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Sinopse 

 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar as dimensões sociais da ceia de 

Jesus, segundo o evangelho de Mc 14,22-25. Quanto à metodologia exegética, a pesquisa 

é conduzida por meio da perspectiva sincrônica. O estudo literário desta perícope leva a 

situá-la no contexto das refeições de Jesus, das partilhas prodigiosas dos pães, podendo-

se chegar a considerar a última ceia a culminância destas. Transparece assim, na narrativa 

de Mc, a importância do chamado projeto do êxodo enquanto busca da construção de 

uma sociedade justa e sem pobres, inclusiva e solidária. Certamente, esta ceia condensa 

toda a comensalidade de Jesus, que, por um lado, subverte os valores do sistema social da 

Palestina do século I sob o domínio dos romanos, baseados na busca da honra, do 

prestígio e do status... Por outro, o agir comensal de Jesus parece ser contestação às 

normas da pureza ritual das lideranças religiosas judaicas de Jerusalém, como também 

crítica à concepção expiatória dos sacrifícios apresentados no templo. A ceia de Jesus é 

antecipação do banquete escatológico, do qual participarão todos, segundo a fidelidade ao 

projeto do Reino de Deus. Sua morte, conforme o evangelho de Marcos, é interpretada na 

perspectiva profética da prática da justiça. 

 

Palavras-chave: ceia de Jesus, dimensões sociais, Páscoa judaica, Reino de Deus, pão e 

vinho, refeições, templo, mesa, justiça. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to discuss the social dimensions of Jesus last supper, 

according to Mk 14,22-25. In regard to the exegetic methodology, this study is conducted 

using a synchronic perspective. The literary study of this pericope leads one to situate it 

in the context of Jesus meals, of the prodigious bread sharing, and may lead one to 

consider the last supper as the climax of all his meals. Therefore, in Mark‟s narrative, one 

perceives the importance of the so-called exodus project as a search for a fair society with 

no poor, an inclusive and compassionate society. Certainly, the last supper condensates 

all the commensality of Jesus who, on the one hand, subverts the values of the social 

system in the Palestine of the first century under the rule of Romans who were 

characterized by the search of honor, prestige and high status... On the other hand, Jesus 

commensality seems to be not only a contestation against the rules of ritual purity of the 

religious Judaic leaderships of Jerusalem but also a prophetic criticism to the expiatory 

conception of sacrifices presented in the temple. Jesus supper is an anticipation of the 

eschatological banquet, in which all will participate, according to their fidelity to the 

project of the Kingdom of God. In Mark‟s gospel, Jesus death is interpreted from a 

prophetic perspective of the practice of justice. 

 

Key-words: Jesus supper, social dimensions, Judaic Passover, Kingdom of God, bread 

and wine, meals, temple, table, justice. 
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 Os livros da SE são abreviados segundo: BÍBLIA de JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2002, p. 16. 
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Introdução geral      

 

O objetivo desta dissertação é demonstrar as dimensões sociais da ceia pascal 

celebrada por Jesus, segundo o relato de Mc 14,22-25. Nesta dissertação, entende-se a 

expressão “dimensões sociais” como sistema organizacional de uma sociedade, ou seja, 

os diferentes grupos que a compõem, as relações entre eles, os papéis e funções sociais, 

as contradições, os conflitos e as interações, tanto em sua expressão material quanto 

simbólica. Assim, importa conhecer a organização social da Palestina no século I d.C., 

sob o domínio do Império Romano.  

 

As refeições representam e selam os pactos sociais estabelecidos nas diversas 

culturas. O ato de comer é condição de sobrevivência material (produção, consumo, 

distribuição, criatividade, adaptação), mas, também, estabelece simbolicamente relações 

de identidade (origem, pertença, sentimentos, fronteiras) e poder (status social) à mesa. 

Portanto, pode refletir dinâmicas de partilha de alimentos e saberes na construção 

coletiva de um “mundo possível” e, também, reforçar mecanismos de concentração dos 

mesmos, reproduzindo um sistema social excludente. O que representavam as refeições 

na sociedade romana e no mundo judaico no século I? 

 

A última ceia celebrada por Jesus pode ser considerada uma ceia pascal? Para 

responder a esta questão é necessário verificar se os elementos da ceia pascal judaica 

estão presentes no relato da última ceia de Jesus, ou em que sentido os elementos da  

“celebração da despedida” permitem atribuir um caráter pascal à última ceia. 

 

A proposta desta pesquisa é averiguar até que ponto as refeições de Jesus, 

narradas ao longo do Evangelho segundo Marcos, e condensadas simbolicamente no 

relato da chamada “última ceia”, subvertem os códigos sociais estabelecidos pelo modelo 

patronal das refeições no Império Romano, pelo sistema sacrificial de celebração da 

Páscoa no templo de Jerusalém e pelas regras de pureza à mesa, a ponto de se poder dizer 

que constituíram um dos fatores para a sua condenação à morte. 
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Para proceder ao estudo, seguindo o método exegético numa perspectiva 

sincrônica, apresenta-se, no primeiro capítulo, o estudo literário de Mc 14,22-25: crítica 

textual, delimitação da cena, análise linguístico-sintática e análise da narrativa. A partir 

dos elementos estudados, chega-se à conclusão de que o evangelista associa a ceia de 

Jesus à tradição do êxodo, ou seja, à ceia pascal judaica. Isto não permite, contudo, 

estabelecer entre ambas as realidades uma correspondência direta, mas, sim, 

paradigmática. A “última ceia” é lida pela comunidade de Marcos na perspectiva da 

renovação da Aliança; portanto como ceia pascal.  

 

No segundo capítulo, apresenta-se o estudo histórico-teológico: faz-se a análise 

semântica e retoma-se a tradição e as mudanças no modo de celebrar a Páscoa em 

diferentes períodos da história (bíblica) de Israel. Haveria elementos de continuidade, 

mas, também, de descontinuidade entre a ceia “pascal” de Jesus e aquela celebrada nas 

casas e no templo de Jerusalém. Conclui-se apontando algumas perspectivas teológicas. 

Segundo o Evangelho de Marcos, a última ceia, inserida no relato da paixão, constitui a 

expressão-síntese da prática de Jesus. Ao destacar na narrativa da última ceia os gestos e 

as palavras sobre o pão e o cálice, Marcos interpretaria a morte de Jesus a partir da 

perspectiva do serviço da justiça (conforme os cânticos de Isaías). Faria também uma 

crítica à concepção expiatória dos sacrifícios oferecidos no templo de Jerusalém, 

concepção esta que reforçava o poder social e religioso das elites do templo. A morte de 

Jesus seria fruto de sua fidelidade ao projeto de distribuição do pão e de acesso de todos à 

mesa, construído ao longo de sua vida por meio de relações sociais e religiosas justas, 

solidárias e gratuitas.  

As motivações para este trabalho e a escolha do tema são fundamentalmente duas. 

Primeiro, a beleza literária dos textos da Sagrada Escritura (SE) é cativante, tanto pela 

sua estética, quanto pelas descobertas das implicações ético-teológicas. Segundo, existe a 

intenção de verificar, por meio das ciências bíblicas, a veracidade das múltiplas 

exortações dirigidas aos cristãos em relação ao comprometimento social da fé a partir da 

centralidade da eucaristia na vida da Igreja
2
. 

                                                 
2
 Para a citação bibliográfica e notas a rodapé segue-se: Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da 

Assunção. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo, julho de 2004. 



 12 

1  Estudo literário 

 

1.1  Introdução  

 A proposta deste capítulo é apresentar o estudo literário de uma cena da última 

ceia conforme Mc 14,22-25. O texto é composto artisticamente e possui diferentes 

elementos estilísticos. Sua coesão interna assegura a unidade da perícope e a 

possibilidade de se proceder a uma análise exegética basicamente sincrônica do texto.  

Não existem rupturas, interrupções, tensões ou contradições (literárias) que imponham 

uma análise diacrônica do mesmo
3
. 

  

Inicia-se com a crítica textual, cujo objetivo é estabelecer a versão provavelmente 

mais original do texto
4
. Com isso, realiza-se uma tarefa fundamental da exegese: 

“constatar as diferenças entre os diversos manuscritos que têm cópias do texto da exegese 

e avaliar qual das variantes poderia corresponder com maior probabilidade ao texto 

originalmente escrito pelo autor bíblico”
5
.  

 

A seguir, apresenta-se uma possível segmentação do texto grego e da tradução 

portuguesa. Como regra, “cada linha deve conter, tanto quanto possível, uma ideia 

completa [...] em geral tem um único verbo [...] a cada nova informação – principal ou 

secundária – uma nova linha”
6
. 

 

Depois, justificam-se os limites da perícope analisada, isto é, o que marca, 

literariamente, o início e o fim do texto. Além disso, situa-se o lugar da cena na 

macroestrutura do Evangelho de Marcos.  

                                                 
3
 Entende-se por sincronia, na exegese, o estudo linguístico da estrutura ou composição de um texto no seu 

momento particular (sin + cronia = contemporaneidade),  sem a preocupação pela sua evolução histórica 

(que seria o diacrônico: dia + cronia = através do tempo, evolução).  
4
 KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico. Estudos Bíblicos, Petrópolis, 

nro. 98, 2008/2, p. 14 afirma-se: “de nenhuma parte da Bíblia temos o manuscrito original. Temos, sim, 

cópias mais ou menos próximas do original. Daí a pergunta: qual dessas é mais próxima do original? Não 

necessariamente a mais antiga, mas sim a mais fielmente copiada”.   
5
 WEGNER, U. Exegese do Novo Testamento. Manual de Metodologia. 5ª Edição. São Leopoldo – São 

Paulo: Sinodal; Paulus, 2007, p. 39. 
6
 DIAS DA SILVA, C. M. Leia a Bíblia como literatura. São Paulo: Loyola, 2007, p. 28. 
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„Fechando o zoom‟, faz-se a análise linguístico-sintática, versículo por versículo, 

evidenciando a articulação interna do texto e as particularidades do vocabulário 

selecionado pelo autor, a fim de perceber o sentido e a coerência da mensagem 

comunicada
7
.  

 

Por fim, analisam-se os principais elementos da narrativa: personagens, lugar da 

cena (espaço), tempo (contexto cronológico), narrador, trama e outros elementos 

estilísticos.  

 

O estudo literário deverá fornecer os elementos textuais que confirmarão ou não a 

hipótese das dimensões sociais da ceia pascal celebrada por Jesus segundo Mc 14,22-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Cf. KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico, p. 23. 
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1.2  Estabelecimento do texto (crítica textual) 

 

O objetivo da crítica textual é “determinar... o texto grego que deverá servir de 

base para a tradução e a pesquisa...”
8
. No evangelho de Marcos existem 556 variantes de 

um total de 678 versículos
9
. No texto em estudo há algumas dessas variantes. A escolha 

de uma ou outra variante obedecerá ao critério da sua importância teológica. 

 
22 Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen\ 

la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 23 kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j( 

kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ 24  kai. ei=pen auvtoi/j\ tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj 

to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n.  
25  avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ 

genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| 

tou/ qeou/Å10 

 

Em Mc 14,22 tem-se: 

(1) Uma inclusão do nome Jesus e um artigo definido masculino, definindo o pão:

 labw.n o` VIhsou/j to.n a;rton   tomando Jesus o pão 

Testemunhado em  do século VI e outros códices, sem especificar. 

(2) Outra possibilidade a ausência do artigo antes do substantivo pão. 

labw.n o` VIhsou/j a;rton     tomando o Jesus um pão 

Testemunhado em: 
*
 códice Sinaítico, século IV do primeiro amanuense; o códice A 

Alexandrino, século V; códice C século V, entre outros. 

(3) A versão adotada por Nestle-Aland como mais próximo do original: 

labw.n a;rton               tomando um pão 

Testemunhado em códice Sinaítico 
1
 do primeiro corretor do século IV; códice 

Vaticano B do século IV; códice Bezae D do século V; códice W do século V, entre 

outras cópias. 

                                                 
8
 WEGNER, U. Exegese de Novo Testamento, p. 39. 

9
 ALAND, K.; ALAND B. Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen 

Ausgaben und in Theorie wie Praxis der modernen Textkritik. 2
a
. Auflage. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1989, p. 39-40. 
10

 Texto e variantes apresentados neste estudo segundo NESTLE, E.; ALAND, K. Novum Testamentum 

Graece. 27ª. Editio. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, p. 138. 
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Do ponto de vista da crítica externa será dada preferência à lição (3), pois está 

testemunhada por manuscritos mais antigos e melhores. A crítica interna, por sua vez, 

favorece a lectio brevior.    

     

Em Mc 14,23 

(1) Trata-se de um acréscimo, o artigo definido para cálice:  

kai. labw.n to. poth,rion     e  tomando o cálice. 

Presente no códice Alexandrino A século V; códice W século V; códice K século IX; 

códice P século IX, entre outros manuscritos. 

(2) A versão de Nestle-Aland opta pela ausência do artigo definido. 

kai. labw.n poth,rion          e tomando um cálice. 

No aparato crítico não constam os manuscritos nos quais se apóia esta versão. 

Porém, faz pensar em uma harmonização do texto, isto é: um pão = um cálice (objeto 

com artigo indefinido). Além das testemunhas de datas mais recentes na versão (1). 

 

Mc 14,24 

(1) Trata-se de uma outra leitura. 

to. ai-ma th/j kainh/j  diaqh,khj             o sangue da nova aliança 

Códice alexandrino A século V; minúsculos f 
1. 13

 século XII/XIII e outros manuscritos.  

 

(2) Acréscimo de um artigo definido neutro singular anteposto a um genitivo feminino.  

to. ai-ma to. th/j diaqh,khj                    o sangue o da aliança   

Presente nos códices maiores D
*
 século V do primeiro copista e em W, do século IV/V e 

outros manuscritos. 

(3) A opção de Nestle-Aland, favorecida como mais próximo do original, diz: 

to. ai-ma th/j diaqh,khj                         o sangue da aliança 

Códice sinaítico  século IV; códice vaticano B século IV; códice C D
c 

do século V; os 

maiúsculos L   e minúsculo 565 do século IX, entre outros. 

 

Externamente, a antiguidade e qualidade dos manuscritos da lição (3) confere 

prioridade. Internamente, pesa o critério da lectio brevior. Por outro lado, segundo 
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Metzger, seria maior a probabilidade que kainh/j seja um acréscimo, pois, no momento de 

copiar, o escriturário teria tentado amenizar com os textos paralelos em Lc 22,20 e 1Cor 

11,25
11

. 

 

Em Mc 14,25 encontram-se três leituras
12

: 

(1) Primeira leitura possível 

avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv mh. pi,w  Em verdade digo-vos que de modo nenhum    

beberei  

Presente nos seguintes códice Sinaítico  século IV; códices C século V, L século IX, W 

século IV/V entre outros. 

 

(2) Segunda leitura possível 

avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv mh.. pro,sqw pei,n Em verdade digo-lhes que não mais 

beber 

Testemunhado no códice D século VI ( , 565). 

(3) Versão de Nestle-Aland: 

avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouvke,ti ouv mh.. pi,w Em verdade digo-vos que já não beberei 

Testemunhado no códice Alexandrino A; vaticano B; a família f 
1.13 

minúsculo 2427 e 

outros.  

 

O pesquisador Metzger, por sua vez, afirma que “provavelmente a ausência de 

ouvke,ti em  C, L W al (= outros códices) possa ser explicada como resultado da 

assimilação, feita por um copista, com a passagem paralela em Mt 26,29 [...] Embora o 

uso do verbo prostiqenai, em D  565 sugira a presença de influência semítica, nenhuma 

das três leituras conta com apoio suficientemente sólido para ser aceita como leitura 

original”
13

. A escolha da lição (3) justifica-se pelo aspecto estereotipado da fórmula 

utilizada.  

 

 

                                                 
11

Cf.  METZGER, B. A textual commentary on the Greek New Testament. Third Edition. Princeton: United 

Bible Societes, 1971, p. 113. TAYLOR, V. Evangelio según San Marcos. Madrid: Cristiandad, 1979, p. 

661, desenvolve e fundamenta a mesma opinião. 
12

 Conforme: ALAND, K., e.a. The Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgeselschaft; United Bible Societies, 1992, p. 179. 
13

 METZGER, B. A textual commentary on the Greek New Testament, p. 113. 
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1.3  O texto grego segmentado 

22a Kai. evsqio,ntwn auvtw/n       

22b labw.n a;rton  
22c euvlogh,saj 
22d e;klasen  
22e kai. e;dwken auvtoi/j  
22f kai. ei=pen\  
22g la,bete(  
       tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 
 

23a kai. labw.n poth,rion  
23b euvcaristh,saj 
23c e;dwken auvtoi/j(  
23d kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ 
24a kai. ei=pen auvtoi/j\  
       tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/nÅ 
 

25a
 avmh.n le,gw ùmi/n  

25b o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou  
25c e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å 

 

1.4  Tradução portuguesa segmentada 
 

22a
 

E enquanto comíam 

22b tomando um pão 

22c bendisse-o  

22d partiu-o 

22e e deu-lhes 

 

22f e disse: 

22g “Tomai, 

isto é o meu corpo”. 

 

23a E tomando um cálice 

23b deu graças 

23c deu-lhes, 

23d e todos beberam dele  

 

24a E disse-lhes: 

24b “Isto é o meu sangue da aliança derramado por muitos”. 
 

25a Em verdade digo a vós 

25b “Não beberei mais do fruto da videira, 

25c até o dia aquele em que beberei (o vinho) novo no reino de Deus”. 
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1. 5  Delimitação14 

1.5.1  Uma cena dupla  

A celebração da ceia pascal de Jesus é narrada em Mc 14,17-25, subdividindo-se 

em duas partes: v. 17-21 e v. 22-25. Os critérios para a delimitação da perícope da ceia 

(14,17-25) em relação à cena anterior (14,12-16) e à cena posterior (14,26-31) são: 

tempo, lugar, tema e personagens, ou seja, critérios que identificam uma perícope como 

unidade literária
15

. 

 

Assim, na cena anterior (14,12-16): 

– Tempo: quinta-feira, no primeiro dia da festa dos Ázimos
16

. É provável que seja 

de manhã
17

. 

– Lugar: fora da cidade de Jerusalém, pois Jesus os envia para encontrar e 

preparar um lugar onde comer a Páscoa: Ide à cidade. 

– Tema: preparativos para a ceia. Os discípulos perguntam: Onde queres que 

façamos os preparativos para comeres a Páscoa?. 

– Personagens: os discípulos (oi ̀ maqhtai.), um homem levando uma bilha de 

água, o dono da casa e Jesus (identificado como o mestre = o` dida,skaloj, v. 14). 

 

O v. 17 introduz uma nova cena ao marcar o deslocamento espacial de Jesus e dos 

doze (e;rcetai meta. tw/n dw,deka saindo com os doze). Observam-se mudanças 

significativas na narrativa, que caracterizam outra unidade literária (14,17-25):  

– Tempo: ao cair da tarde (kai. ovyi,aj genome,nhj) da quinta-feira. 

– Lugar: Jesus está à mesa, comendo. A ceia acontece numa casa, no primeiro 

andar, dentro da cidade de Jerusalém.  

– Tema: a ceia propriamente dita, subdividida em duas cenas: o anúncio da traição 

(v. 17-21) e as palavras e os gestos sobre o pão e o vinho e o dito escatológico (v. 22-25).  

                                                 
14

  Para a delimitação do texto: DIAS DA SILVA, C. M. Metodologia de Exegese Bíblica. São Paulo: 

Paulinas, 2000, p. 70-73, e WEGNER, U. Exegese do Novo Testamento, p. 86-88. 
15

 Confirma esta análise, por exemplo, o estudo de PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis. 

Freiburg: Herder, 1978, p. 69-70. 
16

 Para todas as citações bíblicas será usada a letra inclinada (itálico).  
17

 Cf. BRAVO GALLARDO, C. Jesus, homem em conflito. O relato de Marcos na América Latina. São 

Paulo: Paulinas, 1997, p. 249. 
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– Personagens: com os doze (meta. tw/n dw,deka), sendo um deles o traidor
18

. Já não 

se fala de discípulos. 

O uso gramatical do particípio com genitivo absoluto nos v. 18 e 22 (kai. 

evsqio,ntwn  e estando comendo) assegura a coesão entre as duas cenas (v. 17-21 e v. 22-

25) que compõem a unidade dos v. 17-25. 

 

A perícope posterior se inicia no v. 26. É uma ação de tipo partida
19

: e depois de 

terem cantado os hinos, saíram para o Monte das Oliveiras (kai. u`mnh,santej evxh/lqon eivj 

to. o;roj tw/n evlaiw/na). Jesus e os discípulos vão a outro lugar e tratam de um novo tema: 

dispersão das ovelhas e negação de Pedro (Mc 14,26-31). 

 

A propósito de Mc 14,22-25, há pesquisadores que discutem se essa unidade 

literária seria ou não uma tradição litúrgica independente, inserida no relato da Paixão por 

um redator posterior a Marcos
20

. Outros consideram que essa discussão carece de 

fundamento do ponto de vista da forma e do gênero literário
21

. Não se pretende 

aprofundar esse aspecto nesta dissertação. Optou-se por estudar o texto recebido, tal qual 

se nos apresenta. No caso do Evangelho de Marcos, buscar-se-á depreender o sentido da 

última ceia a partir do lugar em que se situa na narrativa, ou seja, no conjunto do relato da 

Paixão.   

 

1.5.2  A primeira parte da cena dupla (v. 17-21) 

 

Há duas referências importantes no relato, estando Jesus à mesa para comer a 

Páscoa: os doze e entre eles aquele que o trairá.   

 

Jesus e sua comunidade se preparam para a ceia pascal. Dois dos discípulos foram 

à frente dispor o local. Conforme estabelecido na Lei para a celebração da Páscoa em 

                                                 
18

 Cf. MYERS, C. O evangelho de São Marcos. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 429. 
19

 Cf. DIAS DA SILVA, C. M. Leia a Bíblia como literatura, p. 24. 
20

 Cf. GNILKA, J. El evangelio según san Marcos. Vol. II, Mc 8,27-16,20. 5ª Ed. Salamanca: Sígueme, 

2005, p. 281. 
21

 Cf. PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis, p.69. 
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casa, os doze representam no texto a família, os parentes e os amigos de Jesus
22

. Mas este 

grupo, participando da ceia e sendo testemunha das palavras e gestos de Jesus, de certo 

modo, também representa “um sinal do Israel escatológico”
23

.  

 

O número doze na Sagrada Escritura “denota principalmente as pessoas de Deus 

na sua unidade e totalidade”
24

. No NT, a palavra doze (dw,deka) aparece 75 vezes. Nos 

Sinóticos e em João, 45 vezes. Quando o texto se refere diretamente ao grupo escolhido 

por Jesus, aparece onze vezes no Evangelho de Marcos (3,14.16; 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 

11,11; 14,10.17.20.43), o que revela a importância do termo nesta obra. Diz-se na 

narrativa que Jesus formou um grupo dentre os seus primeiros discípulos (1,16-20; 2,13-

14) para estar mais próximo dele (3,13-19), para ser instruído no sentido da vida 

comunitária e ser enviado para anunciar o evangelho (6,7-13).  

 

Entre os doze, Pedro era o primeiro (8,37; 14,29). Assim igualmente o confirmam 

as listas, cujos nomes foram transmitidos em quatro versões: Mc 3,16-19; Lc 6,14s.; Mt 

10,2s.; At 1,13s. Listas que, por sua vez, não coincidem em quatro aspectos: organização 

literária, quantidade, ordem dos nomes e os nomes dos mesmos
25

. Uma breve análise das 

quatro redações leva a concluir que duas seriam as fontes primárias dos textos de Mt, Lc 

e At: Mc e Q
26

.  

 

Nos relatos, percebe-se a dificuldade dos doze de compreender a identidade e 

missão de Jesus (8,33), a ponto de, no fim, todos desertarem (cf. 14,50)
27

. Antes, porém, 

um deles o trai: Em verdade vos digo: um de vós que come comigo há de me entregar 

                                                 
22

 Cf. KERTELGE, K. Markusevangelium. Band 2. Würzburg: Echter, 1994, p. 139. 
23

 Cf., PIKAZA, X. Para vivir el Evangelio. Lectura de Marcos. 3ª Edición. Estella: Verbo Divino, 2003, p. 

