em graça.  

  O sentido da morte de Jesus só pode ser verificado a partir do „por nós‟. Ele se 

encarnou, viveu e morreu não por si, mas por nós: por nossos pecados, para nossa salvação, 
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para cumprir o resgate, a paga. A morte, neste sentido, foi um sacrifício, uma satisfação das 

exigências da justiça. Essa linguagem, fundamentada no Antigo Testamento, é apresentada 

com riqueza de detalhes no Novo Testamento. Esses aspectos – sacrifício e satisfação – 

permeia a liturgia e a piedade popular, tal como estruturou a experiência cristã ao longo dos 

séculos.  

 A obsessão e fixação na morte de Jesus decorrem da aceitação do princípio elaborado 

a partir da concepção de que a redenção dependeu do quanto ele sofreu. Quanto maiores as 

suas dores, maiores as possibilidades de salvação. Esse comportamento eleva o grau de 

escândalo e espanto diante da morte e gera um comportamento ascético que busca consolo 

metafísico na assimetria dos sofrimentos pessoais com os sofrimentos de Jesus crucificado. 

Tal experiência favorece o individualismo focado na autonegação de si para abraçar o 

caminho da cruz. 

 A morte de Jesus foi um ato de solidariedade histórica. Jesus, assim como esteve 

durante toda a sua existência, na sua morte estava em solidariedade com o ser humano. Ele 

assumiu o sofrimento que desumaniza. Jesus “tomou nossas enfermidades e carregou nossas 

doenças” (Mt 8,17). Com a sua compaixão ele acolhe e aguenta o peso do sofrimento dos 

outros e substitui, ou seja, ampara e dá forças para o ser humano prosseguir sua caminhada, 

sustentado pela esperança no Reino de Deus.  

 A morte de Jesus não pode ser desligada de sua missão. Sua morte é consequência de 

sua missão. Assim, a missão de Jesus recebe a luz que brilhou na sua ressurreição para, então, 

ser compreendida e assumida em seu poder de transformação da realidade. A morte é 

entendida, pois, como ato de solidariedade e, ao mesmo tempo, de libertação na medida em 

que foi acontecimento simétrico com a sua vida.  

 Desde a experiência pós-pascal a morte de Jesus foi recebida e entendida como ato 

filial. O Filho se entrega ao Pai por seus irmãos e por uma causa que lhes proporcionará vida 

abundante. A morte de Jesus encontra seu sentido no desenvolvimento do conceito de entrega 

livre e consciente manifestada como gesto solidário e, portanto, promovedor de salvação. A 

expressão „morreu por nós‟ explicita que o sentido da morte de Jesus é compreendido como 

ato solidário prestado à humanidade. Esse ato contínuo de Jesus determinou toda a sua missão 

realizada em nome de Deus-Pai e do seu Espírito, revelado em sua mensagem.  

 Necessária somente enquanto etapa do processo de existência a morte de Jesus é 

acolhida com um sentido metafísico. Indubitavelmente sua morte foi dolorosa e violenta e foi 

consequência de sua atuação profética relacionada às estruturas de poder que solapavam a 

liberdade dos seus coetâneos, sua concepção religiosa oposta ao papel do Templo e à Lei de 
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Moisés e seu anúncio do Reino. Mas, nenhum desses pretensos crimes constitui razões 

substanciais para a punição que recebeu.  

  A vida e a morte de Jesus não nos revelam somente o fato da encarnação de Deus na 

história. Mas, nos oferece a possibilidade de perceber o amor de Deus por nós. O sentido da 

morte de Jesus não nos revela um Deus cruel que exige algo de infinito ao seu Filho para 

redimir a humanidade do seu pecado e conduzi-la para uma vida em liberdade, vida plena e, 

nesse sentido, salva.  

 Crueldade e violência são dois termos relacionados à morte de Jesus que, no entanto, 

revelam a amplitude do contraste entre o conceito de Deus cruel e Deus-Amor, comunicado 

na experiência de Jesus. A cruz enquanto causa objetiva e teológica da morte de Jesus sinaliza 

o mal, resultante das ações egoístas e dos limites humanos. O mal revelado na morte de Jesus 

identifica que há situações e eventos que se distanciaram do bem e, portanto, precisam de 

restauração.  

 A morte na condição radical de sua fraqueza foi, em Jesus de Nazaré, convertida em 

poder, em vida. A morte de Jesus torna-se vitória na ressurreição. “Morte, onde está a tua 

vitória?” (1Cor 15,55). Pelo poder da ressurreição o ser humano é posto em liberdade diante 

da escravidão do medo da morte. Até onde se estende o domínio do Senhor crucificado, chega 

também a salvação que ele realizou em sua morte. Esta morte é revelação de Deus. É morte 

que faz desabrochar a vida plena, pois não foi concluída em si mesmo, mas se constitui como 

processo para a ressurreição.  

  Refletir sobre a morte de Jesus favorece acolher, mediante a fé e a adesão, a sua vida. 

Interpretar a morte de Jesus como vitória sobre as forças do mal sugere questionar a sua 

superação ou a ação de tais forças no decorrer de nossa história. A morte de Jesus é o sinal da 

obediência a outra força: a do amor. Jesus levou para a cruz o peso dos nossos pecados. Peso 

doloroso, mas assumido para nos redimir. Nessa forma de revelação de Deus, compreendemos 

o sofrimento, a cruz não como fracasso de um projeto humano, mas, ao contrário, como 

paixão do Filho de Deus que, extremamente fecunda, gera salvação. A cruz, antes lugar de 

vergonha e humilhação, floresceu, nessa paixão, e se tornou árvore de salvação.  

 A partir da reflexão sobre a morte de Jesus compreendemos que a sua oblação 

solidária deve ser assumida na experiência pessoal e comunitária da fé, pois Jesus não é um 

conjunto de doutrinas encerradas no passado, mas é o Senhor que foi crucificado e que ao 

terceiro dia ressuscitou e continua vivo, presente e atuante em nossa história. Jesus, no 

entanto, não substituiu a nossa história e nossas ações, mas uniu-se em solidariedade à nossa 
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condição humana para que, entendendo o sentido de sua morte por nós, sejamos orientados 

pelo desígnio salvífico de Deus. 

 O que dá mais plausibilidade ao sentido da morte de Jesus não é a justificativa do 

acontecimento, mas o fato de ser morte em si de um homem de Nazaré, precisamente aquele 

Filho de mulher, no qual transparece a paternidade de Deus e o seu Reino. O sentido da morte 

gera a percepção da ausência do bem na realidade, a indignação e a desejo coerente de corrigir 

o errado, o que gera a morte, o que leva à cruz, de mudar a lógica fatídica da mal, de agir, 

embora ainda limitados à condição terrena, para que a vida humana seja preservada em sua 

integridade e libertada das situações desumanizadoras.  

  A atenção ao sentido da morte de Jesus só se justifica mediante a fé nele e na salvação 

mediada por ele. Focalizar a cruz, a morte e o sofrimento de Jesus é focalizar o mal no mundo 

e empreender esforços para superá-lo. Não se trata da dialética da negatividade, mas da 

libertação efetiva. Nós cremos no Deus crucificado e morto na cruz de Jesus porque assim ele 

se revela. 
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