190.  Cf. SCHMITZ, E. D. «dw,deka», NIDNTT, II, p. 695. Cf. também: SCHENKE, L. Urgemeinde. 

Geschichtliche und theologische Entwicklung. Stuttgart: Kohlhammer, 1990, p. 77. 
24

 Cf. SCHMITZ, E. D. «dw,deka», NIDNTT, II, p. 695. 
25

 Organização: Mt e At depois do quinto nome, listam em pares. Mc e Lc fazem a listagem desde o início 

de dois em dois; Quantidade: At menciona só 11; Mc, Mt, nome e sobrenome para cada um; A ordem dos 

nomes: Lc e Mt enumera André depois de Pedro, Mc e At depois de João. At localiza Tomé depois de 

Filipe, Mt depois de Bartolomeu, Mc e Lc depois de Mateus; Diferenças de nomes: At e Lc no lugar onze 

nomeia um Judas, filho de Tiago, deixando fora a Tadeus. Mc e Mt nomeiam num quinto lugar um Tadeus.   
26

 Cf. SCHENKE, L. Die Urgemeinde, p. 77. 
27

 Cf. MARTÍNEZ ALDANA, H. O discipulado no Evangelho de Marcos. São Paulo: Paulinas; Paulus, 

2005, p. 13. 
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(14,18). O redator não nomeia o traidor, porém ressalta o contraste entre a atitude de 

Jesus e a dos discípulos ao acentuar o grau superior de amizade: Um dos doze, que coloca 

a mão no mesmo prato comigo. No v. 20, plasma-se a mesma ironia numa linguagem de 

proximidade e intimidade entre o traidor e Jesus: um de vós / um dos doze. Ecoam as 

palavras do Salmo 41,10: Até meu amigo, em quem eu confiava que comia do meu pão, 

levantou o calcanhar contra mim
28

.  

 

Jesus acabara de anunciar que um dos doze o trairia, mas cada um faz apenas uma 

declaração de inocência (v. 19): “a falta de solidariedade da comunidade é indicada pela 

resposta dos discípulos à acusação de Jesus. Primeiro, eles se entristecem e se 

decepcionam (cf. jovem rico 10,22); depois, passam a se auto-incriminar (14,19)”
29

. 

Mesmo sabendo que um deles trairia o mestre, continuam ceando, sem cogitar sobre a 

impossibilidade de comer na presença do traidor. O abandono vem dos amigos mais 

próximos: Judas come com ele, chama-o de Rabi e lhe dá um beijo (14,45); todos fogem 

(14,50) e Pedro o nega (14,68.70.71)
30

. 

 

A traição sofrida por Jesus lembra a do justo sofredor, nos cânticos de Isaías (Cf. 

Is 52,13-53,12) e na profecia de Zc 13,7 (cf. Mc 14,26-27). A infidelidade a Jesus
31

 

evidencia a ruptura com o projeto do Reino que ele veio anunciar.  

 

A segunda parte da cena dupla (v. 22-25) será tratada posteriormente a partir da 

análise linguístico-sintática. 

  

 

 

 

 

                                                 
28

 Cf. Também: Se meu inimigo me insultasse, eu poderia suportar; se meu adversário se elevasse contra 

mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, um homem como eu, meu amigo, meu confidente, a quem me unia 

uma doce intimidade na casa de Deus (Sl 55,13-15). 
29

 IERSEL, B. M. F. van. Mark. A Reader-Response commentary. Sheffield: Academic Press, 1998, p. 422. 
30

 Assim dá-se cumprimento às Escrituras (Zc 13,7) e ao dito de Jesus em Mc 14,26-27.  
31

 Cf. MYERS, C. O evangelho de são Marcos, p. 429. 
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1.5.3  O lugar da cena (v. 17-25) na macroestrutura do Evangelho  

 

A seguir, será apresentada uma possível estrutura do evangelho de Marcos, 

situando a cena de Mc 14,17-25 no conjunto da obra, a fim de depreender sua 

importância teológica na narrativa. 

 

A proposta de estruturação
32

, deste estudo, é: 

a. Título do livro: 1,1 

b. Prelúdio no céu e na terra: 1,2-13 

c. 1
a 
parte: 1,14 – 3,6 Na Galileia 

d. 2
a 
parte: 3,7 – 8,26 Ao redor do mar da Galileia 

e. 3
a 
parte: 8,27 – 10,52 No caminho entre a Galileia e Jerusalém 

f. 4
a 
parte: 11,1 – 15,47 A sétima semana em Jerusalém 

g. Epílogo: 16,1-8  

 

O autor do evangelho apresenta o material de que dispõe em “sete unidades, que 

formam uma semana cada (a. 1,14-31; b. 2,1- 3,6; c. 3,7 - 6,13; d. 6,30 – 8,26; e. 8,27 – 

9,29;  f. 9,30 – 10,52; g. 11,1 – 16,1). Em 16,2 inicia-se a oitava semana, cujo final 

permanece aberto”
33

. 

 

A perícope da ceia (14,22-25) localiza-se na 4
a 

parte, na sétima semana. “Jesus 

chega a Jerusalém, pela primeira vez”
34

 (cf. 11,1), e esta é a cidade onde viverá seus 

últimos dias. Dois dos maiores blocos dos ensinamentos de Jesus situam-se na Galiléia e 

um bloco durante sua estada em Jerusalém na última semana de vida
35

. Isso evidencia, 

por um lado, a importância da sétima semana; por outro, o tempo necessário para ensinar 

seus discípulos (longo, porém, à primeira vista, insuficiente, dada a incompreensão 

deles).  

                                                 
32

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium. Literarische Eigenart – Text und Kommentierung. Stuttgart: 

Kohlhammer, 2005, p. 5. 
33

 SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 15. 
34

 GRENZER, M. Primeiro e segundo mandamentos. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 13. 
35

 Cf. WITHERINGTON III, B. The Gospel of Mark. A Socio-Rethorical Commentary. Michigan: 

Eerdmann; Grand Rapid, 2001, p. 37. 
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O capítulo 11 introduz com detalhes as delimitações de tempo
36

 em relação aos 

acontecimentos em Jerusalém: 

A: Chegada e atuação de Jesus no templo de Jerusalém, 11,1–13,2 

B: Discurso escatológico de Jesus, 13,3-37 

C: Sofrimento e morte de Jesus, 14,1-15,47 

 

O quadro a seguir apresenta a marcação dos dias da última semana: 

Dia 1 

Domingo 

Dia 2 

2ª Feira 

Dia 3 

3ª Feira 

Dia 4 

4ª Feira 

Dia 5 

5ª Feira 

Dia 6 

6ª Feira 

Dia 7 

Sábado 

Dia 8 

Domingo 

11,11 11,12 11,20 14,1 14,12 15,1 16,1 16,2 

 

Alguns detalhes dessa semana: 

Domingo, 11,1-11: Entrada de Jesus, como rei messiânico sentado num jumento, em 

Jerusalém. No fim do dia, após ter olhado tudo, inclusive o templo, sai com os doze rumo 

a Betânia. 

 

Segunda-feira, 11,12-19: Vindo de Betânia, Jesus e os doze chegam a Jerusalém e entra 

no templo (v. 15). Expulsa os vendedores e compradores que estão dentro. Derruba as 

mesas dos cambistas e cadeiras dos vendedores de pombas.  A multidão maravilha-se 

com Jesus, que os ensinava. Os chefes dos sacerdotes e escribas procuram o modo para 

fazê-lo perecer (v. 18). Ao atardecer, Jesus vai fora da cidade. 

 

Terça-feira, 11,20-13,37: Este é o dia mais comprido da semana nos acontecimentos 

(quase três capítulos, com 115 versículos). Assim por exemplo, de volta em Jerusalém, 

encontra-se, na narrativa, Jesus circulando pelo templo (11,27). As lideranças do templo 

o abordam. Contudo, Jesus termina descrevendo as como vinhateiros homicidas (12,11). 

A tentativa de prendê-lo continua intacta (12,12). Confrontam-o com o tema do imposto 

ao César (12,13). Os saduceus discutem com ele sobre a ressurreição dos mortos (12,18). 

Sua presença, no templo, termina destacando uma viúva pobre. Sua oferta é sinal de 

entrega total a Deus. No fim do dia, na saída, anuncia a destrução do templo (13,1-2). No 

monte das Oliveiras (13,3s.) previne sobre os últimos acontecimentos.  

                                                 
36

 Cf. WEISER, A. Theologie des Neuen Testaments II. Die Theologie der Evangelien. Band 8. Stuttgart: 

Kohlhammer, 1993, p. 46. 
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Quarta-feira, 14,1-11: Unção em Betânia, feita por uma mulher desconhecida, na casa 

de Simão, o leproso. Jesus não aparece em Jerusalém. Em dois dias será a festa da Páscoa 

e dos Ázimos. 

 

Quinta-feira, 14,12-72: É o dia dos preparativos para a ceia da Páscoa. O costume indica 

que durante o dia era imolado o cordeiro no templo. Ao anoitecer celebra-se a ceia 

(14,17). Começa a festa da Páscoa e dos Ázimos, “a qual é comemorada durante oito 

dias”
37

. 

 

Sexta-feira, 15,1-42: Relata-se a prisão, condenação e execução de Jesus na cruz. A 

acussação, desta vez, gira em torno do assunto de ele ser o rei dos judeus. Antes do pôr 

do sol, deste dia, Jesus é colocado no túmulo. 

 

Sábado: Só há referência a este dia (16,1); os fatos não estão narrados. Presume-se, 

apenas, o tempo de Jesus no sepulcro. “O sábado fica sem ação no evangelho”
38

. 

 

Domingo, 16,1-8: As mulheres vão ao sepulcro, ao nascer do sol. Recebem a noticia da 

ressurreição de Jesus. No v. 8, estas mulheres, cheias de temor e assombro, fogem após a 

experiência de verem o sepulcro vazio. Voltam para Galileia (v. 7). 

 

Observando o capítulo em que se insere a perícope da ceia (14,22-25), de acordo 

com critérios de tempo e lugar, têm-se a seguinte estruturação
39

: 

 

14,1-11: Abertura 

 

14,12-52: Antecedentes da morte de Jesus.  

 

                                                 
37

 Para os judeus da Palestina, ao iniciar a festa depois do pôr do sol, já começava um novo dia, que seria o 

sexto na contagem. O evangelista Marcos, no entanto, segue outra ideia. Para ele, o quinto dia ultrapassa o 

momento do pôr do sol. É o quinto dia em que, no final da tarde, inicia-se o primeiro dia dos Ázimos e em 

que, antes disso, foi imolada a Páscoa, cf. GRENZER, M. Primeiro e segundo mandamentos, p. 16. 
38

 GRENZER, M. Primeiro e segundo mandamentos, p. 17. 
39

 Confira o esquema apresentado por SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 308. 
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Primeira cena dupla (14,17-25): em Jerusalém, na sala da Páscoa na noite da quinta-feira 

 

14,12-16: procura da sala.  

 

 

14,17-21: durante a ceia, anúncio da 

traição. 

 

14,22-25: ceia pascal, pão e vinho. 

 

 

Segunda cena dupla (14,26-52): no jardim das Oliveiras, à noite. 

 

14,26-31: Caminho em direção ao Monte 

das Oliveiras. Dito sobre a negação dos 

discípulos. 

 

 

14,32-42: No Getsêmani. Oração de Jesus e 

início da paixão. 

 

14,43-52: No Getsêmani. Jesus é levado 

preso. Abandono e fuga de todos os 

discípulos. 

 

 

14,53–72: É noite. Jesus é levado ao Sinédrio e está diante do sumo sacerdote, dos 

principais sacerdotes, anciãos e escribas
40

. Jesus “fracassa” diante das autoridades do 

templo e a negação de Pedro expressa o medo dos discípulos. Em palavras de Grenzer: 

“afinal, Jesus assumiu, com seu ensino, uma postura crítica em relação ao 

comportamento das lideranças ligadas à instituição do templo. Com isso, surgiram 

inimizades e hostilidades [...] um conflito marcado por acusações severas [...] assim, a 

vida de Jesus passou a correr risco”
41

. 

 

Confere-se que, o relato da ceia está inserido no relato da Paixão/Ressurreição. De 

fato, “é ele que exprime o alcance da morte e ressurreição de Cristo, [...] fonte 

permanente de uma existência nova”
42

. 

 

 

                                                 
40

 Cf. LOHFINK, G. Der letzte Tag Jesu. Was bei der Passion wirklich geschah. Stuttgart: Katholisches 

Bibelwerk; Urfeld, 2004, p. 23. 
41

 GRENZER, M. Primeiro e segundo mandamentos, p. 18. 
42

 LÉON-DUFOUR, X. O partir do pão eucarístico segundo o novo testamento. São Paulo: Loyola, 1984, 

p. 89. 
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1.6  Análise linguístico-sintática (versículo por versículo) 

 

Versículo por versículo, serão observados os “elementos com os quais o texto é 

construído: os tipos de palavras, sua função gramatical, a concatenação interna segundo 

as regras da gramática”
43

. Desta maneira, a análise linguístico-sintática permite perceber 

a articulação do texto e alguns elementos do vocabulário (como particularidades de Mc) 

importantes para o estudo semântico posterior. 

 
 

22 Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen\ 

la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 

 

O uso da conjunção kai. (e) logo no início deste versículo, de um total de 6 

vezes
44

 na perícope em estudo, dá ao texto uma forma definida e compacta
45

. Este recurso 

revela que não existem rupturas no texto. Esta conjunção no NT tem função copulativa e 

coordenativa. Seu uso em Marcos é particularmente característico e reflete um substrato 

semítico
46

. Esta simples coordenação, no caso, é chamada pelos especialistas de 

parataxe
47

.   

 

 

 

 

                                                 
43

 KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico, p. 23. 
44

 Esta conjunção (kai.) aparece 9164 vezes no NT. Cf. NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum 

Testamentum Graece, p. 964. Em Mc aparece um total de 1078 vezes, cf. MORGENTHALER, R. Statistik 

des Neutestamentlichen Wortschatzes. Zürich: Gotthelf, 1958, p. 108. 
45

 Cf. BLASS, F.; DEBRUNNER, A. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen: 

Vandenhöck/Ruprecht, 1979, p. 367: "Die häufige Anreihung von Sätzen mit kai. kann eine Erzählung 

einförmig machen". 
46

 Cf. ZERWICK, M. El griego del Nuevo Testamento. Estella: Verbo Divino, 2000, p. 184. Assim também 

JEREMIAS, J. La última cena. Palabras de Jesús. Madrid: Cristiandad, 1980, p. 189. 
47

 Cf. TAYLOR, V. Evangelio según san Marcos, p. 71. 
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O verbo utilizado encontra-se no particípio presente (evsqio,ntwn estando 

comendo)
48

, junto a um genitivo absoluto (auvtw/n com eles)
49

, que “geralmente colocado 

no início da frase, serve para descrever a(s) circunstância(s) em torno do verbo 

principal”
50

. Descreve, portanto, o ambiente no qual se desenvolverá a cena. 

 

Um interessante exemplo do uso do particípio de uma oração nominal do hebraico 

encontra-se em Jó 1,18, texto que a LXX reproduz com um genitivo absoluto: tw/n ui`w/n 

sou kai. tw/n qugate,rwn sou evsqio,ntwn kai. pino,ntwn (estando teus filhos e filhas 

comendo e bebendo). O mesmo se dá em 1Rs 13,20. Assim, tanto Mc 14,18 quanto Mc 

14,22, ao usarem o genitivo absoluto, podem estar reproduzindo um semitismo (no caso 

do relato da Paixão, um aramaismo). Portanto, este recurso gramatical, reportando-se a 

uma refeição, pode indicar o rito da ceia pascal
51

, pois estaria indicando o caráter 

organizado (ritual) desta cena.   

 

Há outros dois particípios
52

: labw.n (tomando) e euvlogh,saj (bendisse). Ambos no 

aoristo (ativo, nominativo, masculino, singular), o que indica anterioridade em relação ao 

verbo principal
53

. Note-se que este tipo de construção gramatical ocorre em fórmulas e 

ênfases, com sentido causativo
54

.  

 

                                                 
48

 Cf. REGA, L.; BERGMANN, J. Noções do grego bíblico. Gramática fundamental. São Paulo: Vida 

Nova, 2004, p. 199: “Um particípio é um adjetivo verbal. Como tal, reúne características tanto de verbo 

como de adjetivo”. 
49

 Segundo ZERWICK, M. El griego del Nuevo Testamento, p. 31: “El nominativo „pendiente‟, llamado 

también de „absoluto‟ o „de relación‟ (porque encierra la idea de „por lo que se refiere a‟), es un anacoluto 

muy frecuente en el lenguaje vulgar. Consiste en un sujeto lógico (que no sea a la vez sujeto gramatical) se 

coloca enfáticamente al comienzo en nominativo, como fuera de la proposición”. 
50

 REGA, L.; BERGMANN, J. Noções do grego bíblico, p. 128. 
51

 Cf. PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis, p. 70. Na mesma obra, Pesch p. 71, faz a 

seguinte observação: é chamativo que Mc 14,18.22 em Mt 26,21.26, Mt retira o particípio estando 

(recostados) à mesa, elevando (stärker hervor) destarte a repetição do genitivo absoluto estando comendo. 

O que significaria um destaque do caráter organizado (ritual, seder = ordem) da ceia. 
52

 Para a noção de “tempo” em grego, segundo ZERWICK, M. El griego del Nuevo Testamento, p. 110: 

“La noción de tiempo en griego se da de por sí solo en el tiempo indicativo; en los demás modos es 

secundaria o está ausente del todo [...] La noción temporal (anterioridad o simultaneidad) deve deducirse 

del contexto”, ZERWICK, M. El griego del Nuevo Testamento, p. 110. 
53

 Cf. DIAS DA SILVA, C. M. Metodologia de exegese bíblica, p. 149. 
54

 Cf. ZERWICK, M. El griego del Nuevo Testamento, p. 117-118 e REGIO, L.; BERGMANN, J. Noções 

do grego bíblico,  p. 226-227. 
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Há três verbos (e;klasen - e;dwken - ei=pen partiu – deu - disse) no indicativo 

aoristo (ativo da 3ª pessoa singular). Muitas vezes, o aoristo é considerado um tempo 

indefinido; no indicativo, recebe um aumento, que é o sinal de tempo passado
55

.  

 

Há um verbo no imperativo aoristo ativo, 2ª pessoa do plural (la,bete tomai). O 

imperativo, com seu uso constatativo, expressa uma ordem
56

.  

 

E há um verbo no indicativo presente, 3ª pessoa, masculino, singular (evstin é). O 

indicativo sugere continuidade com o estado anterior (ação linear)
57

. 

 

Portanto, neste versículo, têm-se: uma introdução (e estando comendo com eles); 

três gestos (tomar, partir, dar); uma oração bendizendo o pão (bendisse-o); e um 

imperativo (tomai). 

 

O v. 22 é formado por sete orações. Dentre elas, destaca-se aquela com o verbo 

ser (eivmi,): Isto é o meu corpo. Trata-se de um verbo de ligação que cria uma identificação 

entre os substantivos a;rton (pão no acusativo singular) e to. sw/ma,, (corpo no nominativo 

neutro singular), uma relação de causa–efeito. E constitui a última oração deste período, 

isto é, a sétima (tou/to, evstin to. sw/ma, mou  isto é meu corpo), sintetizando com precisão 

as seis primeiras (tomando, bendisse, partiu, deu, disse, tomai)... Esta relação é chamada 

gramaticalmente de “paralelismo sintético”
58

. 

 

  

23 kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ  

 

Há dois verbos no particípio aoristo ativo (labw.n - euvcaristh,saj tomando – deu 

graças), que, como foi dito acima, indicam anterioridade ao verbo principal e cujo sujeito 

está no nominativo, masculino, singular. E há dois verbos (e;dwken - e;pion deu - beberam) 

                                                 
55

 Cf. REGA, L.; BERGMANN, J. Noções do grego bíblico, p. 139-140.  
56

 Cf. REGA, L.; BERGMANN, J. Noções do grego bíblico, p. 270. 
57

 Cf. DIAS DA SILVA, C. M. Metodologia de exegese bíblica, p. 152. 
58

 DIAS DA SILVA, C. M. Leia a Bíblia como literatura, p. 35. 
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no indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa do singular. O substantivo poth,rion (cálice), no 

acusativo, ocupa a função de objeto direto. 

 

Após a ação com o pão, seguem: a narração de dois gestos em relação ao cálice 

(tomar, dar), utilizando-se os mesmos verbos empregados a propósito do pão; uma oração 

em que se expressa a ação de dar graças; e a ênfase na afirmação de que todos beberam 

do cálice, o que estava apenas suposto (mas não explícito) no caso do pão. 

 

 

24 kai. ei=pen auvtoi/j\ tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj to. evkcunno,menon ùpe.r 

pollw/n.  

 

O período é composto por três verbos (ei=pen – evstin - evkcunno,menon disse – é - 

derramado). O primeiro, no indicativo aoristo ativo da 3ª pessoa do singular. O segundo, 

no indicativo presente ativo da 3ª pessoa do singular do verbo eivmi,. O terceiro, o verbo 

evkce,w ou evkcu,nnomai (derramar), no particípio presente passivo, nominativo neutro, 

singular. Novamente, tem-se um paralelismo sintético. A primeira parte outorga maior 

precisão à segunda
59

. Ou seja, o cálice contém o sangue da aliança derramado por muitos. 

  

Como no v. 22, encontram-se sete orações nos v. 23-24. A última delas, portanto, 

a sétima, sintetiza e completa o sentido das seis anteriores (cujos verbos são: labw.n - 

euvcaristh,saj - e;dwken - e;pion - ei=pen - evkcunno,menon tomando – deu graças – deu – 

beberam – disse - derramado), apontando para a afirmação fundamental deste período: a 

identificação do cálice (cujo conteúdo é o vinho) com o sangue de Jesus: tou/to, evstin to. 

ai-ma, mou. Tem-se novamente uma construção de paralelismo sintético. 

 

 

                                                 
59

 Entre as ideias existe uma relação causa–efeito. 
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25  avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj 

evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å60 

 

A oração avmh.n le,gw u`mi/n61 (em verdade digo a vós) é uma afirmação solene, 

evidenciada pelo uso adverbial da palavra avmh.n. A expressão avmh.n le,gw u`mi/n funciona 

como fio condutor na narrativa da Paixão (cf.  Mc 11,20-23; 12,41-44; 14,3-9; 14,17-21; 

14,26-31). Portanto, a ocorrência desta expressão somente no relato da ceia e ao longo da 

narrativa da Paixão possibilita compreender, pelo menos em parte, a ceia de Jesus como 

anúncio de sua morte próxima
62

. Tal sentença (avmh.n...) teria, assim, um caráter profético. 

Segundo os estudiosos, sua estrutura formal, assemelha-se não só a um anúncio sobre o 

futuro (a partir do presente histórico), mas particularmente ao gênero dos ditos das 

predições sobre o “não morrer” de pessoas especiais (justos, discípulos). Por exemplo, 

em Mc 9,1 se diz: em verdade digo a vocês que não provarão a morte até que vejam o 

Reino de Deus chegando com poder.
63

 

 

A novidade neste versículo é o uso do modo subjuntivo: no aoristo ativo 1ª pessoa 

do singular em pi,w e no presente ativo 1ª pessoa do singular em pi,nw (beber). 

Frequentemente, no NT, o subjuntivo indica finalidade. Isto é, o efeito pretendido de 

alguma ação
64

. Com o uso do subjuntivo: “coloca-se em relevo a atitude mental do agente 

de uma ação, ou da atitude de um agente diante de uma realidade [...] mesmo quando essa 

realidade não está sob o controle do agente”
65

.  

 

O aoristo ativo, por sua vez, veicula uma ação como terminada e “está 

frequentemente em contraste implícito com o presente do subjuntivo, que veicula a idéia 

                                                 
60

 Texto e variantes aqui apresentados segundo NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum 

Testamentum Graece. 26 Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1987, p. 138. 
61

 Esta palavra (fórmula) aparece no NT 130 vezes. Em Mc 14 vezes (3,28; 8,12; 9,1; 9,41; 10,15; 10,29; 

11,23; 12,43; 13,30; 14,9; 14,18; 14,25; 14,30; 16,8) Isto pode ter relevância teológica usando-se um 

recurso literário (2 vezes 7) desta expressão. Cf. NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum 

Testamentum Graece, p. 105-106 
62

 Cf. PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis, p. 77. 
63

 Cf. PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis, p. 79. 
64

 Cf. SWETNAM, J. Gramática do Grego do Novo Testamento. Parte I, Vol. I. São Paulo: Paulus, 2004, p. 

39. 
65

 SWETNAM, J. Gramática do Grego do Novo Testamento. Parte I, Vol. I, p. 39. 
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de uma ação continuada ou habitual, ou que propõe particular ênfase descritiva”
66

. O 

presente ativo do subjuntivo “veicula o ponto de vista de uma ação considerada 

inacabada”
67

. E a voz ativa indica que o sujeito gramatical do verbo é idêntico ao sujeito 

real da ação
68

. 

 

A conjunção subordinada com sentido causativo o[ti introduz um discurso
69

 (não 

... mais ). Segundo Jeremias, a expressão o[ti ouvke,ti ouv mh. “delata la poca habilidad del 

traductor; esta acumulación de negaciones es un barbarismo griego”
70

. 

 

1.6.1  Articulação do texto 

 

Após realizar a análise linguístico-sintática, percebe-se que a articulação do texto 

é simples. Há uma introdução, que descreve o ambiente em que a cena se desenvolverá 

(v. 22a); duas breves partes paralelas (causa-efeito), relativas às palavras sobre o pão (v. 

22b.c) e o vinho (v. 23-24); e um dito escatológico solene (v. 25). Chama a atenção o 

emprego de sete verbos para descrever os gestos e palavras sobre o pão e o vinho, ou 

seja, há aqui um elemento estilístico de realce. Destaca-se o verbo eivmi, (ser/estar): sobre 

o pão tou/to, evstin to. sw/ma, mou (isto é meu corpo); e sobre o vinho tou/to, evstin to. ai-ma, 

mou (isto é meu sangue).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 SWETNAM, J. Gramática do Grego do Novo Testamento. Parte I, Vol. I, p. 122. 
67

 SWETNAM, J. Gramática do Grego do Novo Testamento. Parte I, Vol. I, p. 85. 
68

 Cf. SWETNAM, J. Gramática do Grego do Novo Testamento. Parte I, Vol. I, p. 61. 
69

 Cf. DIAS DA SILVA, C. M. Metodologia de exegese bíblica, p. 153. 
70

 JEREMIAS, J. La última cena, p. 198. Cf. BLASS, F.; DEBRUNNER, A. Grammatik des 

neutestamentlichen Griechisch, p. 360. 
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Apresenta-se abaixo um quadro ilustrativo acerca dos gestos e palavras da 

narrativa da ceia, conforme a análise linguístico-sintática:   

 

a) Kai. evsqio,ntwn auvtw/n - situação, ambiente v. 22a 

 

b) labw.n a;rton 

c) euvlogh,saj 

d) e;klasen 

e) kai. e;dwken auvtoi/j 

- gestos sobre o pão: 

    + tomando um pão  

    + bendisse-o 

    + partiu-o  

    + e deu-lhes   

v. 22b.c.d.e 

 

f) kai. ei=pen\ 

g) la,bete( 

h) tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 

- palavras sobre o pão: 

    + e disse  

    + tomai 

    + isto é meu corpo 

v. 22f.g.h 

 

a) kai. labw.n poth,rion 

b) euvcaristh,saj 

c) e;dwken auvtoi/j( 

d) kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ 

- gestos sobre o cálice 

    + e tomando um cálice  

    + deu graças  

    + deu-lhes  

    + e beberam todos dele 

v. 23a.b.c.d 

 

a) kai. ei=pen auvtoi/j\ 

b) tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j 

diaqh,khj 

c) to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n. 

- palavras sobre o cálice 

   + e disse-lhes  

   + isto é o meu sangue da        

aliança 

   + derramado por muitos 

v. 24a.b.c 

a) avmh.n le,gw um̀i/n 

b) o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ 

genh,matoj th/j avmpe,lou 

c) e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj 

d) o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| 

basilei,a| tou/ qeou/Å 

 

 

- dito escatológico 

v.25a.b.c.d 
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1.6.2  Algumas particularidades do vocabulário de Mc 

 

 Apresenta-se, na tabela abaixo, a frequência de verbos e substantivos, 

significativos no evangelho de Marcos, e, que estão presentes na construção do texto da 

ceia (que serão retomados na análise semântica)
71

. Sua ocorrência revela o estilo 

narrativo de Mc e a maneira como quer chamar a atenção dos leitores e ouvintes. 

 
a;rtoj  
21 vezes  

 

euvloge,w  
5 vezes  
 
euvcariste,w   
2 vezes 

sw/ma   
4 vezes  
 
ai-ma  
1 vez 

diaqh,kh   
1 vez  
 
h` basilei,a tou/ qeou 
14 vezes  

 

poth,rion 
5 vezes 

 

- 2,26; 3,20; 6,8; 

6,37; 6,38; 

6,41[2x]; 6,44; 

6,52; 7,2; 7,5; 

7,27; 

8,4.5.6.14[2x].1

6.17.19; 14,22 

 

- 6,41; 8,7; 11,9; 

11,10; 14,22 
 

- 8,6; 14,23 

 

- 5,29; 14,8; 

14,22; 15,43 

 

- 14,24 

- 14,24 

 

- 1,5; 4,11.26.30; 

9,1.47; 

10,14.15.23.24.25; 

12,34; 14,25; 15,43 

-9,41; 

10,38.39; 

14,23.36 

 

 

 

O número sete e seus múltiplos aparecem muitas vezes: pão 3 x 7; Reino de Deus 

2 x 7; somando benzer com dar graças, tem-se 7; igualmente ao somar corpo e sangue, 

tem-se 4. Sabe-se que, no judaísmo, o número sete é simbólico, expressão de totalidade
72

.  

 

Outra particularidade do evangelho de Mc é a palavra hebraica “instrução”, 

“ensino”, Toráh, no NT didach, (didaché): ela está reservada somente ao ensino de Jesus
73

 

e ocorre exatamente 5 vezes: 1,22.27; 4,2; 11,18; 12,38
74

. Assim, o evangelho de Mc é 

visto como a nova Toráh, ou como os cinco “novos” livros da plena sabedoria divina. A 

raiz do termo Toráh (hr'AT) é yrh, que significa ensinar, instruir, orientar.  

                                                 
71

 As citações segundo NESTLE, E.; ALAND, K. Novum Testamentum Graece. 27ª. Editio. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. 
72

 Cf. BECKER, U. Dicionário de símbolos. São Paulo: Paulus, 1999, p. 257. 
73

 Cf. HUTMACHER, H.; SCHÖNINGH, F. Symbolik der biblischen Zahlen und Zeiten. Padeborn; 

München; Wien; Zürich: Schöningh, 1993, p. 171. 
74

 Cf. NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 402. 
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Certamente, no contexto da multiplicação dos pães (Mc 6, 34), Jesus vê a 

multidão
75

 e sente grande compaixão, pois estão como ovelhas sem pastor, e “se propõe a 

promover um ensino direcionado ao povo sofrido [...] para superar o estado de miséria da 

multidão que não tem que comer”
76

. Aliás, quem ensina é designado como morêh, título 

dado a Moisés por transmitir o ensinamento recebido no Sinai (Moshêh morenu, Moisés 

nosso mestre)
77

. De fato, no evangelho de Marcos, usa-se a palavra mestre (o ̀dida,skaloj) 

12 vezes
78

, das quais 10 vezes no vocativo. Jesus tem a competência para ensinar 

(dida,skw), mostrando-se como aquele que ensina o verdadeiro e de modo autêntico
79

. Por 

conseguinte, ele é o novo pastor e mestre
80

. 

 

Por fim, a expressão  VAmh.n le,gw u`mi/n encontra-se 12 vezes em Mc: 3,18; 8,12; 

9,1; 9,41; 10,15; 10,29; 11,23; 12,43; 13,30; 14,9; 14,18; 14,25; 14,30,16,8. Sempre 

antecede uma fala de Jesus, enfatizando-a e conferindo-lhe solenidade. Em geral, 

apresenta um caráter profético
81

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 Expressão que aparece 35 vezes (múltiplo de sete). Isto revela, literariamente, um aspecto realçado. 
76

 GRENZER, M. Multiplicação dos pães: (Mc 6,30-44). São Paulo: Paulinas, 2007, p. 16-17. 
77

 Cf. RODRIGUEZ DE BRITO, J. O apóstolo Paulo e a tradição farisaica. RIBLA, Petrópolis, nro. 40, 

2001/3, p. 21. 
78

 Cf. 4,38; 5,35; 9,17.38; 10,17.20.35; 12,14.19.32; 13,1; 14,14. 
79

 Cf. VILLOTA HERRERO, S. Palavra sin ocaso. Función interpretativa de Mc 13,28-37 en el discurso 

escatológico de Marcos. Estella: Verbo Divino, 2006, p. 257, é afirmado que a palavra dida,skw é um 

lexema de comunicação verbal. 
80

 Cf. GRENZER, M. Multiplicação dos pães, p. 19.  
81

 Cf. acima p. 29. 
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1.7  Análise da narrativa  
 

Todo relato, bíblico ou não, é composto com o propósito de produzir um efeito no 

leitor e no ouvinte. Através da análise narrativa, busca-se encontrar, no texto, os sinais 

que marcam e orientam o percurso da leitura
82

. A seguir, será feito o estudo das 

personagens, do lugar, do tempo, do narrador, da trama e de outros elementos estilísticos 

de Mc 14,22-25. Já não se trata de uma delimitação do texto
83

, mas de uma análise que 

revelará detalhes da narrativa que facilitarão a análise histórica e teológica posterior
 84

. 

 

1.7.1  As personagens  

 

Há duas personagens explícitas: Ele (Jesus, também identificado como “eu”) e 

eles (os doze no v. 17, também identificados como “todos”, v. 23). Implícitamante estão 

também por muitos, v. 24b. 

 

Jesus é a personagem principal. Para melhor apreender a densidade desta 

personagem na perícope em estudo, vale retomar como Jesus foi apresentado ao longo do 

evangelho. É o Filho de Deus (1,1; 15,39)
85

, muito amado pelo Pai (1,11). É chamado 

Nazareno (14,67; 16,6), Galileu (14,70). Confronta-se com o poder do mal (1,12) desde o 

início de sua atuação, pois anuncia a proximidade do Reino de Deus (1,15): faz de 

pescadores discípulos (1,16), cura doentes (1,29.40; 2,3; 3,1; 5,23), come com pecadores 

(2,15), alimenta famintos (6,41; 8,1).  

 

                                                 
82

 Cf. MARGUERAT, D.; BOURQUIN, Y. Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis narrativo. 

España: Editorial Sal Terrae, 2000, p. 32-33.  
83

 Cf. acima p. 18. 
84

 Para o estudo da narrativa cf. também: WEREN, W. Métodos de exégesis de los evangelios. Estella: 

Verbo Divino, 2003, p. 67-107; cf. BAR-EFRAT, S. El arte de la narrativa en la Biblia. Madrid: 

Cristiandad, 2003 e ALTER, R. A arte da narrativa bíblica. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
85

 Chama a atenção que justamente o anúncio da identidade de Jesus é o objetivo do evangelho (Mc 1,1) e 

no final está a proclamação de fé nele pelo centurião, um pagão (15,39). Quanto ao problema de crítica 

textual de Mc 1,1 segue-se a conclusão de Metzer que afirma: “la ausencia de ui`ou/ qeou/ en algunos 

manuscritos tal vez se deba a un descuido en el proceso de copiado, producto de la semejanza en la forma 

final de la nomina sacra. Sin embargo, siempre estuvo presente la tentación de expandir los títulos y cuasi 

títulos de los libros [...] Puesto que es bastante contundente la combinación B  D  W  en el apoyo de ui`ou/ 
qeou/. Cf. METZGER, B. Un comentário textual al nuevo testamento griego. 1ª edición. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesllschaft; Sociedades Bíblicas Unidas, 2006, p. 62. 
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Seu ensino e atuação são coerentes, pois o conteúdo de suas palavras é o seu agir; 

vejam-se, por exemplo, os relatos das curas dos doentes e da expulsão de demônios. Isto 

provoca a ira das autoridades (1,27). Jesus é caluniado pelos escribas (3,22), e, fariseus e 

herodianos buscam a oportunidade para matá-lo (3,6). Ele é chamado de o Cristo (8,29), 

o Filho do Homem (14,62), atuando nos limites da região da Galileia durante um tempo 

de sua vida, “não conseguindo chegar a todos os que dele precisavam”
86

.   

 

O título Filho do Homem (o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou) é um importante elemento 

teológico. Esta expressão aparece 14 vezes
87

 em Mc, especialmente na segunda parte do 

evangelho, onde se revela a identidade de Jesus. O título recorda Ez 3,1.4.10 e Dn 7,1-28. 

Em Dn, o Filho do Homem opõe-se ao desumano e bestial, representado por poderes 

animalescos e brutais, que tiranizam, perseguem e matam (Dn 7,21-25). Opõe-se à 

violência de um poder que turva os sentidos e surge com aparência monstruosa (Dn 3-8). 

O Filho do Homem (Dn 7,13-14) virá estabelecer o Reino de Deus (todos esses 

importantes aspectos serão retomados na análise pragmático-teológica). 

 

Na ceia, Jesus é a personagem que toma a iniciativa. Ora o narrador descreve seus 

movimentos e palavras, ora o deixa falar diretamente, como nos v. 22g.24b-25: Tomai, 

isto é o meu corpo; Isto é o meu sangue...; Em verdade digo a vocês... Jesus é 

apresentado como o anfitrião (14,22.23) que toma um pão, um cálice, bendiz, dá graças, 

parte e dá de comer e beber a seus convidados. Desde 14,17, ele aparece conduzindo o 

grupo (e;rcetai meta. tw/n dw,deka).  

 

Os discípulos mais próximos são identificados como os doze
88

 (14,17), eles e 

todos (todos beberam dele, v.23). Tomam a iniciativa de fazer os preparativos da ceia 

pascal: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? (14,12), 

seguindo as instruções de Jesus, mas, durante a ceia, seu comportamento é contraditório 

diante da afirmação de que um deles seria um traidor.  

                                                 
86

 SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 24. 
87

 Cf. 2,10.28; 8,31.38; 9,9.12.31; 10,33.45; 13,26; 14,21[2x].41.62. 
88

 A diferença do evangelho de Lucas: Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos 

(22,14). 
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Acompanham os acontecimentos seguintes, mas em silêncio; um silêncio que 

revela a gravidade do momento e a incompreensão do sentido da refeição pascal
89

. 

 

1.7.2  O lugar  

 

Mc 14,13-14 nos informa que Jesus enviou dois de seus discípulos para irem à 

cidade preparar um lugar: E disse-lhes: Ide à cidade. Um homem, levando uma bilha de 

água virá ao vosso encontro. Segui-o. Escutando
90

 as instruções de Jesus, os discípulos 

entraram numa casa e disseram ao dono: o Mestre pergunta: Onde está a minha sala, em 

que comerei a Páscoa com meus discípulos? A refeição deve acontecer no lugar 

escolhido por Deus (cf. Dt 16,7), dentro dos limites da cidade de Jerusalém
91

. Os 

sinóticos (Mt 26,18; Lc 22,10) e João (18,1) coincidem quanto ao local de realização da 

ceia de Jesus. Segundo Jeremias, de acordo com a lei, a Páscoa tinha de ser celebrada 

dentro dos muros de Jerusalém, embora nestes momentos de festa a cidade estivesse com 

grande número de peregrinos
92

. 

  

Na casa, a sala onde celebram a Páscoa, segundo Mc 14,15, é no andar superior. 

Possívelmente, isto evoca o monte Sinai
93

. Moisés, conforme Ex 24,2.4, sobe a montanha 

para concluir a aliança com Yhwh. 

 

1.7.3  O tempo 

 

Mc 14,12 nos informa o dia em que acontece a ceia pascal de Jesus: no primeiro 

dia dos pães Ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: onde 

                                                 
89

 Normalmente, este silêncio revela na Bíblia falta de compreensão e passividade, o que pode ser assumido 

como significativo, cf. BAR-EFRAT, S. El arte de la narrativa en la bíblia, p. 105-106. 
90

 O sentido de escutar é também obedecer. 
91

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 44. 
92

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 44.  
93

 Cf. CASTRO SÁNCHEZ, S. O sorprendente Jesús de Marcos. El evangelio de Marcos por dentro. 2ª 

edición. Madrid: Comillas; Desclée de Brouwer, 2007, p. 397. 
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queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Uma quinta-feira
94

. No dia 

anterior, Jesus fora ungido por uma mulher desconhecida.  

 

A quinta-feira será um dia intenso, “repleto de acontecimentos dramáticos. À 

noite, Jesus tem uma última ceia com seus seguidores e reza no Getsêmani para ser 

poupado; é traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelo resto dos discípulos. 

Preso [...] é interrogado e condenado à morte [...] Tudo isso acontece antes do amanhecer 

da sexta-feira”
95

 (cf. Mc 14,53-64). 

 

A hora da ceia, de acordo com Mc 14,17, é ao cair (chegar) da tarde (kai. ovyi,aj 

genome,nhj). Segundo Jeremias, o termo ovyi,aj designa, provavelmente neste versículo, a 

hora que precede o pôr do sol
96

; portanto, é ainda quinta-feira. No entanto, quando se 

trata de considerar o pôr do sol como limite para o início de um novo dia, temos que dizer 

que a ceia, como tal, foi realizada na sexta-feira. Não era possível adiantar a ceia; isto 

significaria um grave atentado contra a lei mosaica
97

. Por sua vez, a ceia pascal podia ser 

celebrada só durante a noite
98

. O evangelista Marcos, no entanto, celebra sua última ceia 

na quinta-feira, pois, como afirmado acima, este dia ultrapassa o momento do pôr do 

sol
99

. 

 

1.7.4  O narrador  

 

No evangelho de Mc, o narrador é “onipresente”
100

. Ele se apresenta como um 

conhecedor dos sentimentos mais íntimos de Jesus (cf. 2,8; 3,5), das intenções de seus 

inimigos (cf. 3,6.30) e dos desejos ocultos dos discípulos (cf. 9,34). Descreve a ceia com 

                                                 
94

 Cf. neste estudo a p. 20 e o detalhe sinótico: Mt 26,20; Lc 22,7-8; Jo 13,30 coincide em que a ceia foi à 

noite. 
95

 BORG, M.; CROSSAN, D. A última semana. Um relato detalhado dos dias finais de Jesus. Rio de 

Janeiro: Nova Frontera, 2007, p.134. 
96

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, nota de rodapé 19, p. 45. Cf. na mesma obra p. 16-17. 
97

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 20. 
98

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 47. 
99

 Cf. GRENZER, M. Primeiro e Segundo mandamentos, p. 16. Cf. neste estudo a p. 20. Segundo 

CASTRO SÁNCHEZ, S. O sorprendente Jesús de Marcos, p. 396: “Marcos a la hora de hacer cómputo lo 

hace al estilo romano. El dia comienza al amanecer, no al atardecer como para los judíos”. 
100

 Cf. BAR-EFRAT, S. El arte de la narrativa en la biblia, p. 19. 
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ênfase e solenidade: e estando comendo com eles.... Dá detalhes dos movimentos de 

Jesus – tomando um pão, deu graças, partiu-o, deu-lhes –, reproduz as palavras sobre o 

pão e o cálice e revela até qual teria sido a oração de Jesus proferida no Getsêmani, 

desesperado e sozinho (cf. 14,30ss.)
101

.  

 

1.7.5  A trama  

 

As personagens que participam da ceia estão ao redor de uma mesa preparada 

especialmente para a celebração de uma refeição solene
102

, a Páscoa. Durante a ceia, 

todos estariam recostados à mesa. Não se trata de um elemento óbvio ou acessório na 

trama. O costume em Israel nessa época é comer sentado; “comer reclinado é sinal de 

banquete de festas”
103

. Portanto, exclui-se a possibilidade de Jesus e seus discípulos 

comerem habitualmente recostados. Nesta ocasião, comer recostados é sinal de liberdade 

(cf. Ex 12,11), e até os mais pobres são obrigados a fazê-lo
104

. Não é fácil estabelecer 

com certeza quando começou este costume entre os judeus. Como data provavel, afirma 

Smith, desde o começo do século VIII a.C., conforme Am 6,4-7
105

. 

 

Jesus celebra uma ceia de despedida. Isto recorda outros “banquetes 

testamentários”. Isaac, por exemplo, perto de sua morte, convida os mais próximos para 

um banquete, expressa seus sentimentos e, através de uma fórmula de bênção, resume a 

sua vida (Gn 27,1-46). Porém, à diferença de Isaac, Jesus não come dos dons 

apresentados: nestes, ele mesmo se oferece inteiro
106

. 

 

                                                 
101

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 26-27. 
102

 Como em Mc 2,15-16 na mesa em casa de Levi. 
103

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 49. 
104

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 50. 
105

 Cf. SMITH, D. From Symposium to Eucharistic. The banquet in the early Christian world. Minneapolis: 

Fortress Press, 2003, p. 134. Lê-se em Am 6,4-6: Eles estão deitados em leitos de marfim, estendidos em 

seus divãs, comem cordeiros do rebanho e novilhos do curral, improvisam ao som da harpa, como Davi, 

inventam para si instrumentos de música, bebem crateras de vinho e se ungem com o melhor dos óleos, 

mas não se preocupam com a ruína de José. Este texto está no contexto da crítica do profeta às falsas 

seguranças dos poderosos e a falsidade do culto externo. 
106

 Cf. OLIVEIRA, C. F. de. “Este é o meu sangue da aliança” (Mc 14,24): A Eucaristia no Evangelho de 

Marcos. 2008. 294 p. Tese (Doutorado em Teologia) Facultad de Teologia San Damián: Madrid, p. 40-41. 
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Na trama da ceia, gramaticalmente entrelaçada pela conjunção kai., há dois 

elementos fundamentais: a ressignificação do ato de comer pão e beber vinho (14,22-24) 

e o anúncio escatológico (14,25), introduzido pela expressão amém (avmh.n). Deste modo 

se estabelece na narrativa a unidade entre o significado da morte violenta de Jesus e a 

chegada do Reino de Deus
107

.  

 

Pode-se esquematizar a trama da seguinte forma: 

 

 

Mc 14,22-25 

Personagens Objetos de atenção e 

ações 

O que se destaca 

v. 22 Jesus e os discípulos 

recostados à mesa 

O pão: tomar, partir, dar, 

tomar (em imperativo) 

Dizer, bendizer: 

Significa meu corpo 

v. 23 Nova iniciativa de 

Jesus 

 

O cálice: tomar, dar, beber 

Dizer, dar graças: 

Significa meu sangue 

v. 24 Jesus dirigindo-se 

sempre aos 

discípulos 

 

O sangue da aliança 

 

Derramado por muitos 

 

v. 25 Jesus profetiza O beber de novo No Reino de Deus 

 

  O v. 25 conclui a perícope com solenidade e forte tensão ao estabelecer na trama 

um tipo de limite/fronteira através do uso da expressão de negação não mais (o[ti ouvke,ti 

ouv mh.) e do chamado futuro escatológico até o dia aquele (e[wj th/j h̀me,raj evkei,nhj). A 

mudança decisiva na trama marca a transição
108

 entre a ceia e os acontecimentos, cujo 

desenlace será a paixão e morte de Jesus.  

 

Assim, parece que as novas relações à mesa propostas por Jesus, especialmente 

explícitas nas palavras e gestos da última ceia, revelam a proximidade do Reino de Deus. 

Mas a oposição daqueles que não aceitam resultará na trama de sua morte. 

 

                                                 
107

 Cf. OBERLINNER, L. Der Weg Jesu zum Leiden. In: SCHENKE, L. (Hrsg.) Jesus von Nazaret – 

Spuren und Konturen. Stuttgart: Kohlhammer, 2003, p. 299-300. 
108

 Cf. BÖSEN, W. Jesusmahl, eucharistishes Mahl, Endzeit. Ein Beitrag zur Theologie des Lukas. 

Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1980, p. 31. 
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1.7.6  Outros elementos estilísticos 

 

A narrativa de Mc situa a última ceia na festa da Páscoa, principal festa judaica 

segundo os sinóticos. Deste modo, o evangelista apresenta a ceia pascal de Jesus como 

renovação da ceia pascal judaica
109

. Também se pode perceber, por meio de elementos da 

narrativa, a associação entre as refeições de Jesus e várias tradições veterotestamentárias 

acerca de comida e bebida.  

 

As palavras e os gestos de Jesus na ceia evocam as cenas da multiplicação dos 

pães (cf. 6,41; 8,6) e estas, por sua vez, lembram as histórias de Deus alimentando o seu 

povo no deserto (cf. Ex 16,4-16; Nm 11,4-35) ou dando de comer a seus profetas.   

 

Na Bíblia Hebraica, o tema do alimento e da bebida aparece muito nas narrativas 

dos profetas Elias e Eliseu
110

. Em 1Rs 17,2-6.7-16, durante um período de fome e seca 

em Israel, Elias é conduzido por Deus a um lugar além do Jordão, afastado da residência 

do rei. Lá, é alimentado pelos corvos e tem água em abundância. O elemento da 

“convivência” com animais é uma característica especial dos profetas
111

. Em Is 11,1-9, o 

tempo messiânico, caracterizado pelo restabelecimento da justiça e da paz, também é 

simbolizado pela convivência com animais (“feras”: v. 6-8)
112

. Jesus, conforme Mc 

1,13b: vivia entre as feras e os anjos o serviam; esta referência, no início da missão de 

Jesus, indica o começo de um novo tempo.  

 

Em 2Rs 4,42-44, a narrativa da multiplicação dos pães realizada por Eliseu 

apresenta diversos elementos que são retomados por Marcos na construção da cena da 

alimentação milagrosa da multidão em seu evangelho. No círculo “dos que seguem o 

profeta ninguém precisa passar fome, porque o necessário para a vida é compartilhado 

com os outros”
113

. De modo que, assim como Elias é recordado por sua referência como 

                                                 
109

 Cf. CASTRO SÁNCHEZ, S. El sorprendente Jesús de Marcos, p. 382-385. 
110

 Cf. WACKER, M. T. Mistura de alimento e violência. Concilium, Petrópolis, nro. 310, 2005/2, p. 33. 
111

 Cf. WACKER, M. T. Mistura de alimento e violência, p. 34. 
112

 Cf. CORREIA, J. L. A pedagogia da missão. Uma reflexão a partir de Marcos. Estudos Bíblicos, 

Petrópolis; São Leopoldo, n. 64, 1999, p. 67. 
113

 Cf. WACKER, M. T. Mistura de alimento e violência, p. 41. 
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profeta do final dos tempos, Eliseu representa “o ponto de ligação com sua comunidade 

profética da ceia, em que a vida se tornou possível contra um mundo da violência”
114

. 

 

Normalmente, a alimentação prodigiosa se dá no deserto e as cenas se 

desenvolvem perto do mar. No livro do Êxodo, após a travessia do Mar Vermelho (Ex 

14,16-30), Israel será alimentado no deserto. Em Marcos, a primeira multiplicação dos 

pães acontece junto ao mar da Galileia (Mc 6,34-44) e, após a segunda multiplicação (Mc 

8,1-9), Jesus sobe na barca e vai para a outra margem (Mc 8,13)
115

. O caráter evocativo 

desses episódios sugere um “autêntico projeto teológico”, que visa assegurar a 

continuidade do projeto de Deus com seu povo
116

. Neste sentido, a menção aos doze na 

cena da última ceia pode representar o “novo” Israel, o novo povo, na medida em que 

este teria reconhecido na maneira de Jesus partir o pão e dar de beber do cálice, a 

renovação do projeto de libertação do êxodo – a renovação da aliança.  

 

A seguir, apresenta-se um quadro sinótico cujos elementos linguísticos mostram 

as correspondências entre as duas cenas das multiplicações dos pães em Marcos e a 

narrativa da última ceia de Jesus: 

 

Mc 6,41 Mc 8,6 Mc 14, 22 Mc 6,41 Mc 8,6 Mc 14,22 

labw.n labw.n labw.n tomando tomando tomando 

tou.j pe,nte 

a;rtouj ... 

tou.j èpta. 

a;rtouj 

a;rton cinco pães 

(dois peixes) 

sete pães um pão 

euvlo,ghsen euvcaristh,saj euvlogh,saj bendisse deu graças bendisse 

kate,klasen e;klasen e;klasen partiu partiu partiu 

evdi,dou toi/j 

maqhtai/j 

evdi,dou toi/j 

maqhtai/j 

e;dwken 

auvtoi/j 

deu-os aos 

discípulos 

deu-os aos 

discípulos 

deu-lhes 

(aos doze) 

                                                 
114

 Cf. WACKER, M. T. Mistura de alimento e violência, p. 42. 
115

 Percebem-se alguns elementos evocativos do êxodo em Mc: ao cair da tarde: pede para ir à outra 

margem, 4,35; andar sobre as águas 6,47-47; ir com os discípulos para celebrar a Páscoa, 14,17; quer dizer 

a travessia do mar vermelho transparece nestes textos. No segundo capítulo, será aprofundada esta questão 

do projeto do êxodo em Mc. 
116

 Cf. GRENZER, M. O projeto do êxodo. 2ª edição. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 105. Cf. Também 

OLIVEIRA, F. C. de.“Este é o meu sangue da aliança”, p. 163. 
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i[na 

paratiqw/sin 

auvtoi/j 

i[na 
paratiqw/sin( 
kai. 
pare,qhkan 
tw/| o;clw|Å 
 

 
Kai, ei=pen  
 
tou/to, evstin 
to. sw/ma, 
mouÅ 
 

para que 

distribuíssem 

a eles 

para que 

distribuíssem 

e distribuíram 

à multidão 

 

e disse: 

Isto é o meu 

corpo 

 

A multidão 

tem fome 

A multidão 

tem fome 

Ceia pascal 

por muitos 

   

 

 

Um elemento que se destaca nas narrativas das multiplicações dos pães são os 

números
117

. Em 6,35-44, 5 (cinco) pães para 5000 (cinco mil) lembram Israel peregrino 

no deserto (cf. Dt 1,15). Sobram 12 (doze) cestos de pedaços de pão, o que é alusão às 

tribos de Israel. Em 8,1-10, há 7 (sete) pães para 4000 (quatro mil) e sobram 7 (sete) 

cestos de pedaços de pão. Como entender esses números? Em 1Sm 21, Davi tomou 5 

(cinco) pães e deixou sete. Segundo Lv 24,5, deve-se ter 12 (doze) pães para a 

proposição.  

 

Na primeira refeição prodigiosa em Marcos, dois números parecem ser tomados 

da história de Davi: 12 (doze) e 5 (cinco). Jesus toma 5 (cinco) pães e deixa 12 (doze) 

cestos com as sobras. Com isso ele supera Davi. O contexto geográfico é o mesmo: o 

deserto. O âmbito desta narração é judaico. Os cinco mil comensais sentados sobre a 

grama apresentam Jesus como o bom pastor (cf. Sl 23) que conduz seu rebanho
118

. O 

convite de Jesus é para que eles se acomodem em grupos (symposia), mas eles se sentam 

em forma de quadrado (prasiai), o que não facilita muito a comunicação. O evangelista 

talvez queira dizer que a ação de Jesus não foi compreendida como algo que pode 

acontecer entre amigos ou irmãos
119

. 
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 Como base os seguintes estudos: HUTMACHER, H. Symbolik der biblischen Zahlen und Zeiten, p. 173-

174.195 e ALTER, R.; KERMODE, F. (Org.) Guia literário da Bíblia. São Paulo: UNESP, 1997, p. 445-

448. 
118

 Cf. CASTRO SANCHEZ, S. El soprendente Jesús de Marcos, p. 177-178. 
119

 Cf. CASTRO SANCHEZ, S. El soprendente Jesús de Marcos, p. 178 
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Na segunda multiplicação, a cena situa-se em território estrangeiro (cf. 7,24-30). 

Jesus usa 7 (sete) pães e sobram 7 (sete) cestos
120

 cheios, o número da realização. Ou 

seja, a alimentação dos gentios é consumação maior que a dos judeus. As diferenças em 

relação à primeira multiplicação evidenciam o ambiente helenista. Os sete pães 

representam ou prefiguram o mundo pagão, as setenta nações (cf. At 13,19), os sete 

diáconos gregos (cf. At 6,5). O grupo de quatro mil estava há três dias sem comer. De 

modo velado, o evangelista sinaliza a chegada da redenção ao mundo gentio
121

. 

 

A repetição de palavras e gestos em cada texto sugere que os episódios das 

multiplicações dos pães encontram seu ponto culminante na narrativa da última ceia. A 

análise comparativa da terminologia, do espaço (contexto) e dos comensais permite o 

aprofundamento do sentido de cada texto. Ademais, os relatos das multiplicações são 

transmitidos em presente histórico, um modo de fazer a narração chegar até cada 

discípulo, transcendendo a circunstância histórica
122

. Na última ceia de Jesus, destacam-

se os gestos e as palavras ditas sobre o pão e o vinho e o tom celebrativo (litúrgico)
123

. O 

que impressiona, destarte, nas narrativas das multiplicações dos pães e na ceia, é “o 

acúmulo de verbos para indicar a partilha (tomar, partir, dar, distribuir)”
124

. 

 

Finalmente, outro elemento importante na narrativa de Mc é a expressão “muitos” 

(pollw/n) que aparece em 14,24, referindo-se àqueles que participarão da ação de Cristo 

ao derramar seu sangue
125

. Esta expressão só ocorre com o mesmo sentido em 10,45: 
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 Existe uma distinção entre kophinos, próprio do mundo judeu, e o spyris, do mundo pagão. É sabido que 

na Antiguidade os judeus eram chamados “homens do cesto”, cf. CASTRO SANCHEZ, S. El sorprendente 

Jesus de Marcos, p. 208. 
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 Cf. CASTRO SANCHEZ, S. El soprendente Jesús de Marcos, p. 207-208. 
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 Cf. OLIVEIRA, F. C. de. “Este é o meu sangue da aliança”, p. 164. 
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 PESCH, R. Das Abendmahl und Jesu Todesverstädnis, p. 78: “Der Brotvermehrungswundergeschichten 

ergibt sich in der Regel daraus, dass der Hauptton der Erzählungen auf den nachfolgenden Akten liegt, die 

dem jüdischen Mahlritus (Benediktion, Brotbrechen) folgen. Doch erzeugt die Benutzung der 

Mahlterminologie einen feierlichen Ton und verleiht dem geschilderten Mahl besondere Bedeutung. Im 

Abendmahlbericht liegt der Hauptakzent zweifellos auf den Deuteworten Jesu“. 
124

 GRENZER, M. Multiplicação dos pães: (Mc 6,34-44), p. 35. 
125

 No artigo: BAUMBERT, N.; SEEWANN, M. I. Eucharistia «für alle» oder «für viele»? Gregorianum, 

Roma, nro. 89, 2008/3, p. 506: “Es wäre, sprachlich einmalig und inhaltlich merkwürdig, wenn dieser 

Ausdruck besagen würde, dass Jesus in diesem Satz logisches Subjekt wäre, er sozusagen betonen würde, 

dass ser bewusst und willentlich sein Blut verströmen werde. Denn jenes Blut rinnt auf die Erde, wie bei 

den Märtyrern, nicht in eine Schale wie das im Gesetz vorgeschriebene Tierblut bei den verschiedenen 

Opfern Lv 1 und 3-5 oder beim Bundesschluss, Ex 24,6-8”. 
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Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos. Na linguagem semítica, por muitos significa por todos
126

. Estas são as 

únicas citações no evangelho de Marcos em que se explicita, segundo Schenke, a 

finalidade da morte de Jesus
127

.  

 

A frase, em resgate por, seria uma alusão ao escravo, pois, de fato, como já em 

10,44 lê-se: aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo/servo 

(dou/loj). Isto, em palavras de Myers, “é um eufemismo usado para indicar a vocação do 

martírio, que Jesus evocará depois [...] atacando a liderança dirigente de Israel 

(12,2.4)”
128

. Assim, este Filho do Homem, é identificado com aquele que veio para servir 

(observe o verbo diakone,w em 10,45) e dar a sua vida. De modo que, o caminho do 

serviço
129

 à justiça “foi transformado pelo humano no caminho da libertação”
130

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 195. 
127

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 320. 
128

 MYERS, C. O evangelho de são Marcos, p. 338. 
129

 No artigo: CORREIA, J. L.; SOUSA E SILVA, G. de. “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 6,37; Mt 

14,16b; Lc 9,13) Comprometam-se socialmente!. Estudos Bíblicos, Petrópolis, nro. 95, 2007/3, p. 39, 

afirma-se: “O servico (diaconia, em grego), que se espera do verdadeiro discipulado de Jesus, consiste em 

engajar-se na promoção da vida dos que estão abandonados à própria sorte”. 
130

 MYERS, C. O evangelho de são Marcos, p. 338. Sobre a alusão a Is 53 será, mais adiante, neste estudo, 

abordado.  
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1.8  Resultados 

 

O estudo literário de Mc 14,22-25 revela que este texto é coeso e faz parte de uma 

cena dupla, juntamente com 14,17-21. Como tal, é possível defini-lo como unidade 

literária, bem delimitada por personagens, lugar, tempo, trama e outros elementos 

estilísticos. Assim, entre os elementos estilísticos, afirma-se, quanto às personagens, que 

os doze, por um lado, são os representantes do novo Israel. Por outro, é o grupo que 

parece ter grande dificuldade para compreender a Jesus, que é apresentado como o Filho 

de Deus, o novo pastor que vem ensinar. O lugar, num primeiro andar na cidade de 

Jerusalém, evoca a aliança no Sinai. Na trama, a presença de muitos verbos (ligados 

semanticamente com as multiplicações dos pães) indica a partilha (partir, dar, repartir), 

como também seu caráter solene, festivo com os verbos: benzer, dar graças e profético 

como dito escatológico (14,25). Contudo, a articulação é simples. 

 

A perícope em estudo (14,22-25) apresenta os seguintes elementos em sua 

estrutura interna: uma introdução, isto é, o ambiente em que se celebra a ceia: estando 

comendo com eles (na época supõe estar recostados à mesa) e dois paralelismos (gestos e 

palavras sobre o pão e o vinho). A cena termina solenemente com um anúncio 

escatológico. A conjunção coordenativa kai. assegura a coesão de toda a cena. 

 

Como está situada a última ceia de Jesus na macroestrutura do evangelho segundo 

Marcos, revelam-se dois cenários de importância teológica: o templo de Jerusalém e a 

mesa. Estes espaços indicam o sério confronto que Jesus tem, principalmente, com as 

lideranças aí atuantes.  

 

Certamente, a ceia, no contexto da macroestrutura da narrativa de Marcos, mostra 

também o valor teológico do projeto do êxodo, ou seja, a experiência de libertação. São 

evocadas, também, por exemplo, diversas tradições de comida e bebida das escrituras 

hebraicas (Elias, Eliseu).  
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Por último, a ceia situa-se no contexto da paixão e ressurreição de Jesus. De certo, 

as palavras e gestos sobre o pão e o cálice conferem um novo sentido à refeição pascal a 

partir da práxis de Jesus. A morte de Jesus, desta maneira, pode ser relacionada com seu 

modo de comer e beber à mesa. Portanto, esta última semana (número sete) e única em 

Jerusalém, trata do desenlace da vida terrena de Jesus. 
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2  Estudo histórico-teológico 

2.1     Introdução: 

 

Uma vez realizado o trabalho inicial da exegese (crítica textual, segmentação, 

delimitação), foi feita a análise linguístico-sintática do texto, terminando o primeiro 

capítulo com a análise dos elementos constitutivos da narrativa da ceia (personagens, 

lugar, tempo, narrador, trama, estilo). Destarte, há condições de continuar com a análise 

semântica e pragmático-teológica da perícope em estudo. Avança-se assim na 

investigação sincrônica do texto.   

 

O estudo semântico tem por objetivo examinar o vocabulário teologicamente 

significativo, perguntando-se “a que realidade se refere a estrutura de significantes 

analisada pela sintaxe”
131

. Consequentemente, tenta-se encontrar o sentido de cada 

elemento em si, no contexto da frase e do assunto
132

, fazendo transparecer as dimensões 

históricas, políticas, econômicas e sociais. Através da análise das palavras aparecem os 

agentes, ritos, instituições, cenários fundamentais para o estudo do contexto da 

comunidade à qual Marcos escreve.  

 

Com a análise pragmática, revela-se plenamente o sentido do texto e se verifica a 

intenção do autor (interesse prático). Trata-se de “perguntar o que o texto pode fazer nos 

leitores-ouvintes e por quais meios”
133

. Todos esses aspectos evocam o projeto do êxodo. 

Finaliza-se, apontando algumas perspectivas teológicas da ceia de Jesus segundo o 

evangelho de Marcos. 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico, p. 24. 
132

 Cf. KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico, p. 24. 
133

 KONINGS, J.; RIBEIRO, S. H. Agenda para o estudo de um texto bíblico, p. 26. 
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2.2    Vocabulário teologicamente significativo 

 

2.2.1 O pão (a;rtoj) e o vinho  

O pão 

A etimologia da palavra pão é incerta. Como substantivo, designa o pão feito com 

farinha de diferentes cereais
134

. No NT, esta palavra aparece 97 vezes. Em Mc, 21 vezes 

(2,26; 3,20; 6,8; 6,37; 6,38; 6,41[2x]; 6,44; 6,52; 7,2; 7,5; 7,27; 8,4.5.6.14[2x].16.17.19; 

14,22)
135

. Esta frequência pode ser literariamente relevante, pois 21 é múltiplo de sete. 

No que se refere ao uso do termo no AT e NT, segundo Bauer
136

, podem ser distinguidos 

os seguintes sentidos no vocábulo pão:  

 

O pão enquanto alimento. É necessário para a refeição. Em Mc 6,38, Jesus 

pergunta: Quantos pães vocês têm? E os que comeram eram cinco mil (Mc 6,44).  Em Mc 

8,4, no episódio da segunda multiplicação dos pães, os discípulos perguntam: Quem 

poderá satisfazê-los de pão aqui no deserto? Tinham sete pães (Mc 8,5).  

 

Na vida cotidiana dos israelitas, o pai de família (chefe do lar) tomava o pão, dizia 

a oração de bênção (beraka), partia-o em pedaços (nunca se usava uma faca) e o 

distribuía
137

. Isto era um costume usual na Palestina dos tempos de Jesus
138

. Ele faz o 

mesmo: Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou 

e partiu os pães (Mc 6,41; 8,6). O pão é um alimento necessário nas grandes caminhadas 

(Mc 6,8.37; 8,14; Js 9,5). O pão em Israel é um alimento fundamental e também 

                                                 
134

 Cf. MERKEL, F. «a;rtoj», DTNT, III, p. 282. Cereais como: trigo, aveia, cevada, centeio, cf. PIKAZA, 

X. Para celebrar. Fiesta del pan y fiesta del vino. Mesa común y eucaristia. Estella: Verbo Divino, 2005, p. 

71. 
135

 NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. Dritte Auflage. Berlin: New 

York: Walter de Gruyter, 1987, p. 224-225 (Pão 23x em Jo e 8x em Paulo. O restante em Mt, Lc, At, 2Ts e 

Hb). 
136

 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament. 6
a
. Auflage. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, p. 221-

222.  
137

 Cf. MERKEL, F. «a;rtoj», DTNT, III, p. 282. 
138

 Cf. HAMMES, E. J. Pedras em pão: por que não? Eucaristia – Koinonia – Diaconia. Concilium, 

Petrópolis, nro. 310, 2005/2, p. 25. 
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simboliza todos os outros alimentos. Seu cultivo provém do vale mediterrâneo em torno 

de Israel
139

. 

 

O pão enquanto oferenda. No AT, as festas e cultos estão frequentemente ligados 

a banquetes. Em Ex 24,11b: contemplaram a Deus e depois comeram e beberam (cf. Eclo 

32,1ss.); em Lv 24,5, a oferenda do pão ázimo: tomarás flor de farinha e cozerás doze 

pães (...)
140

; em Ex 18,12, o sacrifício do sacerdote madianita e a refeição do grupo dos 

anciãos “diante da face de Deus” com pão
141

; em Ex 25,30, a preparação dos 12 pães da 

proposição (~ynIßP' ~x,l,) que devem estar sempre sobre uma mesa no santuário de 

Israel
142

.  Também nos fins dos tempos, a expectativa da celebração de um grande 

banquete no topo do Sião (cf. Is 25,6-8; 55,1-3). Outros textos do pão como oferenda no 

AT são, por exemplo: 1Rs 21,7; 1Cr 9,32; 1Cr 23,29
143

.  

 

Em Mc 2,26, os pães da proposição (cf. Ex 40,23) aparecem num contexto de 

crítica dos fariseus ao grupo de Jesus por não observarem o Sábado: embora não seja dito 

expressamente, os seguidores de Jesus estão com fome (Mc 2,25) e arrancam espigas das 

plantações. Jesus responde aos opositores lembrando-lhes 1Sm 21,1-7, em que Davi teria 

feito algo semelhante. Ou seja, a lei do culto tem limites diante da necessidade do ser 

humano
144

.  

 

                                                 
139

 Cf. PIKAZA, X. Para celebrar. Fiesta del pan y fiesta del vino, p. 71. 
140

 Pão com fermento era proibido nas oferendas de cereais que deviam ser consumidas pelo fogo (Lv 2,11; 

6,17). Todo ano, no rito da Páscoa e na festa dos Ázimos, eliminava-se todo fermento dos lares judeus 

antes do dia 14 de Nisã e, nesta tarde, como nos sete dias seguintes, se comia unicamente pão sem fermento 

(ázimo) (Ex 12,14-20), para comemorar a fuga apressada do Egito (Ex 12,34-39), cf. MATEOS, J.; 

CAMACHO, F. Evangelho: Figuras e símbolos. São Paulo: Paulinas, 1992, p. 23-24. 
141

 Cf. WILLI-PLEIN, I. Sacrifício e culto no Israel do Antigo Testamento. São Paulo: Loyola, 2001, p. 61. 
142

 Assim outros textos: Ex 35,13; 39,36; 1Sm 21,7; 1Rs 7,48; 2Cr 4,19. Segundo DOHMEN, C. Exodus 

19-40. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2004, p. 253: A mesa em si não recebe uma qualificação especial, 

embora esteja nos textos do livro do Êxodo sobre o santuário (Ex 40). Segundo os textos do Ex, está 

nomeada somente como „a mesa‟. Em Lv 42,6 encontra-se com a expressão „mesa limpa‟, decerto, no 

templo de Salomão estão os pães da proposição (presença) sobre uma mesa de ouro (1Rs 7,48). Em Nm 4,7 

fala-se expressamente de „mesa da presença ou preposição‟. 
143

 BAUER,W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 222, Cf. também MERKEL, F. «a;rtoj», DTNT, III, 

p. 282. 
144

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 95. Cf. ADRIANO FILHO, J. Colhendo espigas no 

Sábado: um estudo de Marcos 2,23-28. Estudos Bíblicos, Petrópolis, nro. 84, 2004/4, p. 58-59. 
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O pão enquanto ato solidário. Em Dt 10,18, o amor ao estrangeiro manifesta-se 

dando-lhe do próprio pão; em Jz 8,5, deve-se dar pão a quem está cansado, para repor 

suas forças; em Pr 22,9, bendiz-se quem mostra generosidade partilhando seu pão; em Pr 

25,21, adverte-se que até o inimigo tem direito ao pão: Se o que te aborrece tiver fome, 

dá-lhe pão para comer; finalmente, em Is 58,7, clama o profeta: Parte teu pão com o 

pobre. 

 

O pão na ceia do Senhor. O pão é alimento fundamental na narrativa da ceia de 

Jesus, segundo os Sinóticos e Paulo, e nas celebrações das primeiras comunidades cristãs, 

segundo Atos dos Apóstolos (cf. 2,42). Tomar o pão (labw.n a;rton) no texto de Mc 

descreve a ação de elevar o pão, um gesto tipicamente semítico
145

. É o pão que, após a 

oração de agradecimento, é partido e repartido (Mc 14,22). As palavras e os gestos sobre 

o pão na ceia de Jesus, como foi visto, lembram outras cenas em que ele oferece pão 

como alimento à multidão faminta (Mc 6,41; 8,6). O pão, através da benção, é 

reconhecido como dom de Deus, portanto, direito de todos. No pão também se reconhece 

todo o trabalho cotidiano envolvido na sua produção. Na ceia, Jesus apresenta o pão 

como seu corpo: isto é meu corpo (Mc 14,23). 

 

Comer do mesmo pão (e beber do mesmo vinho) é sinal de estreita unidade entre 

os participantes de uma mesa de refeição
146

.  

 

O Vinho 

 Bebida produzida pela fermentação da uva. Sua elaboração é testemunhada desde 

os anos 3000 a.C. da Mesopotâmia ao Egito, estendendo-se através dos fenícios a todo o 

Mediterrâneo. Os israelitas na Palestina consideravam a videira e o vinho como bens 

especiais da terra
147

.      

  

                                                 
145

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 241. 
146

 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 222. 
147

 Cf. PIKAZA, X. Para celebrar. Fiesta del pan y fiesta del vino, p. 79. 
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Juntamente com o pão, o vinho (e eventualmente a água, cf. 1Rs 17,7-12) é 

fundamental na alimentação das pessoas do mundo bíblico
148

. Por isso, seu uso simbólico 

ganha força e plasticidade
149

. O termo vinho, embora não apareça explicitamente na 

perícope em estudo, é o conteúdo do poth,rion (cálice), dado aos doze para ser bebido
150

.  

 

No AT, alguns textos informam que a água é transformada em vinho (Ex 4,9; 

7,17-25; 2Rs 3,22s.). A cor do vinho é identificada com o sangue (Is 63,2s.; Pr 23,31; 

1Mc 6,34). Segundo o Talmude, substitui-se vinho (tinto) pelo sangue vermelho. A 

estreita relação entre o vinho e o sangue é o ponto mais alto desta metáfora, pois o sangue 

é símbolo da vida
151

.  

 

O vinho é considerado remédio altamente eficaz
152

. Em Lv 14,14.17; 17,11, a 

aspersão do sangue é usada como ritual de expiação dos pecados. Em Mc 14,23-24, Jesus 

apresenta o vinho como seu sangue
153

 (isto é o meu sangue) e o sangue derramado denota 

a morte violenta de Jesus
154

. Na ceia de Jesus, o vinho/sangue não é aspergido, mas 

bebido, por todos. Beber o vinho/sangue é beber “a vida” de Jesus. 

 

Em outras passagens do NT, Jesus bebe vinho e é acusado de beberrão (cf. Lc 

15,2). Ele come e bebe com pecadores. A Galileia é conhecida pelo cultivo de uvas. 

Chuva suficiente, fontes d‟água e terra fértil faziam da região uma das áreas mais ricas da 

Palestina. Vinho, frutas, trigo, azeite e peixe (Lago de Genesaré) eram as principais 

fontes de riqueza
155

. Segundo Jeremias, não era comum o consumo de vinho entre os 

judeus mais pobres nas refeições cotidianas, exceto no período da festa da Páscoa, 

                                                 
148

 Cf. WENZ, G. Sakramentales Essen und Trinken in christlicher Tradition. In: GOTTWALD, F.; 

KOLMER, L. (Hrsg.) Speiserituale: Essen, Trinken, Sakralität. Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2005, p. 173. 
149

 O vinho alegra as festas em que se celebram diferentes momentos importantes da vida: Cf. alguns textos 

sobre o assunto: Gn 21,8; 26,28-30; 29,21s.; Gn 40,20; Prov 9,1s.; 1Cr 12,40.   
150

 É o que se deduz da perífrase “fruto da vinha” Mc 24,25. Esta expressão seria um eufemismo judaico 

comum para designar o vinho, cf. MYERS, C. O Evangelho de são Marcos, p. 432. 
151

 Cf. BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion. Eine kulturgeschichtliche Studie zum Wein in der Bibel. 

Münster-Hamburg-London: LIT, 1999, p. 151. 
152

 Cf. BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion, p. 152. 
153

 Cf. BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion, p. 153. 
154

 Cf. MATEOS, J.; CAMACHO, F. Evangelho: Figuras e símbolos, p. 63. 
155

 Cf. ZANGENBERG, J. Galiläa. In: ERLEMANN, K. (Hrsg.) Neues Testament und Antike Kultur: 

Familie. Gesellschaft, Wirtschaft. Band 2. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2005, p.109. 
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quando todos, inclusive os mais pobres, tinham de beber vinho
156

. Portanto, o uso de 

vinho na última ceia de Jesus revela a solenidade da ocasião
157

.  

 

Termos cognatos como videira e vinha (Mc 2,22; 12,1-12), por exemplo, são 

usados como imagem de Israel (cf. Is 5,1s.; Os 10,1s.). Mas o consumo excessivo de 

vinho era associado a ambientes pagãos
158

.   

 

2.2.2 Bendizer (euvloge,w) – dar graças (euvcariste,w) – partir (kla,w) 

 

Bendizer 

Este verbo encontra-se na literatura grega antiga. A palavra é formada pelo 

advérbio grego eu (bem) e o radical log (falar). Expressa louvor, elogio referente a 

pessoas, objetos e divindades.  

 

No sentido de elogio, euvloge,w apresenta conotação semelhante ao verbo 

euvcariste,w (dar graças)
159

. Com o significado de bendizer, euvloge,w aparece pela 

primeira vez na versão dos LXX
160

.  

 

A Septuaginta traduz euvloge,w frequentemente a partir dos verbos hebraicos %r;B)' 

(barak) e %reBe ; (be
rek) e em quase todos os textos do AT, especialmente em Gn, Dt, Sl e 

                                                 
156

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 54. 
157

 Cf. MEIER, J. Um Judeu marginal: repensando o Jesus histórico. Vol. II, Livro II. Rio de Janeiro: 

Imago, 1997, p. 95. Também JEREMIAS, J. La última cena, p. 52. 
158

 Cf. BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion, p. 169. 
159

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 173. 
160

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 173. Em BEYER, H. «euvloge,w», ThWNT, II, p. 752 lê-se que 

o verbo  euvloge,w aparece mais de 400x na LXX e que existe a ideia de seres e poderes a partir dos quais sai 

vida, boas coisas (Gutes), poder, como também forças negativas. A transmissão disso acontece através de 

gestos, sobretudo através da palavra. Por outro lado, vale o seguinte sobre a sigla LXX se refere à “Bíblia 

Hebraica traduzida para o grego, em beneficio dos judeus falantes de grego que viviam fora da Palestina 

nos séculos seguintes ao reinado de Alexandre Magno (que morreu 323 a.C.). A Septuaginta foi a Bíblia 

dos primeiros cristãos e, nessa condição, deu às escrituras judaicas a forma que a igreja cristã considerava 

sua e que influenciou em larga medida o texto do Novo Testamento”, GABEL, J.,  WHEELER, C. A Bíblia 

como Literatura. São Paulo: Loyola, 1993, p. 205. Mais detalhes, cf. FARIA, F. E. Manual da Bíblia 

Hebraica. 3ª. Edição. São Paulo: Vida Nova, 2008, p. 432-456. 
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Tb
161

. A origem desta palavra é muito antiga, possivelmente de uma época pré-israelita, e 

situava-se no contexto da magia. Nesse ambiente, significa fundamentalmente dotar de 

força curativa, aquela que atua independentemente e em oposição ao poder destrutivo da 

maldição
162

.  

 

Quem abençoa o faz após uma refeição com comida especial (Gn 27,4.25), e a 

benção não pode ser anulada (Gn 27,33). O Sitz im Leben é uma reunião familiar, 

geralmente, em momentos decisivos da vida, como nascimento (Rt 4,13), bodas (Gn 

14,60) e falecimento (Gn 48,1; 49,28)
 163

. 

  

A partir da narrativa da saída de Abraão (Gn 12,1), o bendizer e a bênção tornam-

se palavras-chave na história (bíblica) de Israel. Em Dt 28,3-7, a bênção estende-se à  

produtividade da terra, dos animais e da família, à unidade política e à paz com os povos 

vizinhos
164

. A bênção “chega (atualiza-se) até na cesta, no pão da economia 

doméstica”
165

: Bendito o teu cesto e a tua amassadeira (Dt 28,5). A bênção de Deus 

“consiste (pois) no dom da terra da qual o povo poderá tirar o alimento abundante e 

seguro”
166

. 

 

No NT, o verbo euvloge,w aparece 41 vezes. A maior frequência está em Lucas e 

Paulo
167

.  Em Mc ocorre 5 vezes (6,41; 8,7; 11,9; 11,10; 14,22)
168

. As diferentes 

possibilidades de tradução desta palavra são
169

: 
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 ALONSO-SCHÖKEL, L. Dicionário bíblico hebraico-português. 3ª edição. São Paulo: Paulus, 2004, 

p. 286. Um total de 222 vezes. Pentateuco 102x, Salmos 49x, históricos 33x, proféticos 6x, sabedoria 10x, 

Rut 4x, etc. Cf. LISOWSKI, G. Konkordanz zum Alten Testament. Dritte verbesserte Auflage. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 1990, p. 285s.  
162

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 174. 
163

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 174. 
164

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 175. 
165

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w», DTNT, I, p. 175. 
166

 OLIVEIRA, F. C. de. “Este é meu sangue da aliança”, p. 64. 
167

 NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 730. 
168

 Literariamente isto pode indicar outro elemento estilístico de Mc. Justifica-se esta observação, pois o 

verbo euvloge,w aparece 5 vezes e o verbo euvcariste,w 2 vezes (cf. p. 8). Isto faz sentido para quem tem 

noções acerca dos Escritos Bíblicos: os cinco primeiros livros da Bíblia Hebraica formam o Pentatêuco ou 

Toráh (= ensino) e as outras duas partes constituem os Profetas e os escritos sapienciais.  
169

 RUSCONI, C. Dicionário do Grego do Novo Testamento. 2ª edição. São Paulo: Paulus, 2005, p. 205. 
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a. Dizer bem, louvar, celebrar, bendizer (Mc 6,41; 14,22). 

b. Dar graças. Em Mc 8,7 e 14,22, a bênção é um dar graças ao criador pelos dons 

materiais. Neste sentido, no AT
170

, há alguns exemplos: Jó 29,13; Pr 10,6; 11,26. 

c. Bendizer algo, alguém (Mc 8,7; 11,9). No ato de bendizer, deseja-se a bênção 

sobre coisas a serem consagradas, benditas. Este é o sentido de bendizer usado no 

relato da ceia do Senhor segundo Paulo (cf. 1Cor 10,16) e talvez se aplique 

também a Mc 14,22 e Mt 26,26. Bendizer alguém, Mc 10,16
171

. 

 

Segundo o costume judaico, pronunciam-se fórmulas de bênção nos diferentes 

serviços do culto e no decorrer do dia
172

. Esta é também uma prática de Jesus (Mc 6,41; 

8,7), herdada de seus pais judeus. 

 
 

Dar graças 

Segundo Esser,
173

 o verbo euvcariste,w (eucharisteo) apresenta dois significados 

em sua origem: estar agradecido, sentir-se no dever de agradecer (a partir de Demóstenes, 

século IV a.C.); e dar graças (a partir de Polibio, século II a.C.). 

 

Com base no AT, não se pode dizer que este verbo tenha uma conotação teológica 

específica. Na forma adjetivada, aparece apenas uma vez (Pr 11,16), traduzindo o termo 

hebraico !xe (hen): amável, simpático, de bons costumes; em outras ocorrências, é 

traduzido por graça-beleza, graça-favor
174

. Na Septuaginta, aparece 6 vezes como verbo 

(2Mac 12,31; Est 8,12d; etc.) e 4 como substantivo (Sb 18,2; 16,18; etc.), com o sentido 

de dar graças. Pode referir-se à ação de um homem dar graças a outro ou a Deus
175

. 
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 ALONSO-SCHÖKEL, L. Dicionário bíblico Hebraico-Português, p.119. 
171

 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 652. 
172

 Alguns exemplos das orações diárias encontram-se nos Salmos 9,11; 16,5; 136,6; 132,4; etc. Cf. 

AVRIL, A. C.; MAISONNEUVE, M. de La. Oraciones Judias. Estella: Verbo Divino, 1990, p. 17-30.  
173

 Cf. ESSER, H.-H. «euvcariste,w», DTNT, I, p. 55. 
174

 ALONSO-SCHÖKEL, L. Dicionário bíblico Hebráico-Português, p. 232. 
175

 Cf. ESSER, H.-H. «euvcariste,w», DTNT, I, p. 55. 
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No NT, euvcariste,w é um verbo que aparece 38 vezes. Nos sinóticos, 8 vezes; das 

quais 2 em Mc (8,6; 14,23)
176

. Pode ser traduzido como: ser grato, sentir-se devedor de 

gratidão e dar graças, dizer graças
177

. O adjetivo correspondente é euvca,ristoj 

(eucharistos), que se traduz por grato, agradecido
178

. E o substantivo é euvcaristi,a 

(eucharistia), que significa gratidão, reconhecimento; agradecimento, ação de graças, 

prece de agradecimento. Pouco a pouco, este substantivo passou a designar a ceia pascal 

de Jesus (cf. 1Cor 11,24) em seu todo. 

 

No NT, o verbo eucharisteo e o substantivo eucharistia estão praticamente 

reservados para a ação de graças a Deus. Assim, entende-se que agradecer/gratidão são 

atitudes fundamentais e permanentes da vida cristã
179

.  

 

Em síntese: 

a) O verbo eucharisteo é usado no relato da multiplicação dos pães junto aos 

gentios (Mc 8,6)
180

 e no relato da ceia pascal de Jesus. Mc 14,23 e Mt 26,27 usam-no 

entre as palavras ditas sobre o cálice, diferindo de Paulo e Lc, que usam este verbo nas 

palavras ditas sobre o pão (Marcos usa o verbo eulogeo = bendizer o pão).  

 

b) O paralelismo entre bendizer e dar graças (eulogeo e eucharisteo) em Mc 8,6; 

14,22 e Mt 26,26 permite entender que a ação de graças ao criador durante as refeições é 

dada pelos dons materiais recebidos
181

. 
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 NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 739. 
177

 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 663. 
178

 RUSCONI, C. Dicionário do Grego do Novo Testamento, p. 208. 
179

 Cf. ESSER, H.-H. «euvcariste,w», DTNT, I, p. 56. 
180

 É sugestivo constatar no texto grego que, no primeiro relato da multiplicação dos pães, o verbo usado é 

eulogeo (Mc 6,41). Aqui eucharisteo (como na segunda multiplicação dos pães, 8,6). Segundo CASTRO 
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181

 Cf. LINK, H.-G. «euvloge,w », DTNT, I, p. 178. 
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Partir  

O gesto de “partir o pão” é mencionado no AT em Jr 16,7. É um verbo usado 

frequentemente na literatura rabínica
182

. Na versão dos LXX, a expressão formada pelo 

verbo hebraico sr;p' (fares) é traduzida por dia,qrupte peinw/nti to.n a;rton sou ... tou/ 

spe,rmato,j sou (Is 58,7a.c). Ou seja, na profecia veterotestamentária, o „partir (repartir) o 

pão‟ com os famintos está no modo imperativo, portanto é uma ordem, um mandamento: 

Porventura não é também necessário que repartas o teu pão com o faminto... aquele que 

é tua própria descendência – (carne)?
183

 (Is 58,7a.c). 

 

No NT, o verbo partir ocorre 14 vezes
184

, sempre em referencia ao partir o pão 

durante uma refeição
185

, seja na multiplicação dos pães (katakla,w Mc 6,41; kla,w 8,6; Mt 

14,19; 15,32; Lc 19,22), seja na ceia do Senhor (Mc 14,22 e paralelos). O gesto de partir 

o pão lembra a ação do pai de família que, deste modo, iniciava a refeição
186

. Jesus faz o 

mesmo. Neste sentido, o partir o pão era algo cotidiano e não tinha um caráter cultual-

litúrgico, embora estivesse unido a uma oração de bênção (beraká). Posteriormente, este 

gesto passa a identificar as primeiras comunidades cristãs, conforme At 2,46; 20,7.11; 

27,35; 1Cor 10,16
187

. Partir o pão, ou mais precisamente o modo como Jesus o faz, torna-

se a expressão privilegiada de sua memória
188

. A partilha do pão e o acesso de todos à 

mesa é o caminho encontrado para superar a fome e a doença e criar relações de 

fraternidade: “uma mesma realidade dava vida ao grupo”
189

. 
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 Cf. LÉON-DUFOUR, X. Abendmahl und Abschiedsrede im Neuen Testament. Stuttgart: Katholisches 

Bibelwerk, 1983, p. 35. 
183

 Cf. LÉON-DUFOUR, X. Abendmahl und Abschiedsrede im Neuen Testament, p. 33. A preocupação 
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184

 NESTLE-ALAND. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 1043. 
185

 Cf. WANKE, J. «kla,w», DENT, I, p. 2337. 
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 BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p.882. 
187

 Cf. BEHM, J. «di,dwmi», ThWNT, III, p. 729, cf. também LÉON-DUFOUR, X. Abendmahl, und 

Abschiedsrede im Neuen Testament, p. 34. 
188

 Cf. BEHM, J. «di,dwmi», ThWNT, III, p. 729. 
189

 CASTRO SANCHEZ, S. El sorprendente Jesús de Marcos, p. 404. 
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O uso do verbo “partir” nas narrações eucarísticas é influência semítica, pois, na 

língua grega, o verbo kla,w não é usado para a ação de partir o pão. Em grego, para o 

partir o pão, usam-se os verbos yomi,zw (com o sentido de alimentar) ou meri,zw, 

diameri,zw, nunca kla,w190
.  

 

2.2.3    Dar (di,dwmi) – comer (evsqi,w) – beber (pi,nw) 

 

Dar 

O verbo di,dwmi está relacionado ao significado do verbo amar. Em Mc 10,45, 

amar é “dar a vida” (dou/nai th.n yuch.n). Este uso também é frequente no evangelho de 

João (10,11.15.17; 12,25; 13,37.38; 15,13). Assim como os patriarcas de Israel, os 

profetas deram a vida (nefesh) por Israel
191

. Em Mc 13,11, Jesus anuncia a seus 

seguidores que eles serão entregues (paradido,ntej). E o próprio Jesus será entregue por 

Pilatos à morte, movido pela multidão (pare,dwken to.n VIhsou/n fragellw,saj i[na 

staurwqh/), para ser crucificado (15,15).  

 

Portanto, partir o pão (com o faminto) e dar o pão (= como mostra de amor) estão 

intimamente relacionados. Trata-se de tomar (e comer) o pão sem medo. O uso do verbo 

tomar no imperativo provavelmente expressa a intenção de Jesus de encorajar os 

discípulos diante do medo de se comprometer com o projeto do Reino 

incondicionalmente. Em geral, o verbo dar é usado quando um sujeito transmite algo a 

alguém, ou transfere algo de tal modo que aquilo que é entregue fica à disposição de 

quem o recebe
192

. Por exemplo, Herodes deu um banquete (6,21) e, no final, viu-se 

obrigado a dar o prometido: a cabeça de João Batista (6,28). Trata-se, porém, de um 

banquete da morte
193

, que antecede, na narrativa, o banquete da vida oferecido por Jesus 

às multidões. Neste sentido, nota-se o contraste estabelecido no evangelho entre o que é 
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 Cf. SCHERMANN, T. Das Brotbrechen im Urchristentum. Biblische Zeitschrift (BZ), nro. 8, p. 162-

183, 1964. 
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 Cf. BÜCHSEL, F. «di,dwmi», ThWNT, II, p. 168.  
192

 Cf. POPKES, W. «di,dwmi», DENT, I, p. 974. 
193

 Nesse banquete João Batista perde a vida, o que acontece num dos palácios de Herodes Antipas, onde 

está preso o defensor do povo e acusador dos exageros dos poderosos, que, enquanto se banqueteiam, 

planejam a morte de justos. 
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“dado” pelo sistema imperial – uma refeição de morte (patronato) – e o que é “dado” nas 

refeições de Jesus – a vida
194

. 

 

Comer 

Como foi visto, o particípio presente do verbo evsqi,w (evsqio,ntwn) evoca um 

ambiente semítico solene
195

; neste caso, o ato de comer tem um carater religioso. No NT, 

este verbo ocorre, sobretudo, nos sinóticos, em duas cartas de Paulo (1Cor e Rm) e 

algumas vezes em 2Ts e Hb. Em Mc, aparece 27 vezes
196

. Designa a atividade humana de 

tomar alimentos, alimentar-se, comer. É um termo ligado à comensalidade e “pode ser 

traduzido como celebrar uma comida, sentar-se à mesa com alguém”
197

.  

 

Vários textos evidenciam a importância dada por Jesus ao ato de comer e aos 

convidados à refeição. Em Mc, por exemplo, ressaltam-se as controvérsias entre Jesus e 

os fariseus, as cenas de alimentação de multidões e a ceia pascal: 

- Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam dos 

discípulos dele: Que? Ele come com os pecadores e publicanos? (2,16); 

- Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer [...] (6,37); 

- Todos comeram e ficaram saciados (6,42); 

- Os fariseus e os escribas o interrogaram: Por que não se comportam os teus discípulos 

segundo a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? (7,5); 

- Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? (14,12b). 

 

Beber  

O verbo pi,nw (pino) no infinitivo significa, a partir de Homero, beber. O ato de 

beber sacia a sede e restaura as forças. A LXX traduz (aproximadamente 215 vezes) o 

termo hebraico ht'v (shatah) por pi,nw, por exemplo, em 1Rs 17,4
198

 e Ex 17,1s
199

. No 
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 Cf. Relações patrão-cliente, cf. AGUIRRE, R. La mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias 

sociales. Santander: Sal Terrae, 1994, p. 50-51. 
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 Cf. acima p. 27. 
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 Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não 

faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 
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sentido figurado, beber é imagem dos dons e juízos de Deus sobre as pessoas, seja o 

cálice da ira (Jr 25,15s.; Is 51,17), seja o dom da misericórdia (Sl 116,13). 

 

 No NT, o verbo beber ocorre 73 vezes
200

, principalmente nos evangelhos e em 

Paulo. Possui diferentes sentidos, por exemplo: 

- Beber e comer devem ser relativizados, pois é Deus quem cuida disso (Mt 6,31); 

- Jejuar é considerado prática de piedade e observância de leis cultuais (Lc 5,33); 

- O Filho do Homem come e bebe (Mc 2,16); 

- O beber aproxima-se de seu significado próprio “cuando el comer se convierte en 

expresión de amistad entre quienes participan juntos en una comida”
201

. Em Lc 22,30 

encontra-se a promessa da participação dos discípulos na mesa definitiva no Reino;  

- Do cálice que Jesus bebe (Mc 10,38), beberão também os doze (cf. 14,23). Este é o 

cálice da Paixão de Jesus, que será bebido segundo a vontade de Deus (Mt 26,42); 

- O beber do fruto da videira é expectativa futura de participação na mesa do Reino de 

Deus (Mc 14,25 apresenta esta dimensão escatológica). 

 

 Quanto ao to, poth,rion (to poterion) pode ser traduzido como o copo, o cálice, a 

taça
202

. Segundo Bauer
203

, existem dois sentidos para este objeto: 

 

a. Real: um vaso que pode conter líquido (Mc 7,4), usado frequentemente na 

linguagem da narração da ceia pascal de Jesus.  

 

b. Figurado: no AT, poth,rion é usado para expressar bom e/ou mau destino. Tem a 

conotação de “o cálice do sofrimento” em Is 51,17.22; Ecl 4,21; Sl 10,6; 74,9, 

evidenciando morte violenta. No mesmo sentido lê-se em Mc 10,38: Mas Jesus 

lhes disse: Não sabeis o que pedis; podeis vós beber o cálice que eu bebo? E em 

Mc 14,36: Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta de mim este cálice; 

não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. 

                                                                                                                                                 
199

 Cf. BRAUMANN, G. «pi,nw», DTNT, II, p. 259. 
200
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203
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2.2.4 O corpo (to. sw/ma,) – o sangue (o` ai-ma) – derramado por muitos (evkcunno,menon ùpe.r 

pollw/n) 

 

O corpo 

A etimologia desta palavra não é clara. Quando a LXX traduz o termo hebraico 

rf'B' (basar), aparece 145 vezes o vocábulo sa.rx (sarx), 79 vezes kre,aj (kreas) e 23 

vezes sw/ma (soma). Neste contexto, a palavra sarx é usada como expressão da totalidade 

externa do ser humano
204

. Segundo Schweiser, a Vulgata traduz uma vez soma a cada 

sete que traduz por sarx. Neste contexto, a palavra soma refere-se ao ser humano 

observado na sua totalidade corpórea, quase sempre na acepção de sofrimento ou 

padecimento
205

.  

 

Com um termo genérico para o conceito de corpo, o hebraico desconhece uma 

concepção antropológica dualista, que considere a alma ou a razão algo superior ou 

oposto ao corpo
206

. Segundo Camacho e Mateos, porém, nos livros dos Macabeus e da 

Sabedoria já se encontra certa distinção entre alma e corpo, certa depreciação deste 

(porque o corpo mortal é lastro para a alma Sb 9,15) em relação àquela, o que evidencia 

o começo da influência helenista na cultura judaica
207

.  

 

A versão dos LXX traduz a palavra rf'B ' (basar) por sw/ma. Traduz também as 

palavras hebraicas hY"wIG> (cadáver: 1Sam 31,10.12
208

) e hl'ben> (corpo morto: Dt 21,23; Is 

5,25)
209

 por soma. Consequentemente, algumas vezes se traduz  sw/ma como cadáver, mas 
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cena, p. 219. 
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 MATEOS, J. e CAMACHO, F. Evangelho: figuras e símbolos, p. 112. Soma é um conceito puramente 

grego. Esta última ideia está também em: SCHWEIZER, E. «sw/ma», DENT, II, p. 1643. 
208

  Nesta citação bíblica a palavra hebraica hY"wIG>   é traduzida pela LXX por sw/ma. 
209

 É sugestiva a consideração de JEREMIAS, J. La última cena, p. 216-217, em que rejeita a opinião de 

Dalman quem em 1922 (Livro: Jesus-Jeschua) propus a tradução da palavra gûf (cadáver) como 

equivalente de soma. Mas o termo no hebraico „pós-bíblico‟ e aramaico, significaria em geral „corpo‟ (vivo 

ou morto) em oposição à alma, divisão que não existe em absoluto nas palavras de Jesus. Esta ideia de 

Dalman encontra-se ainda em: Cf. SCHWEIZER, E. «sw/ma», DENT, II, p. 1643. 
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isto não é correto. Corpo, no sentido hebraico de rf'B', designa o ser humano, a 

humanidade enquanto criatura
210

. O ser humano composto de sw/ma e ai-ma (corpo e 

sangue), criatura terrena, passageira, infinitamente inferior ao Todo-Poderoso (Mt 

16,17)
211

. No corpo, o eu se expressa, atua e experimenta os acontecimentos.  

 

 A língua portuguesa e a língua espanhola (herdeiras da cultura helenista, 

ocidental) apresentam dificuldades em traduzir plenamente o conceito semita de corpo e 

carne aqui estudados
212

. No AT, o ser humano em sua essência é corpo (para os gregos 

„tem corpo/carne‟); o corpo humano é transitório, vulnerável, sujeito à enfermidade, à 

morte (Sl 78,39; Is 40,6)
213

. Parece que o termo sw/ma corresponde melhor ao conceito de 

rf'B' mas, acrescenta-lhe “uma nuance de fragilidade de criatura, que, habitualmente, 

traduz-se por carne”
214

. 

 

 No NT, a palavra corpo é encontrada 142 vezes. Em Mc aparece 4 vezes (5,29; 

14,8; 14,22; 15,43)
215

. Na sistematização destes dados, a análise de Bauer
216

 oferece 

alguns elementos: 

 

a. O corpo do ser humano ou animal  

É o corpo vivente. Principalmente o corpo dos animais e dos seres humanos. E 

logo se lhe secou a fonte do seu sangue; e sentiu no seu corpo estar já curada daquele 

mal (Mc 5,29); Esta fez o que podia; antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura 

(Mc 14,8). 
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Marcos, quando se refere ao cadáver de Jesus, utiliza a palavra grega ptw/ma, que 

algumas bíblias traduzem
217

 erradamente por corpo. O correto é: E, tendo-se certificado 

pelo centurião, deu o cadáver a José (Mc 15,45; cf. 15,43). É o corpo material do ser 

vivente que faz a experiência da morte no próprio corpo.  

 

O corpo de Jesus já tinha sido ungido antes por uma mulher em Betânia (14,8). 

Assim, na cena da morte dele em Mc, continua-se, na narrativa, „atento‟ ao corpo 

(cadáver) de Jesus. Tudo tem que acontecer rápido. Aparece na cena José de Arimateia, 

que, por um lado, será caracterizado como alguém que espera o Reino de Deus (15,43) e 

por outro, como membro do sinédrio, que fazia parte do grupo dos que condenaram Jesus 

(14,55.64).  Está arrependido ao mostrar preocupação com o corpo do morto? José pediu 

o corpo (sw/ma) de Jesus e Pilatos entrega, após certas burocracias, o cadáver (ptw/ma218
 

[cf. Mc 15,43.45]).  

 

Desta maneira, verifica-se a morte de Jesus na cruz. Envolto num lençol de linho 

(14,50-52), é depositado no túmulo
219

. Pode ser também a preocupação para que o 

cadáver não ficasse pendurado na cruz no sábado, embora Jesus se proclamasse Senhor 

do Sábado (2,28). E seja realizado assim, às pressas, o rito de purificação
220

. 

 

b. O corpo como sede da vida terrena  

O corpo é o organismo de atuação do ser humano. Honra-se a Deus através de 

uma condução santa (1Cor 6,20; Rm 12,1). Em alguns escritos de Paulo, como Fl 1,20, o 

corpo quase se identifica (substitui) com a própria personalidade (cf. Ef 5,28).  Assim, o 

ser humano se faz pessoalmente presente aos outros em “comunicação e 
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 Cf. MYERS, C. O evangelho de são Marcos, p. 468. 
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solidariedade”
221

, essa é a possibilidade do corpo. Aliás, Paulo substitui diretamente sa.rx  

por sw/ma (Rm 8,13)
222

.  

 

c. O corpo do Cristo terrestre, que foi entregue à morte 

É a linguagem dos textos da última ceia: ... isto é o meu corpo (Mc 14,22; Mt 

26,26; Lc 22,19); O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 

(cf. 1Cor 10,16; 11,24.27.29). Na justaposição das palavras pão-vinho, corpo-sangue, 

demonstra-se, por um lado, a existência de duas tradições sw/ma - ai-ma (Paulo, Mc, Mt, 

Lc) e sa.rx - ai-ma (Jo, Ignacio de Antiquia, Justino)
223

; por outro, a justaposição paralela 

entre pão e vinho. Portanto, meu corpo é o pão dado para ser partilhado como prenúncio 

da experiência pascal. Um corpo que, já ungido pela mulher na casa do leproso Simão, 

está nas vésperas da entrega na cruz. Assim tem-se a preparação do corpo (Mc 14,8), a 

entrega (14,22), a consumação (15,43). 

 

O Sangue 

A palavra ai-ma é encontrada 97 vezes no NT
224

.  Só 1 vez em Mc (14,24). Os 

sentidos deste vocábulo seriam dois
225

.  

 

a. Sentido próprio 

O sangue humano, como aparece na mestruação e em certas doenças das mulheres 

(Mc 5,25.29); ou como sinal da fragilidade e transitoriedade da natureza humana (Eclo 

14,18; 17,31). No sangue, manifesta-se a procedência, a origem, a natureza humana.  

 

 

 

 

                                                 
221

 OLIVEIRA, F. C. de. “Isto é meu sangue da Aliança”, p. 77. 
222

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 219. No caso de Mc usar a palavra sarx no mundo pagão teria 

resultado estranho. Soma evita o pejorativo de sarx. 
223

 Cf. JEREMIAS, J. La última cena, p. 217.  
224

 NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 50-53; Cf. Concordância Fiel 

do Novo Testamento. Vol. II, p. 595. Usam com maior frequência esta palavra Hb e Ap. 
225

 Cf. BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 42. 
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b. Sentido simbólico-figurado  

A partir de Homero
226

, entende-se o sangue no seu sentido fisiológico 

fundamental, isto é, como portador de vida e força vital. É necessário para a manutenção 

da vida. A expressão “derramar o sangue” desde a Antiguidade tem o sentido de matar 

(Esquilo). Na linguagem cultual, adquire grande importância, pois constitui o elemento 

principal nos sacrifícios humanos e nos sacrifícios de animais (Ilíada, 23,34; Odisseia, 11, 

35; 50.96). 

 

No AT, o sangue é portador da vida. A vitalidade está no sangue. É a sede da vida 

(cf. Gn 9,4; Lv 17,11.14; Dt 12,23; Sb 7,2). Deus, como Senhor da vida, é o único que 

pode dispor da vida e do sangue humano (Ez 18,4). Derramar o sangue é sinônimo de 

matar (cf. Gn 9,6; 37,22; Lv 17,4.13). O derramamento do sangue do inocente é vingado 

por Deus
227

. No Pentateuco, está formulada a proibição de beber sangue, sob pena de 

exclusão da comunidade (Lv 3,17; 7,26; 17,10.14; Dt 12,23; Gn 9,4). 

 

“Derramado por muitos” 

 Esta é uma expressão que procede do ambiente semítico. É comum no AT, mas 

desconhecida no mundo grego profano
228

. Na Septuaginta, descreve o ato de morrer, da 

entrega ou morte violenta (Cf. Gn 4,10s.; 9,6; Dt 19,10; 2Rs 21,16; Sl 106,38; Jr 7,6). 

Algumas expressões análogas são, por exemplo, derramar a vida (vp,n< = nefesh
229

) em Is 

53,12; e dar sua alma (yuch,) em Mc 10, 45
230

 (cf. Mt 23,35). 

 

 A expressão “derramado por muitos” é dita sobre o cálice. Seu uso no particípio 

determinativo (to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n) a associa a Is 53,12. De fato, a expressão 

“por muitos” aparece cinco vezes no conjunto de Is 52,13 a 53,12. Portanto, isso 

                                                 
226

 Cf. BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 42 
227

 Cf. BEHM, J. «ai-ma», GLNT, I, p. 466. 
228

 Cf. BEHM, J. «ai-ma», GLNT, I, p. 465. 
229

 Segundo ALONSO-SCHÖKEL, L. Dicionário Bíblico hebraico-português, p. 443-444, a palavra vp,n<  

se ramifica em três grupos de significados e estes dão origem a múltiplas expressões: esfera da respiração: 

alento, respiração (órgão: garganta, pescoço) – como princípio de vida: alma. Na esfera do desejo e do 

afeto: apetite, afã, fome, cobiça, gula, gosto (órgão: o estômago). Na designação de um individuo – pessoa -

ser ou substituição de um pronome pessoal (ele, ele mesmo...). 
230

 Cf. KLAPPERT, B. «deipnon», DTNT I, p. 251. 
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significaria que Mc aproxima a experiência de Jesus à profecia do servo de Isaías. 

Todavia, segundo Vogel, não é possível compreender a expressão “sangue derramado por 

muitos” no sentido de oferenda expiatória
231

. É pouco provável, confirma Behm
232

. 

 

Além disso, o uso dos termos sangue - aliança (ai-ma - diaqh,kh) no relato da ceia 

(Mc 14,24) estaria vinculado a Ex 24,1-11
233

. Contudo, este texto situa-se numa 

sequência estranha, pois apresenta rupturas redacionais
234

. De fato, o desenvolvimento da 

celebração da aliança se dá de modo complexo
235

. É preciso considerar que se poderia 

estar diante de uma redação sacerdotal pós-exílica
236

, em que o papel centralizador do 

templo
237

, o culto e o sacrifício são apresentados a partir da visão e dos interesses das 

elites do templo, conforme alguns estudos
238

. Neste sentido, na sequência de Ex 24, após 

a aspersão do sangue como elemento ratificador da aliança entre Yhwh e seu povo, vem a 

ordem de construir um santuário; o Decálogo passa a se chamar tábuas do Testemunho e 

a arca é colocada sobre um propiciatório (Ex 25,8.16.17). Vê-se, nesse contexto, que a 

celebração da Aliança no templo de Jerusalém adquire uma dimensão sacrificial 

expiatória. Por isso, algumas leituras compreendem o sentido da morte de Jesus como 

sacrifício em expiação dos pecados. 

 

                                                 
231

 Cf. VOGEL, M. Das Heil des Bundes. Bundestheologie im Frühjudentum und im frühen Christentum. 

Tübingen: Franke Verlag, 1996, p. 94. Cf. Também: BEHM «ai-ma», GLNT, I, p. 465. 
232

 Cf. BEHM, J. «ai-ma», GLNT, I, p. 466. 
233

 Cf. VOGEL, M. Das Heil des Bundes, p. 93. 
234

 Cf. RENAUD, B. La Alianza en el corazón de la Torá. Estella: Verbo Divino, 2009, p. 42. Sobre a 

complexidade redacional de este texto ver também: ARTUS, O. La iluminación del Antigo Testamento. In: 

VV.AA. Los relatos fundacionales de la eucaristía. Estella: Verbo Divino, 2008, p. 3-5; BAROLÍN, D. 

Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai (Ex 19-24). RIBLA, Petrópolis, nro. 61, 2008/3, 

p. 43-45. 
235

 Essa questão será retomada no estudo da palavra aliança, cf. p. 69s. 
236

 Cf. THIELE, F. «qu,w», DTNT, III, p. 200: “El AT pone de manifesto en muchos pasajes la enorme 

importancia que tuvo para Israel el sacrifício. Las fuentes mas importantes son el decálogo cúltico (Ex 34), 

el libro de la alianza (Ex 20,22-23; 33), el Deuteronomio (Capítulos 40-48) y el documento sacerdotal (Ex 

24 a Nm 10)”. 
237

 Quanto ao templo: o templo salomônico tinha sido destruído em 587/6 a.C. Neste caso, trata-se do 

chamado segundo templo, cuja construção começa em 520, cf. GRENZER, M. A proximidade de Deus na 

eliminação da opressão e na caridade ao pobre. Um estudo de Isaías 56-66. Estudos Bíblicos, Petrópolis, 

nro. 73, 2002, p. 56. 
238

 Por exemplo: GALLAZZI, S. A teocracia sadocita. Sua história e ideologia. 1ª edição. Macapá-AP: S. 

Gallazzi, 2002, p. 109. Também GALLAZZI, S. De nada vale a gordura dos holocaustos. (Uma crítica 

popular ao sacrifício do segundo templo). Ribla, Petrópolis; São Leopoldo, nro. 10, 1991, p. 46-60 

[especialmente p. 48-54]. 
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O sentido da expressão “por muitos” também não tem consenso entre os 

especialistas ao ser associada a Is 52-53. Em Mc 10,45 (avnti. pollw/n), os “muitos” são 

beneficiados pelo “servir” e “dar a vida”; em Mc 14,24, os “muitos” (u`pe.r pollw/n) são 

favorecidos pelo “sangue derramado”. Em ambas as citações se evidencia o sentido da 

vida/morte de Jesus.  

 

De fato, não é simples interpretar e relacionar Mc 14,24 com Is 52-53 (LXX), sem 

considerar o contexto dos cânticos do servo sofredor
239

. Os estudiosos advertem sobre a 

releitura que a comunidade de Judá teria feito sobre o texto durante a dominação persa 

(520-400 a.C.). O quarto cântico usa alguns termos próprios do período de Neemias e 

Esdras, em especial o sacrifício de expiação. Deve-se observar que o termo em hebraico  

~v'a („ašham), frequente no Levítico como culpa pelo pecado (Lv 5,6-7), aparece só esta 

vez em Is 53,10
240

.  Aliás, em Is 53,4-5 os sofrimentos do servo não são consequência de 

um castigo divino. Percebe-se “es el contexto sacrificial de Is 53,10 el que permite llevar 

a cabo una leitura justa [...] este verso expresa, en el marco del sistema sacrificial del 

segundo templo, la necesidad de un sacrifício de reparación”
241

. 

 

Na visão teológica do grupo dominante no templo, os pecados precisam de um 

sacrifício de expiação para a purificação (exigência da Lei oficial, cf. Lv 5,1-26). Assim, 

o sofrimento do servo (vítima) é visto como uma exigência do Deus do templo. Lê-se em 

Is 53,10a: Yhwh queria esmagá-lo com o sofrimento
242

. 

 

O que se propõe nesta dissertação é retomar outro significado/sentido da morte de 

Jesus:  

 

                                                 
239

 1º Cântico: Is 42,1-9; 2º Cântico: 49,1-6; 3º Cântico: 50,4-9; 4º Cântico: 52,13-53,12. 
240

 Cf. ARTUS, O. La iluminación del Antigo Testamento, p. 11. Nesta mesma página: “El término 

„ašhman procede de uma raiz verbal que podemos traducir como «ser o convertirse en culpable”. 
241

 ARTUS, O. La iluminación del Antigo Testamento, p. 11. 
242

 Cf. NAKASONE, S.; PAULA PEDRO, E. A missão profética do povo sofredor. Uma leitura do quarto 

Cântico do Servo Sofredor: Isaías 52,13-53,12. Estudos Bíblicos, Petrópolis, nro. 73, 2002, p. 30-31.33-34. 
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- Compreender a referência a Is 52,13-53,12 no conjunto dos cânticos do servo. A 

morte do servo como fruto da sua missão: estabelecer a justiça
243

 (mishpat: 42,1.3.4; 

tsadiq: 42,6). Neste sentido, “Jesus não se ofereceu como expiação por pecados na 

Páscoa, mas as tradições que o interpretam desta forma são muito antigas [...]. O fato é 

que a sociedade judaica vivia num horizonte sacrificial, no qual o templo de Jerusalém e 

os seus mecanismos de expiação pelos pecados desempenhavam um papel controverso, 

mas central”
244

. O que se quer dizer é que a narrativa de Mc teria encaminhado a 

interpretação da morte de Jesus na direção da libertação de dois poderes: dos demoníacos 

e dos seres humanos tiranos
245

 (restabelecer a justiça). 

 

- Compreender a referência à Aliança com o sangue (Ex 24) a partir do projeto do 

êxodo, apresentado como um processo de aprendizagem e formação de uma sociedade 

alternativa
246

.  

 

- Retomar a preocupação de Mc em enfatizar que o sangue é para ser bebido, e 

não aspergido, de fato: dele “todos” beberam. Certamente, são antigos os rituais em 

Israel de sacrifício de animais. Comia-se a carne em casa ou em qualquer santuário. A 

proibição era somente em relação ao sangue, que deveria ser derramado na terra (cf. Dt 

12,15-16), pois o sangue/vida pertencia a Deus. Beber do sangue, portanto, era 

impensável para os judeus (cf. Lv 17,13-14; Jo 6,53-57). Por isso chama a atenção este 

beber do cálice. Contudo, em palavras de Castro Sánchez, comer o pão e beber do cálice 

são atos inseparáveis, ou seja, não é possível separar a vida de Jesus sem aceitar sua 

entrega até as últimas conseqüências
247

. 

 

                                                 
243

 Cf. KLEIN, R. Israel no exílio. Uma interpretação teológica. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 138. 
244

 NOGUEIRA, P. Dar a vida pelos seus amigos: o Jesus histórico e o sacrifício. Estudos Bíblicos, 

Petrópolis, nro. 99, 2008/3, p. 37. 
245

 Cf. DOWD, S.; STRUTHERS, E. The Significance of Jesus´ Death in Mark: Narrative Context and 

Authorial Audience. Journal of Biblical Literature (JBL), Williston, vol. 125/2, 2006, p. 283.292-294. Um 

pouco mais adiante será aprofundada esta interpretação. Entretanto, segundo a opinião de THEISSEN, G. 

Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher 

Verlagshaus, 2000, p. 195: com a morte de Jesus deu-se fim ao sacrifício. Decerto, as diferentes religiões e 

cultos da antiguidade estavam unidos pelo axioma: „veneração da divindade realiza-se através de 

sacrifícios‟. Os primeiros cristãos, segundo Theissen, descartam (verstossen) esta prática.  
246

 Cf. GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 128. 
247

 Cf. CASTRO SÁNCHEZ, S. El sorprendente Jesús de Marcos, p. 405. 
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2.2.5 Aliança (diaqh,kh) – O Reino de Deus (h` basilei,a tou/ qeou) 

 

Aliança 

Traduz-se por aliança a palavra grega diaqh,kh (diatheke). Sua origem está na voz 

média do verbo diate,mai (diathemai), que significa: dispor sobre pessoas e coisas, 

sobretudo dispor por testamento (papiros de direito privativo). Trata-se de uma decisão 

irrevogável; ninguém a poderá anular
248

. No que se refere ao uso bíblico
249

, este verbo 

apresenta vários sentidos: 

 

a) A palavra diatheke é usada pela versão dos LXX para traduzir, na maioria das 

vezes, o conceito hebraico tyrIB. (be
rit = aliança). Este substantivo ocorre cerca de 270 

vezes na Bíblia Hebraica
250

, com vários usos, por exemplo: 

 

- Aliança entre amigos (1Sm 18,3); entre reis (Js 9,15); entre Israel e seus escravos (Jr 

34,8); 

- Aliança entre o rei e seus súditos (1Rs 11,4; 2Sm 3,12);  

- Aliança entre Yhwh e Noé (Gn 6,18), Abraão (Gn 15; cf. 2Rs 13,23) ou Davi (Jr 32,21). 

Com todo Israel, como súdito do rei (Ex 6,2-8; 19-24; cf. 2Sm 5,3). É uma aliança que se 

estende aos descendentes
251

; 

- Mesmo a aliança mais profana reconhece Deus como testemunha (Gn 31,44s.; 1Sm 

23,18).  

 

b) É possível encontrar um conceito primitivo e unitário de aliança do qual teriam 

derivado os outros? Até o presente não foi demonstrada uma forma unitária fundamental. 
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 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 84. 
249

 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 84-85. 
250

 Cf. LISOWSKY, G. Konkordanz zum alten Testament, p. 283s. Cf. Também BEHM «diaqh,kh», 

ThWNT, II, 136. 
251

 Neste ponto, constata-se a trajetória da palavra aliança no Pentatêuco. Começa pela aliança com a 

humanidade na pessoa de Noé e surge em momentos de crise e a existência está ameaçada. Assim, aliança e 

salvação estão relacionadas. Cf. RENAUD, B. La Alianza en el corazón de la Torá. Estella: Verbo Divino, 

2009, p. 64. 
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No essencial, segundo Rendtorff, podem ser apresentadas três versões
252

 da fórmula da 

aliança: 

- Serei o Deus para vós: quase exclusivamente nos primeiros quatro livros 

do Pentatêuco (Cf. Gn 17,7; Ex 29,45; Lv 11,45; 22,23; 25,38; 26,45; Nm 15,41);  

- Deveis ser o povo para mim: frequente no Deuteronômio (cf. Dt 4,20; 

7,6; 14,2; 27,9; 28,9);  

- A união de ambas as declarações em uma fórmula, em que a ordem dos 

dois elementos varia. Esta aparece na maioria das vezes nos livros dos profetas (Jr 

11,4; Ez 11,20). Certamente, não se trata de alianças diferentes: “a aliança com os 

pais, que também continha a promessa da terra, encontrou sua consolidação e, 

neste sentido, seu cumprimento na saída do Egito, que almeja a entrada na terra 

prometida aos pais”
253

. 

 

c) Há um mesmo processo para a conclusão da aliança, isto é, as partes que 

compõem a fórmula da aliança
254

: o compromisso que um indivíduo adquire com outro; o 

compromisso mútuo entre duas partes; o compromisso que uma pessoa impõe à outra; 

Estritamente, é aqui que corresponde o uso do vocábulo aliança (b
e
rit)

255
.  

 

d) Deus estabelece aliança com Israel. O texto de Ex 20,2 é a abertura do 

decálogo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da 

escravidão. A expressão “teu Deus” quer dizer o Deus que libertou Israel do Egito, da 

escravidão. Esta é bem mais que uma admoestação no início deste verso. Quando Yhwh 

pede algo ao povo, ele o faz com a autoridade de quem o libertou. Doze são as citações 
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 Citações bíblicas segundo o estudo de RENDTORFF, R. A „fórmula da Aliança‟. São Paulo: Loyola, 

2004, p. 22. 
253

 RENDTORFF, R. A „fórmula da Aliança‟, p. 95. 
254

 Coincide nesta análise: BAROLÍN, D. Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai (Ex 

19-24), p. 39. Este autor comenta na mesma página: “Os pactos entre um soberano e seus vassalos foram 

extensamente estudados e repercutiram fortemente na compreensão dos pactos no AT”. Assim, teria sido G. 

E. Mendenhall com seu artigo: «Covenant Forms in Israelite Tradition». Biblical Archaeologist, vol. 17.3, 
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princípios sobre relações ulteriores das partes, d - prescrições privativas (particulares) para a nova relação 

(relacionamento), e - invocação dos deuses de ambas as partes como testemunhas, f - maldições e bênçãos. 
255

 Cf. RENAUD, B. La Alianza en el corazón de la Torá, p. 4. 
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em que o Egito é chamado casa de escravidão
256

. À guisa de exemplo: E Moisés disse ao 

povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão; pois com 

mão forte o Senhor vos tirou de lá; portanto não comereis pão fermentado (Ex 13,3); 

Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te fez sair da terra do Egito, da casa da 

escravidão (Dt 6,12); Sim, eu te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te 

resgatei; e enviei diante de ti a Moisés, Aarão e Miriã (Mq 6,4). 

 

O relacionamento entre Yhwh e Israel (... teu Deus, que...) “é constitutivo para a 

totalidade do decálogo"
257

. Segundo Dohmen
258

, a libertação teria de ser compreendida 

no sentido de situar, pôr, colocar em liberdade. Esta seria a condição para a afirmação, 

declaração e exigência da aliança, seguida de mandamentos.  

 

Neste momento, surge provavelmente o interesse de Israel por sua história, 

história com Yhwh, história de aliança, história de salvação
259

. Uma aliança não pode ser 

suprimida arbitrariamente, nem sequer pela desobediência do povo (Gn 9,9; Jr 31,31).  

 

 e) Duas partes da aliança e a questão da fidelidade: o Deus Yhwh é fiel (1Sm 

20,8). Com o recurso da aliança, o povo manifesta atos e ações concretas (Sl 103,17s.), 

representadas por pessoas individuais, mostrando, assim, a correspondência ao 

compromisso de fidelidade firmado na aliança. Yhwh e o povo se encontram face a face 

na b
e
rit. Portanto, uma verdadeira comunidade de vida torna possível a participação num 

banquete que festeja esta aliança (Gn 31,54; Ex 24,9s.). Isto, evidentemente, favorece a 

solidariedade dos indivíduos. 

 

Esta observação não permite incluir a aliança ou sua renovação (exclusivamente) 

no cultual: "o culto não podia garantir a existência permanente de uma aliança santa e 

eterna, mas somente Yhwh, como fundador desta aliança, podia garantir sua 
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 Cf. DOHMEN, C. Exodus 19-40, p. 103. As citações de Egito como casa de escravidão: Ex 13,3.14; Dt 

5,6; 6,12; 7,8; 8,14; 13,6.11; Js 24,17; Jz 6,8; Jr 34,13; Mq 6,4. 
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 DOHMEN, C. Exodus 19-40, p. 103. 
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 Cf. DOHMEN, C. Exodus 19-40, p. 103. 
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 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 85. 
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permanência, e, ao mesmo tempo, o conteúdo razoável do culto"
260

. Só Deus podia 

renovar a aliança quebrada pela desobediência dos homens. Abre-se, assim, a perspectiva 

da ação direta de Deus por meio de Jesus Cristo no NT. 

 

f) Segundo a compreensão grega da palavra diatheke, a criação de uma aliança é 

uma “disposição exclusivamente divina”
261

. No NT, o conceito da aliança aparece 33 

vezes; A metade das ocorrências do termo são citações do AT e a outra metade são 

alusões às mesmas. No evangelho de Mc aparece só uma vez (14,24). Seu uso é quase 

exclusivo na carta aos Hebreus e, algumas vezes, aparece em Paulo. Certamente, as 

estatísticas levam a determinar três questões importantes no uso da palavra aliança no 

NT:  

 

- Na última ceia (Mc 14,24; Mt 26,28; 1Cor 11,25; Lc 22,20);  

- Na associação paulina da comunidade cristã com Israel e Deus (2Cor 3,14; Gl 4,24); 

- Na aliança na carta aos hebreus (Hb 8,7.8). 

 

Nesta pesquisa, interessa o primeiro ponto, pois, nos quatro relatos da ceia, o 

termo diatheke ocupa um lugar central, sempre e somente na fórmula sobre o cálice. 

Paulo e Lucas acrescentam o adjetivo "nova". Segundo alguns pesquisadores, mais 

primitiva seria a fórmula sobre o cálice de Mc e Mt: sangue da aliança, sem o uso do 

adjetivo “nova”
262

.  

 

Esta aliança nos sinóticos faz recordar Ex 24,3-8
263

, que, no aspecto literário e 

teológico, narra a conclusão da aliança ao pé do Sinai. Contudo, a aliança (Ex 19-24)  

associa, partes narrativas e legislativas de Ex 20,2-17 (Decálogo) e Ex 20,22-23,33 
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 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 85. 
261

 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 85. 
262

 Cf. PESCH, R., Das Evangelium nach Markus. II Teil. Freiburg: Herder, 1980, p. 374s. Além deste 

autor, muitos outros coinciden neste ponto, ex.: Jeremias, Schenke, etc. Entre as palavras de Jesus, Mc 

14,24 constituem nos sinóticos uma das palavras mais importantes de Jesus sobre aliança. De fato, é a única 

vez que aparece neste evangelho. Assim como através do sangue no Sinai, após a saída do Egito se 

constituiu uma aliança, Mc tenta narrar a aliança definitiva de Jesus nas palavras sobre o cálice, cf. BEHM 

«diaqh,kh», ThWNT, II, p. 136. 
263

 Cf. BAUER, W. Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 367. Cf. ARTUS, O. La iluminación del Antiguo 

Testamento, p. 3-5.  
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(conjunto de leis). Quando o povo chega ao Sinai (conforme já assinalava Ex 3,12), 

acampa no deserto e Moisés sobe a montanha (cf. Mc 9,2-9). Yhwh comunica a Moisés 

sua vontade e proposta de aliança (Ex 19,4-6). O povo responde unânime: faremos tudo 

isso (19,8). Trata-se, deste modo, de uma aliança que requer uma resposta, um 

compromisso.  

 

As normas têm três prescrições: sociais (regulação das relações econômicas e 

sociais dentro da comunidade), éticas (preocupação pelo pobre e a justiça, cf. Ex 22,20-

23,9; 20,13-17) e cultuais (leis sobre o altar e os sacrificios, calendário cultual, 

mandamento do sábado)
 264

. Ou seja, a aliança de Yhwh com Israel tem como objetivo a 

fidelidade ao compromisso de construir uma sociedade justa
265

. 

 

Num segundo momento, na conclusão deste pacto (24,7), Moisés recebe na 

montanha as leis, conhecidas como o código da aliança. Ele as transmite ao povo que 

responde como em 19,8: faremos todas as palavras que Yhwh disse (24,3). Por certo, em 

24,7 lê-se um consentimento de maior contundência: faremos e ouviremos tudo o que 

Yhwh disse. Finalmente, a aliança entre Yhwh e o povo é selada com um rito duplo: 

 

- O sangue é apergido sobre ambas as partes: o altar e o povo (24,6.8, cf. 19,6). 

- Seguidamente, Moisés, Aarão, Nabad Abiú e setenta dentre os anciãos de 

Israel subiram à montanha e viram a Deus e comeram e beberam (24,9.11)
266

. 

 

Certamante, os relatos da ceia de Jesus (Mc 14,24; Mt 26,28; Lc 22,20; 1Cor 

11,25) possuem, como pano de fundo, a concepção da aliança realizada ao pé da 

montanha
267

. Parece que o conceito de aliança constitui um elemento-chave que une AT e 
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 Cf. ARTUS, O. La iluminación del Antiguo Testamento, p. 5. 
265

 Segundo GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 174: “A legislação mais antiga de Israel é chamada 

Código da aliança (Ex 20,22b-23.33, cf. Ex 24,7)”. Na mesma página na nota 16 de rodapé, lê-se: "A 
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significativas entre o direito do Antigo Israel e os direitos mais antigos da Mesopotâmia. Dessa forma, 

pode-se afirmar que as leis mosaicas não iniciam a história do direito, mas oferecem a primeira concepção 

de um direito social". 
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 Cf. BAROLÍN, D. Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai (Ex 19-24), p. 44-45. 
267

 Cf. DOHMEN, C. Exodus 19-40, p. 219-220. 
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NT
268

. Segundo Vogel
269

, a transmissão sinótica e paulina da última ceia reflete uma 

tradição dos primórdios da ceia cristã cuja característica seria a aliança. Apesar da 

importância do sentido da aliança, a pequena ocorrência deste termo no NT deve-se, entre 

outros motivos, ao fato de que seu conteúdo é assumido pelo conceito de Reino de Deus 

(basilei,a| tou/ qeou); deste modo, "aliança e Reino de Deus seriam conceitos 

correlativos"
270

. 

 

O Reino de Deus  

A palavra basilei,a (Reino) é usada 162 vezes no NT. A expressão h` basilei,a tou/ 

qeou (o Reino de Deus) aparece principalmente nos sinóticos: 14 vezes em Mc, (1,5; 

4,11.26.30; 9,1.47; 10,14.15.23.24.25; 12,34; 14,25; 15,43)
271

 e 38 vezes em Lc. Em Mt, 

esta expressão aparece 6 vezes, mas a expressão h` basilei,a tw/n ouvranw/n – he basiléia 

ton ouranon = o Reino dos céus, ocorre 32 vezes
272

.  Ambas – o Reino de Deus e o Reino 

dos céus – contudo, no contexto escatológico, são basicamente iguais na cultura religiosa 

judaica
273

. 

 

O termo basilei,a é um substantivo que denota atributo ou qualidade. Contém 

elementos estáticos (representa a dignidade real e poderio de realeza sobre súditos e 

territórios) e dinâmicos (a atividade do governo)
274

. Do ponto de vista semântico, podem-

se depreender três aspectos no uso do termo
275

: 
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 Cf. DOHMEN, C. Exodus 19-40, p. 220. 
269

 VOGEL, M. Das Heil dês Bundes, p. 79-80. 
270

 Cf. GUHRT, J. «diaqh,kh», DTNT, I, p. 86; Também BEHM, J. «diaqh,kh», ThWNT, II, p. 137. Cf. 

também VOGEL, M. Das Heil des Bundes, p. 92: "Der Bundesgedanke ist für Lk 22,29 durch die Reich-
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 Novamente, no estilo de Mc, pode ter importância o fato de que esta expressão Reino – {reinado} de 

Deus apareça 14 vezes, um múltiplo de 7. 
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 Cf. NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Neuen Testament, p. 273-276.  Chamativo que LUZ, U. 

«basilei,a», DENT, I, p. 1668 considere nada de especial a compreensão de Reino de Deus em Mc. Sua 

razão é, considerar limitado o número de referências à expressão. 
273

 Cf. BAUER, W.  Wörterbuch zum Neuen Testament, p. 270. 
274

 PELÁEZ, J. basilei,a en el Nuevo Testamento: factor contextual, definición y traducción. Biblical 

Studies on the WEB, Vol. 16, 2003 (GASCO), p. 71 (acessado em: 07, janeiro 2009) www.bsw.org 
275

 PELÁEZ, J. basilei,a en el Nuevo Testamento, p. 73-75. 
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a) Dignidade e autoridade real de um governo em relação aos súditos e ao território: 

realeza, dignidade real, soberania, majestade (atributo), por exemplo, Mt 16,28; 

Lc 19,12.15; Jo 18,36. 

b) A atividade de governo que compete à dignidade e autoridade real sobre súditos e 

território: reinado (relação-fato); alguns textos: Mc 1,15; 4,11; 9,1; 10,14.15; 

12,34; 15,43. 

c) Súditos e território sobre os quais se exerce a atividade de governo que compete à 

dignidade e autoridade real: reino (entidade). Exemplos: Mc 3,24; 4,30; 6,23; 

9,47; 10,23.24.25; 13,8; 14,25
276

. 

 

O evangelho de Mc
277

 faz "referência ao Reino de Deus como a realidade 

alternativa que os primeiros cristãos desejavam, da qual se esperava desfrutar logo. Além 

disso, foi comum pressupor que a própria categoria Reino de Deus fosse, por excelência, 

ou originalmente, um conceito apocalíptico"
278

. O anúncio de Jesus da chegada do Reino, 

como aproximação e intervenção de Deus na historia, enquadra-se nesta ótica e, neste 

sentido, estabeleceria oposição ao reino de César, pondo fim à dor, à fome, ao 

sofrimento, à doença e a todo tipo de mal que assolava o povo.  

 

A expectativa escatológica da chegada do Reino de Deus também se faz presente, 

no relato da paixão de Jesus, desde a entrada em Jerusalém, nos debates no templo, na 

ceia, após a morte (cf. Mc 11,10; 12,34
279

; 14,25; 15,43). A expressão Reino de Deus tem 

um percurso no evangelho de Mc que revela a sua importância: 
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 PELÁEZ, J.  basilei,a en el Nuevo Testamento, p. 82: “Cuando basilei,a, se presenta como un espacio 
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 VAAGE, L. E. Que o leitor tenha cuidado!: O evangelho de Marcos e os cristianismos originais da 

Síria-Palestina. RIBLA, Petrópolis; São Leopoldo, nro. 29, 1998/1, p. 29.  
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 Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do Reino de Deus. 
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1,15  O Reino de Deus está próximo
280

;  

3,22-27  Está implícito nas curas e exorcismos; 

4,26.30 Expresso nas parábolas do Reino (semente e grão de mostarda); 

4,11   Tem caráter secreto; 

9,1   Chegando com poder; 

9,47; 10,23  Entrada no Reino; 

11,10   Chegada do Reino; 

12,34   Não se está longe do Reino; 

14,25   Beber do vinho novo (aliança renovada) no Reino aquele dia; 

15,43   Espera corajosa e ansiosa pelo Reino. 

 

 Trata-se sempre de palavras integradas ao discurso de Jesus, exceto no final, 

quando o narrador diz que José de Arimateia esperava o Reino de Deus (15,43). A 

expressão “Filho do Homem” (2,10.28; 8,31.38; 9,9.12.31; 10,33.45; 13,26; 

14,21(x2).41.62) aparece o mesmo número de vezes que Reino de Deus: 14 vezes. Isto 

poderia significar que não é possível compreender o Reino de Deus sem associá-lo ao 

martírio (cf. 9,1)
281

. 

 

 

2.3     A ceia pascal celebrada por Jesus 

 

 Feita a análise do vocabulário da ceia, impõe-se um breve estudo sobre a origem e 

evolução da festa da Páscoa judaica e dos pães Ázimos. Assim, busca-se compreender o 

objetivo da narrativa da ceia no evangelho segundo Mc e as consequências teológicas das 

dimensões sociais implicadas.  
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 O tempo verbal usado é perfeito indicativo: está próximo (h;ggiken), ou seja, trata-se de um acontecimento 

no passado cujos efeitos ainda permanecem. Os exegetas falam de escatologia consequente (cumprimento 

do prazo acompanhado de uma manifestação esplendorosa) e escatologia realizada (uma realidade 

acessível sem ter que esperar nada novo para o futuro, cf. Mc 12,34), cf. QUESTEL, M. El reino de Dios en 

Marcos. In: VV. AA. Evangelio y reino de Dios. Estella: Verbo Divino, 1995, p. 25. 
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 Cf. QUESNEL, M. El reino de Dios en Marcos, p. 24. 
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2.3.1 A Páscoa judaica e os Ázimos 

 

Jesus cresceu no ambiente da fé e piedade do povo judeu. Conhecia, portanto, as 

três principais festas de peregrinação celebradas no templo à sua época: Pésach, Shavuot 

e Sukkot (cf. Ex 34,23; 23,14-17; Dt 16,16)
282

.  

 

No AT, a Páscoa associa-se ao êxodo dos hebreus do Egito (cf. Ex 12,21-23) e 

torna-se o memorial deste evento na história entre Israel e Yhwh (Dt 16,1; Ex 12,11-

14)
283

, ou seja, a Páscoa é entendida como memorial do êxodo
284

: Este dia vos será por 

memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor; nas vossas gerações o celebrareis 

por estatuto perpétuo (Ex 12,14). Torna-se elemento fundante da identidade de Israel e de 

sua história com Deus
285

.  

 

Deus se revela sensível ao sofrimento dos hebreus escravizados no Egito, “a fim 

de que os libertados construíssem uma sociedade alternativa que garantisse, da forma 

mais ampla, a „liberdade‟ política e, sobretudo, econômica, a todos os seus membros”
286

.   

 

No Ex 12, são descritos dois rituais (12,21-23; 12,1-14) que Israel deve realizar na 

celebração desse memorial: a imolação e o consumo de um cordeiro e a abstenção de 

pães com fermento. Em 12,21-23, os ritos não estão ligados; diferente é em 12,1-14
287

. 
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 Cf. SCHMIDT, W. Alttestamentlicher Glaube. 8 Aufgabe. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
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historisches Ereignis als zentrale Erinnerungsfigur des kulturellen Gedächtnisses. Die Historizität von 

Exodus und Landnahme, wie sie in der Bibel dargestellt werden, ist im Rahmen von Rekonstruktionen der 

Anfangszeit Israels in den letzten Jahren immer stärker angezweifelt worden […] diese Geschichte enthält 

hohes Identifikationspotential”. 
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Geschichte der Befreiung Israels, p. 114. 
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 Cf. ARTUS, O. La iluminación del Antigo Testamento, p. 6-8. Cf. Também: SCHMIDT, W. 

Alttestamentlicher Glaube, p. 179. 
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Do ponto de vista da história das religiões, os ritos da celebração da Páscoa têm origens 

diferentes: o rito com o cordeiro está associado a grupos de pastores e o rito do pão sem 

fermento, a grupos de camponeses. 

 

A Páscoa xs;P, (pésach) como rito pastoril provavelmente tem sua origem entre 

os nômades
288

, portanto não estava ligada a um lugar santo, nem era celebrada por um 

sacerdote num altar específico. Em Ex 12,21-22.23b, lê-se: Ide e tomai cordeiros 

segundo os vossos clãs, e imolai a Páscoa...  

 

A celebração com imolação de animais, marcação com sangue e banquete, em que 

a carne era consumida assada, realizava-se à noite – provavelmente na noite de lua cheia 

após o equinócio da primavera – e era presidida pelos anciãos do clã
289

. O sangue com 

que se marcavam as entradas das casas tinha sentido apotropéico, ou seja, ele repelia a 

desgraça e concedia proteção às pessoas e aos animais diante do „exterminador‟ (Ex 

12,23), um demônio do deserto. Portanto, nas origens, a Páscoa não era sacrifício 

expiatório de pecado (Ex 13,2.11; 34,19), mas antes um rito de proteção, especialmente 

para as famílias e os clãs
290

. 

 

A festa dos pães Ázimos, por sua vez, teria sua origem nos festivais dos 

camponeses cananeus. Era celebrada no início da colheita dos cereais, após o primeiro 

corte da cevada (portanto, era costume do povo sedentário, estabelecido na terra: Dt 

16,9). Na festa, comia-se o primeiro pão do ano sem fermento
291

.  

 

Posteriormente, a noite da celebração da Páscoa foi associada à saída do Egito (Ex 

23,15; 34,18). O pão ázimo, juntamente com as ervas amargas (que já faziam parte da 
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 Cf. SCHMIDT, W. Alttestamentlicher Glaube, p. 177. 
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 Cf. SCHMIDT, W. Alttestamentlicher Glaube, p. 177.  
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comida pascal), passa a simbolizar a pressa da saída, pois eles não têm tempo para 

preparar o pão (Ex 12,11)
292

.  

 

Nos textos: Ex 23,14-17; 34,18-24; Dt 16,16, as três festas da primavera serão 

conhecidas como festas Mazzot
293

. Durante sete dias, os israelitas devem comer pães 

ázimos. Em Dt 16,1-8 (cf. também Ex 23,25; 34,18), ambos os ritos aparecem unidos e a 

festa dos Ázimos passa a fazer parte da festa da Páscoa. A celebração da Páscoa será 

considerada um sinal de pertença
294

. 

 

Unidos os dois ritos, o cordeiro pascal era imolado na véspera do primeiro dos 

sete dias da festa dos pães Ázimos
295

. Só o Dt 16,3-5 atesta esse desenvolvimento. Outro 

fator para unir as festas teria sido a proximidade cronológica
296

: a festa dos pães Ázimos 

era celebrada no início da colheita na primavera; a festa da ceifa ou a festa das semanas, 

após o término da colheita do cereal; a festa da colheita ou festa dos tabernáculos, no 

outono, no fim do ano. Todas eram festas agrícolas provenientes dos povos vizinhos 

cananeus, celebradas nos diversos santuários do país, e que foram adotadas por Israel
297

.  

 

Assim, tanto a festa da Páscoa quanto à dos pães Ázimos têm sua origem na 

junção de um rito nômade e uma festa agrícola cananeia; ambas estão relacionadas com o 

ritmo da natureza, o retorno das estações do ano. Não são festas originalmente israelitas 

ou relacionadas a Yhwh
298

. Com o passar do tempo, o rito tornou-se memorial da „Páscoa 

de Yhwh‟ (Ex 12,11; 14,27)
299

.  
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 Por fim, a festa se afastou do ritmo anual das estações, passando a ser celebrada 

numa data fixa: do 14
o
 ao 21

o
 dia do primeiro mês, chamado mais tarde de Nisã (Ex 

12,14; cf. 45,21; 2Cr 35,1). 

 

O significado da palavra hebraica xs;P, não é claro. No AT, usa-se este termo em 

vários sentidos: festival da Páscoa (cf. Ex 12,11), animal sacrificado e oferecido nesta 

festa (cf. Ex 12,5), festival de sete dias dos pães Ázimos (pésach mazzot, cf. Lv 23,6-

8)
300

. 

 

Na forma substantiva, o termo pésach ocorre 49 vezes
301

 na Bíblia Hebraica; 4 

vezes no plural (p
e
sahim, 2Cr 30,17; 35,7.8.9). O termo se refere claramente ao rito da 

Páscoa 34 vezes e ao animal oferecido no rito, 15 vezes 
302

. Como substantivo, aparece 3 

vezes em Ex 12,11.27.48, ecoando o passo de Yhwh ao lado das casas dos que tinham os 

umbrais de suas portas marcados com o sangue do cordeiro.  

 

O verbo relativo a pésach significa passar do lado, passar à frente, passar 

ignorando
303

; poder-se-ia também dizer: eximir, ter misericórdia, deixar viver, dispensar 

(cf. Ex 12,13.23.27). Assim, o nome da festa foi interpretado como passar adiante, ao 

largo, sobre; poupar (cf. Ex 12,23; Is 31,5); o castigo divino passou ao largo de Israel
304

.  

 

Com o processo de fortalecimento da monarquia em Judá, a celebração da festa da 

Páscoa é centralizada no templo de Jerusalém, de modo especial a partir da reforma de 

Josias, no século VII a.C. A lei da “centralização (Dt 12,5) distancia-se das antigas leis 

que indicavam e possibilitavam diferentes locais de culto” (Gn 28,18; 35,14; Ex 20,24; 

24,4; Js 24,26)
305

. Conforme as Escrituras, os patriarcas tiveram encontros com Deus em 

diferentes lugares e edificaram altares ou pilares para comemorar a ocasião (Gn 22,9; 
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28,22). Durante as peregrinações, o tabernáculo era um lugar de encontro para Yhwh e 

seu povo (Ex 33,7-11). Vários santuários locais eram reconhecidos no período dos juízes, 

por exemplo, Siquém (Js 8,30) e Siló (1Sm 1,3).  

 

O deslocamento e a concentração do “âmbito cultual” na área do templo de 

Jerusalém e nas pessoas que atuavam diretamente nesse espaço (cf. 2Rs 22-23) 

implicaram uma progressiva mudança no significado teológico da festa, estabelecendo-se 

uma fronteira/distanciamento entre o cotidiano e o sagrado. Essa mentalidade 

desenvolve-se, sobretudo, nos ambientes dos sacerdotes após o exílio. Vejam-se as 

diferenças a partir da comparação entre os textos de Ex 12,1-14; 12,21-23 e Dt 16,1-8: 

 

- em Ex 12,21-23 e 12,1-14, a comunidade de Israel celebra a aliança no âmbito 

da família; sua identidade se afirma no contexto do clã, fora do santuário; não se usa o 

termo sacrifício;  

 

- em Dt 16,5, (cf. Ez 34,3) determina-se o lugar específico para a celebração das 

festas: o templo de Jerusalém, proibindo-se expressamente sacrificar a Páscoa nos 

santuários locais. Usa-se o termo “sacrifício” (cf. xb;z" [zebah], na LXX qu,w [thyo])
306

.  

 

O processo de centralização do culto em Jerusalém é acompanhado, de certo 

modo, por um processo de “edição” da memória de Israel
307

.  O âmbito celebrativo é um 

dos espaços privilegiados onde o povo conta a sua história, reflete sobre os 

acontecimentos e fortalece a identidade coletiva. Na medida em que se determina um 

                                                 
306

 Cf. ALONSO-SCHÖKEL, L. Dicionário bíblico hebraico-português, p. 188 define zebah: matar, 

imolar, sacrificar, oferecer sacrifícios. Em sentido profano: matar um animal para comê-lo (Nm 22,40); 

Sentido sacro: a) uso absoluto: oferecer sacrifício, prestar culto com vítimas em honra de Yhwh (Ex 3,18; 

5,3) b) Com complemento que define o tipo de vítima: com hl'[o („olah) holocausto, cf. Ex 20,24; com  ~l,v,  
(šelem) comunhão, cf. Lv 19,5. Em THIELE, F. «qu,w», DTNT, III, p. 200 lê-se: “El AT conoce diversos 

tipos de sacrificios, que se denominan según la ocasión o la forma de la ofrenda: sacrificio de inmolación y 

de comunión (hebraico zebah, LXX thysía); sacrificio de salvación (šelem); holocausto o sacrificio total 

(„olah); ofrenda de cereales, cruda o preparada (minhah); sacrificio de acción de gracias o de alabanza 

(todah); sacrificio expiatorio o por el pecado (hattat y ‟ašham)”. Sobre este assunto sera ainda aprofundado 

na páginas seguintes. Sobre o ritual dos sacrifícios e história do sacrifício israelita cf. VAUX, R. de. 

Instituições de Israel no antigo testamento, p. 453-470. 
307

 Cf. ARTUS, O. La iluminación del Antiguo Testamento, p. 3-11. 
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único local de culto, a tendencia é de se impor também uma única visão e interpretação 

da história. É o que acontece com Esdras
308

 e Neemias
309

.   

 

No tempo de Esdras/Neemias, surge a chamada escola cronista. Uma das 

principais preocupações dessa escola é preservar e fortalecer a identidade dos repatriados, 

tentando dar unidade “à incipiente comunidade em torno do culto no templo de Jerusalém 

e da lei mosaica, que se torna a medida de fé e ação do novo povo de Israel”
310

. Entre as 

concepções teológicas mais evidentes na obra cronista, destaca-se o aspecto que parece 

ser o interesse maior da obra de Esdras/Neemias: o culto
311

. Neste sentido, acentua-se a 

concepção expiatória dos sacrificios apresentados no templo, e a compreensão da Páscoa 

(memorial do êxodo) como chamada à santidade (= pureza), conforme o código levítico 

(cf. Lv 19,2; 20,7.26; 21,8; 26,46). 

 

A vida da comunidade de Judá no pós-exílio gira em torno do culto no templo de 

Jerusalém. O templo “é sinal da presença salvadora de Deus”
312

. Os sacrifícios são 

realizados com grande zelo (cf. Esd 3,3; 6,17); assim também os jejuns, confissões e 

cerimônias de expiação (Esd 6,21; 9,6; Ne 9,1). A atuação dos levitas recebe destaque 

(Esd 6,18.20; Ne 12,27; 13,10) e nota-se a preocupação com a manutenção dos 

funcionários do templo (Ne 13,10.30-31)
313

. 

 

 O rito sacrificial segundo Lv 4 e 5 é um rito de expiação do pecado e serve como 

legitimador das relações sociais entre os diversos grupos da comunidade de Judá. Diz 

Gallazzi: “As vítimas diferentes, os diferentes lugares alcançados pelo sangue e o direito 

de comer mostram claramente a justificação da estrutura social existente [...] O uso do 

                                                 
308

 Segundo KILPP, N. Esdras e Neemias. RIBLA, Petrópolis, nro. 52, 2005/3, p. 169, Esdras era sacerdote, 

especialista na lei judaica (Esd 7,11) e alto funcionário da corte no Império Persa. Os livros de Esdras e 

Neemias formam uma unidade de conteúdo e surgiram da escola cronista, no século IV a.C.,  
309

 Era leigo. Nomeado governador de Judá pelo rei persa Artaxerxes em 445 a.C. (Cf. Ne 5,14).  
310

 KILPP, N. Esdras e Neemias, p. 169.  
311

 Cf. KILPP, N. Esdras e Neemias, p. 182.  
312

 KILPP, N. Esdras e Neemias, p. 182. 
313

 Cf. KILPP, N. Esdras e Neemias, p. 183. 
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sangue, fundamental na significação expiatória, é justamente o que legitima uma 

sociedade de dominação e poder. Não só: ele a sacraliza.”
314

.  

 

No NT, a festa da Páscoa e dos pães Ázimos é a principal festa judaica do período 

neotestamentário (Mc 14,1.12.14)
315

. A palavra aramaica correspondente à hebraica xs;P, 

(pésach) é xs;P' (pésach). Esta forma será traduzida (43 vezes) pela LXX como pa,sca 

(pascha)
316

, que ocorre 29 vezes no NT
317

, com diversos sentidos:  

 

- A festa da Páscoa (Mc 14,1; Mt 26,2; Lc 2,41; 22,1; Jo 2,13.23; 6,4; 11,55 [2x]; 12,1; 

13,1; 18,39; 19,14; At 12,4): era a Páscoa e a Festa dos pães Ázimos dali a dois dias; e 

os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender a ele por meio de 

engano e o matariam (Mc 14,1); 

 

- O animal da Páscoa (Mc 14,12 [2x].14; Mt 26,17; Lc 22,7.8.11.15; Jo 18,28; 1Cor 5,7): 

E, no primeiro dia dos Ázimos, quando se imolava a Páscoa, disseram-lhe seus 

discípulos: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? (Mc 

14,12); 

 

- O rito da Páscoa (Mc 14,16; Mt 26,18s; Lc 22,13; Hb 11,28): e saíram os discípulos, e 

foram à cidade e achando, como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa (Mc 

14,16). 

 

No século I d.C., a celebração da Páscoa, como visto, tem os dois momentos: um 

no templo de Jerusalém, com o sacrifício do animal, e outro na casa, com a ceia 

(particularmente o ritual segundo Ex 12,1-14). Assim o será, aproximadamente, até a 

destruição do segundo templo no ano 70 d.C.
318

.  

                                                 
314

 GALLAZZI, S. De nada vale a gordura dos holocaustos (Uma crítica popular ao sacrifício do segundo 

templo). RIBLA, nro. 10, 1991/3, p. 50.  
315

 Cf. MÜLLNER, I. Jüdische und christliche Feste, p. 29-30. 
316

 Cf. HAAG, H. Vom alten zum neuen Pascha, p. 26.  
317

 Cf. NESTLE-ALAND, e.a. Konkordanz zum Novum Testamentum Graece, p. 1472. 
318

 Cf. DÖPP, H. Der Jerusalemer Tempel. In: ERLEMANN, K. (Hrsg.) Neues Testament und Antike 

Kultur. Band 3. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2005, p. 193. 
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O ritual da Páscoa no templo de Jerusalém segue o modelo e a concepção 

instituída no período de Esdras/Neemias
319

.  

 

O rito da ceia celebrado na casa, à mesa das refeições cotidianas, segue o costume 

da reunião da família: o pai, na noite solene de Páscoa, preside a oração. A celebração da 

Páscoa em casa reflete uma compreensão do espaço doméstico como ambiente sagrado, 

onde o cotidiano e o profano são elevados
320

, como lugar-memorial do êxodo, lugar da 

libertação. 

 

Segundo Schwantes, “a Páscoa era festa em prol do novo […] nem mesmo era 

muito conhecida lá pelos santuários. Era festa da família, em tribos do norte, talvez as da 

Samaria […] Josias (metade do século VII a.C.) tentou alocá-la no santuário de Jerusalém 

(2Rs 22-23) […] E a partir de Esdras e Neemias (século IV a.C.), voltou a firmar-se o 

templo de Jerusalém e a Páscoa também era comemorada em Jerusalém”
321

. Contudo, 

afirma Schwantes, “a Páscoa se fez e se manteve festa da casa, das famílias (cf. Mc 

14,12-16.22-25). Seu roteiro é mais leigo que templar”
322

. No entanto, apesar das 

diferenças entre os dois espaços – casa e templo –, não se pode deixar de notar que o 

rigor dos códigos de pureza e santidade atingem as mesas diárias (cf. Mc 2,16; 7,5) e se 

tornam causa de preconceito e exclusão. 

 

A ceia pascal judaica, celebrada uma vez por ano, era tomada, no tempo de Jesus, 

por pessoas reclinadas à mesa
323

 e apresentava quatro momentos fundamentais
324

.  

                                                 
319

 Segundo VAUX, R. de. Instituições do antigo Israel, p. 462-463, Wellhausen dividia a história do 

sacrifício em três períodos: a) Até a reforma de Josias 621/2 a.C., existia pouca preocupação com os ritos, 

mais importante era a quem se oferecia, do que se oferecia; b) Com a reforma de Josias, todos os sacrifícios 

deviam ser oferecidos no templo de Jerusalém, o ritual é unificado; c) a partir do exílio (587 a.C.) haverá 

uma grande preocupação pelo ritual. Ezequiel insistirá na ideia de expiação e introduz dos sacrifícios: pelo 

pecado e de reparação. Na época de Esdras, o ritual definitivamente é constituído e aplicado até a queda do 

templo. 
320

 Cf. MÜLLNER, I. Jüdische und christliche Feste, p. 29. 
321

 SCHWANTES, M. No banquete das origens: comida e bebida em narrações bíblicas. Estudos de 

Religião, São Bernardo do Campo, nro. 28, 2005, p. 33. 
322

 SCHWANTES, M. No banquete das origens: comida e bebida em narrações bíblicas, p. 33. 
323

 Cf. HAAG, H. Vom alten zum neuen Pascha, p. 108. Reclinados à mesa [Mc 14,18 kai. avnakeime,nwn 
auvtw/n kai. evsqio,ntwn = e estando reclinados e comendo com eles]. Nos tempos de Jesus não se observava 

totalmente Ex 12,11 no sentido de comer em pé, numa atitude de sair às pressas. Esta ceia adquiriu o 

caráter de um banquete grego-romano, simbolizando assim a atitude dos libertos, mesmo assim os mais 
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As duas tradições
325

 que narram a ceia de Jesus (Marcos [Mt] e Paulo [Lc]) 

tentam reconstruí-la com ênfases próprias. Nos evangelhos, a prisão, julgamento e 

condenação de Jesus ocorreram no período da Páscoa. No caso dos sinóticos, a ceia de 

Jesus teria sido uma ceia pascal. O evangelho de João (capítulo 13) apresenta a práxis da 

comida e o rito do lava-pés. Na Didaché [texto da Síria, escrito logo depois do ano 100 

d.C.], há bênção do pão e do vinho (capítulos 9-10), mais como memorial da morte e 

ressurreição de Jesus do que como relato da última ceia celebrada por Jesus com seus 

discípulos, tal como aparece nos sinóticos e em Paulo
326

.  

 

Para melhor situar a ceia pascal de Jesus, retoma-se o contexto da Galileia, 

ambiente da prática de Jesus e do evangelho de Marcos.  

 

 

2.3.2 A Palestina nos tempos de Jesus e nos primórdios do cristianismo 

 

O texto bíblico surge num tempo e contexto concretos; por isso, deixa 

transparecer aspectos sociais, políticos, econômicos, religiosos e culturais. Situar a 

origem da atividade de Jesus na Galileia e o contexto histórico da comunidade de Mc são 

imprescindíveis para a compreensão das circunstâncias em que se compôs o relato da 

ceia.   

 

                                                                                                                                                 
pobres, cf. HAAG. H. Vom alten zum neuen Pascha, p. 111. O exegeta judeu, o rabino Benno Jacob traz no 

seu comentário (1935-1943) sobre a maneira como era comido o cordeiro da Páscoa em conexão com a 

atitude dos Israelitas, que não ficam indiferentes ao sofrimento dos egípcios, assim, em Ex 12,11, Jacob 

traduz !AzëP'xiB. (b
e
hipazon) diferentemente do comum „com pressa‟ por „com medo‟. Com isso, quer 

expressar o ambiente em que comiam esta Páscoa... Para esta informação, cf. SCHMIDT, I. Jüdische und 

christliche Feste, p. 30. Qual foi à atitude dos 12 junto a Jesus? Pressa ou medo? Cf. SMITH, D. From 

Symposium to Eucharist, p.14s. 
324

 Para conferir os momentos da celebração da ceia pascal: HAAG, H. Vom alten zum neuen Pascha, p. 

114. Cf. também por exemplo: JEREMIAS, J. La última cena, p. 89-90; SMITH, D. From Symposium to 

Eucharist, p. 146-147. Neste documento cf. p. 95.  
325

 Cf. COUSIN, H. Los relatos fundacionales en el Nuevo Testamento. In: VV. AA. Los relatos 

fundacionales de la eucaristia, p. 26. 
326

 Cf. NIEMAND, C. Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches 

Modellbild. Stuttgart: Kohlhammer, 2007, p. 316. 
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As pesquisas bíblicas acerca da vida na Palestina e no Império Romano no século 

I avançaram muito nos últimos anos
327

. Schenke situa a composição do evangelho de Mc 

em torno do ano 70 d.C.
328

; Myers prefere situá-lo entre os anos 66 e 70
329

, isto é, antes e 

durante a destruição da cidade e do segundo templo de Jerusalém
330

.   

 

Segundo a análise de Schenke, a guerra judaica ainda não chegara ao fim, pois a 

queda da cidade e a destruição do templo de Jerusalém não são mencionadas por Marcos. 

Trata-se de um tempo de muito sofrimento (Mc 13,7s.). O evangelho oferece indícios do 

percurso dos conflitos (cf. 11,12; 12,9; 13,2; 14,58; 15,38)
 331

.  

 

Quanto ao lugar da redação do evangelho, segue-se a opinião de Schenke
332

 e 

Myers
333

: a Palestina setentrional, em ambiente rural. Isto é, na fronteira com a Síria
334

.  

                                                 
327

 Cf. SCHROETER, J. Jesus aus Galilaea. In: CLAUSSEN, C.; FREY, J. (Hrsg.) Jesus und die 

Archäologie Galiläas. München: Neukirchener, 2008, p. 245. Lê-se em: RICHARD, P. As diversas origens 

do cristianismo. Uma visão de conjunto (30-70 d.C.). RIBLA, Petrópolis; São Leopoldo, nro. 22, 1995/3, p. 

13: “Durante muito tempo a exegese ignorou a Galileia como berço do cristianismo [...] A valoração 

recente do documento Q e do evangelho de Marcos, e sua localização histórica na Galiléia e sul da Síria 

antes do ano 70, renovou o interesse por estas regiões e por estas fontes para o estudo das origens do 

cristianismo”.  
328

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 32.  
329

 Cf. MYERS, C. O evangelho de Marcos, p. 68: período da guerra judaica. Encontra-se também esta 

mesma datação em: RHOADS, D. e.a. Mark as story: an introduction to the narrative of a Gospel. 2
th
 

Edition. Minneapolis: Fortress Press, 1999, p. 2.   
330

 No contexto da chamada primeira geração de cristãos (30-70 a.C.), cf. RICHARD, P. Pluralidade de 

tradições no Novo Testamento e seu contexto histórico. RIBLA, Petrópolis, nro. 59, 2008/1, p. 135.139. 

Sobre a divisão das primeiras gerações de cristãos cf. também: WHITE, M. From Jesus to Christianity: 

How Four Generations of Visionaries & Storytellers Created the New Testament and Christian Faith, New 

York: HarperCollins, 2004, p. 15: 1a. Geração de cristãos 30-70; 2a. Geração 70-110; 3a. Geração 110-150; 

4a. Geração 150-190.   
331

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 32-33. O ataque a Jerusalém por Tito vindo de Egito, 

começou em abril do ano 70 e terminou esse mesmo ano por volta dos meses de agosto/setembro com a 

destruição do templo e a ocupação da cidade. 
332

 Cf. SCHENKE, L. Das Markusevangelium, p. 41. 
333

 Cf. MYERS, CH. O evangelho de Marcos, p. 68. 
334

 Alguns autores pensavam que Mc teria sido escrito em Roma, ou ainda na Galileia pela importância 

geográfica que o autor outorga a esta região, terra helenizada e seio onde nasce o movimento de Jesus, cf. 

BROWN, R. Introdução ao Novo Testamento, p. 248-249. Também: "Esta convicção, de o evangelho ter 

sido escrito em Roma, baseia-se no testemunho dado pelo Padre da igreja Pápias de Hierápolis sobre Mc. O 

testemunho de Pápias nos vem das primeiras décadas - talvez da primeira década - do século II d.C., 

segundo a notícia de outro Padre da igreja, Eusébio de Cesaréia, em sua História da Igreja (3.39.15), foi 

escrita durante a primeira metade do século IV d.C. Portanto, esta é uma perspectiva bastante antiga, mas 

não garantida". In: VAAGE, L. Que o leitor tenha cuidado! O evangelho de Marcos e os cristianismos 

originais da Síria-Palestina, p.13. Segundo GUIJARRO, S. La tradición sobre Jesús y los comienzos del 

cristianismo en Galilea. Estudios Bíblicos, Madrid, vol. 63, cuaderno 4, 2005, p. 453, “hay autores, como 

Gerd Theissen, que sitúan la composición de Marcos muy cerca de Galilea, en la región siro-fenicia”. 
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As pessoas simples da região da Galileia, principalmente pescadores e 

camponeses (cf. Mc 6,56), lutavam pela sobrevivência numa região controlada pelo 

império romano. As famílias dos pequenos povoados tinham cada vez menos acesso aos 

bens materiais necessários à sobrevivência e sofriam sob a pressão dos impostos exigidos 

pelo templo de Jerusalém, pelo rei Herodes e pelos romanos. Dado o quadro de opressão, 

exploração e miséria, boa parte de galileus, samaritanos e judeus reagia com entusiasmo à 

pregação de profetas camponeses que anunciam a intervenção próxima de Deus para 

libertar seu povo da violência, restaurando uma vida baseada na justiça e na paz
335

. 

 

A elite era uma minoria constituída por famílias ricas e poderosas, cujo alto 

padrão de vida era financiado pelos dízimos, impostos, tributos e juros recolhidos da 

grande maioria da população, que morava em pequenas vilas e trabalhava na terra
336

. 

 

Aproximadamente 60 anos antes do nascimento de Jesus, o exército romano tinha 

conquistado a região sudoeste do mediterrâneo: Judeia ao sul, Galileia e Samaria ao 

norte. Herodes, e depois seus sucessores (Arquelau na Judeia [04 a.C. – 06 d.C.]; Herodes 

Antipas na Galileia [4 a.C.-39 d.C.]; Felipe na Transjordânia [4 a.C.-34 d.C.]), 

governavam a região (aproximadamente entre os anos 40 a.C. até 40 d.C.)
337

. Arquelau 

foi substituído por procuradores romanos por causa de sua má administração, sendo 

exilado em Viena. Assim, por exemplo, Pôncio Pilatos, administrou a Judeia entre os 

anos 26-36 d.C.
338

  

 

                                                                                                                                                 
Este mesmo autor, neste artigo na p. 454, destaca a importância renovada em “reconocer la situación social 

de Galilea que deve entenderse como agrária... en el contexto de la cultura mediterrânea...” e considerar o 

fato da produção literária nesta região, segundo este mesmo autor, ao situar as origens do cristianismo na 

Galileia. 
335

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels. In: Die ersten Christen. 

Sozialgeschichte des Christentums 1. Gütersloh: Güterloher Verlagshus, 2007, p. 37. 
336

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 37.  
337

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 38. Também cf. 

ZANGENBERG, J. Jesus – Galiläa – Archäologie: Neue Forschungen zu einer Region im Wandel. In: 

CLAUSSEN, C. e FREY, J. (Hrgs.) Jesus und die Archäologie Galiläas. München: Neukirchener, 2008, p. 

31. Constata-se, assim, que as condições dos judeus sob diversos governantes políticos mudavam muito 

frequentemente. Sob Augusto (27 a.C. a 14 d.C.), Tibério (14-37 d.C.), Caligula (37-41 d.C.), Cláudio (41-

54 d.C.), Nero (54-68 d.C.). Com a administração de Gesio Floro na Judéia e a insurreição judia, acabou-se 

com a queda de Jersalém (66-70 d.C.).  
338

 Cf. MAIER, J. Entre os dois Testamentos. História e religião na época do Segundo Templo. São Paulo: 

Loyola, 2005, p. 172-173. 
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O templo de Jerusalém e a aristocracia sacerdotal, desde o período da dominação 

persa, constituíam o centro do governo na Judeia, estabelecido no distrito ao redor da 

cidade de Jerusalém, com a Idumeia ao sul e a Samaria e a Galileia ao norte. O povo 

judeu viveu um período de independência durante a dinastia asmoneia. Mas, com a 

chegada dos romanos, retornou-se ao estado de submissão à autoridade estrangeira. A 

elite sacerdotal permaneceu, contudo, com o poder local e representava o povo judeu 

diante do império romano
339

. 

 

A história da Galileia e da Judeia, por quase dois séculos, inclusive durante o 

século I, está determinada por conflitos permanentes entre a população do campo e as 

autoridades locais e os governantes imperiais, como se pode depreender da leitura dos 

livros dos Macabeus, dos escritos de Flavio Josefo (Guerra Judaica) e dos escritos dos 

rabinos do judaísmo tardio
340

. 

 

O período histórico próximo do tempo de Jesus está marcado por quatro grandes 

conflitos ou rebeliões do povo camponês: a insurreição dos Macabeus no ano 160 a.C., o 

levante após a morte de Herodes no ano 4 a.C., a grande revolta contra o império romano 

entre os anos 66-70 d.C. e o motim de Bar-Kochba entre os anos 132-135 d.C.
341

.  

 

Alguns grupos importantes desta época são os fariseus, saduceus e escribas
342

. No 

evangelho de Mc, fala-se também de herodianos (Mc 3,6; 12,13). Politicamente, entre os 

grupos mais influentes estão os saduceus, pertencentes à elite
343

. Os fariseus e escribas 

aparecem numerosas vezes em Marcos. São os principais opositores de Jesus na Galileia; 
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 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 38. 
340

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 38-39. 
341

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 39. 
342

 Cf. SALDARINI, A. Fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense. São Paulo: Paulinas, 

2005, p. 157s. 
343

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo. Os primórdios no 

judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo mediterrâneo. São Leopoldo, RS: Sinodal; São Paulo: 

Paulus, 2004, p. 213-214. Os saduceus, alias, aparecem só uma vez em Marcos (12,18-27), como parte de 

uma sequência de grupos de Jerusalém, num confronto sobre o tema da ressurreição.  
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os chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos são seus adversários em Jerusalém no tempo 

de sua detenção, condenação e morte
344

. 

 

Garnsey e Saller chamam a economia do império durante o período do 

cristianismo primitivo de “sistema romano da desigualdade”
345

. Os produtos para o amplo 

mercado comercial, interligado por vasta rede de estradas e portos, são provenientes, 

sobretudo, do campo onde prevalece a propriedade privada da terra. Através de 

mecanismos legais, garantem-se o direito e o recolhimento de tributos, impostos e taxas 

para Roma. Além disso, o patronato reforça socialmente a dependência e a submissão 

econômica através da lógica de “troca de favores”. Quando isso não funcionar, o exército 

imperial estará pronto para agir com violencia, “assegurando a ordem”
346

. 

 

O sistema econômico é pré-industrial (80-90% da população morava no 

campo)
347

. A maioria é escrava. Os trabalhadores livres, por exemplo, pequenos artesãos, 

camponeses e pescadores, pagam impostos, fazem trabalhos forçados e prestam o serviço 

militar
348

.  Não existe classe média. A concentração da terra, base da economia, assegura 

que somente um pequeno grupo controle e administre a distribuição da riqueza, dos bens 

e serviços na sociedade. A pobreza define-se como uma vida que existe com o mínimo 

para sobreviver ou menos que isto
349

. 

 

                                                 
344

 Cf. SALDARINI, A. Fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense, p. 158-159. Sobre o tipo 

de conflito, principalmente com os fariseus e escribas, cf. neste estudo na p. 87-88.  
345

 Cf. GARNSEY, P.; SALLER, R. The Roman Empire: Economy, Society, and Culture. Berkerly: 

University of California Press, 1987, p. 125. 
346

 Cf. FRIESEN, S. Ungerechtigkeit oder Gottes Wille: Deutungen der Armut in frühchristlichen Texten. 

In: HORSLEY, R. Die ersten Christen, p. 272. 
347

 A pobreza é uma das maiores preocupações religiosas de todos os tempos. Ainda mais quando se sabe 

que dificilmente os pobres podem deixar por escrito suas experiências. De fato, nos textos primitivos do 

cristianismo não se discute diretamente o tema da distribuição justa e injusta dos bens (por exemplo, não é 

tema em absoluto em escritos como Hb, 1-2 Pe, 1-2-3 Jo, Jd, cf. FRIESEN, S. Ungerechtigkeit oder Gottes 

Wille: Deutungen der Armut in frühchristlichen Texten, p. 271. 
348

 Cf. FRIESEN, S. Ungerechtigkeit oder Gottes Wille, p. 274.  
349

 Cf. FRIESEN, S. Ungerechtigkeit oder Gottes Wille, p. 273. Este autor expõe uma escala econômica (7 

grupos) do mundo urbano grego-romano. Num artigo recente, para aprofundar, são analisados os critérios 

da escala, para uma avaliação que ajude na reconstrução do cristianismo primitivo, isto é, relativos à 

pobreza na antiguidade, cf. LONGENECKER, B. Exposing the Economic Middle: A Revised Economy 

Scale for the Study of Early Urban Christianity. JSNT, London, vol. 33/3, 2009. 
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O status das pessoas é classificado segundo o gênero (masculino, feminino), a 

origem da família (plebeia ou nobre), a condição diante da lei (escravo, livre ou nascido 

livre), a profissão e o nível de educação
350

. 

  

No âmbito religioso, o centro simbólico e oficial da fé de Israel é o templo de 

Jerusalém, onde se celebram as três principais festas de peregrinação – Páscoa, 

Pentecostes e Cabanas, além do Dia das Expiações (Yôm Kippur) e a festa da Dedicação. 

Outras práticas de piedade são, por exemplo, a recitação do Shemá (duas vezes por dia), 

as orações às refeições, a esmola e o jejum
351

. 

 

 A aristocracia do templo de Jerusalém vive à custa da exploração dos pobres. 

Várias taxas e impostos são cobrados para a manutenção do templo e sustenção dos 

grupos a ele ligados. Desta forma, por um lado, garante-se a concentração do dinheiro nas 

mãos dos agentes oficiais do templo. Por outro, os ritos litúrgicos e as normas de “acesso 

ao sagrado” fortalecem o poder simbólico destes grupos. Os pobres sofrem duplamente: a 

exploração material da parte de Roma e dos agentes do templo de Jerusalém; além da 

exploração “simbólico-religiosa”, na medida em que são vistos (e muitas vezes assim 

passavam a se ver) como pessoas impuras, portanto, afastadas de Deus e, muitas vezes, 

do convívio social.  

 

Neste período surgem vários movimentos de resistência, como sicários, zelotes e 

outros bandos de rebeldes (João ben Levi, Simão bar Giora) com expectativas de 

libertação
352

. O que nutre estes grupos é o “recurso a grandes vultos do passado, como 

Moisés, Josué, Davi e Elias, por exemplo”
353

. Também seja lembrado João Batista, que 

atrae muitos ao deserto em busca de uma nova ordem social e religiosa para o povo da 

Palestina (Mc 1,4-7)
354

. 

 

                                                 
350

 Cf. FRIESEN, S. Ungerechtigkeit oder Gottes Wille, p. 274. 
351

 AVRIL, A. C.; MAISONNEUVE, D. de La. Oraciones Judias, p. 17-30. 
352

 Cf. Poe exemplo STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 201-

213. 
353

 STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 215. 
354

 Cf. CASTRO SÁNCHEZ, S. O sorprendente Jesús de Marcos, p. 51: “Juan ha aparecido en el desierto 

[...] un nuevo comienzo insinua Marcos”. 
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Como acenado
355

, um dos mecanismos de se conter as tensões e revoltas devido à 

desigualdade social é o chamado patronato. Este sistema abrangia todas as relações 

sociais. O imperador é o maior patrocinador: beneficia os administradores e as elites 

locais com cargos, títulos de honra e doação de terras.  

 

Este modelo estende-se às diferentes cidades e províncias. Na relação patrão-

cliente
356

, cada uma das partes tem seu papel bem definido. Ao patrocinador cabe a 

concessão de favores, para garantir seu status social. Ao mais pobre, a gratidão, pois se 

sente devedor dos favores do patrocinador. Por isso, uma série de obrigações lhe é devida 

a fim de honrar publicamente o seu senhor, como fazer saudações e concordar em tudo 

com o patrocinador
357

. Entre os apadrinhados há poetas, filósofos, figuras religiosas, etc. 

Perpetua-se, assim, a dependência e garante-se o controle social
358

. Os laços de gratidão, 

submissão e dependência entre os diferentes grupos sociais atenuam os conflitos e cisões 

da sociedade
359

. A desigualdade mantida por este modelo é considerada, segundo Malina, 

normal, útil e querida por Deus
360

. 

 

No mundo mediterrâneo nos ambientes urbanos são comuns as associações para 

promover os contatos sociais e proteger seus interesses
361

. Para isto, existem reuniões em 

que se pode cultuar e promover as divindades protetoras. Normalmente, essas reuniões 

costumam ter a forma de uma refeição comunitária (banquete
362

 = deipnon). A ordem dos 

lugares à mesa é disposta segundo a posição social das pessoas (cf. Lc 14,8-10). De um 

                                                 
355

 Cf. acima p. 89. 
356

 Diferentes pessoas realizavam súplicas a Jesus, por exemplo: Mc 10,46-52 (cego Bartimeo); 10,35-41 

(pedido de Tiago e João), o que mostraria como alguém podia apelar a um patrão de status superior. 
357

 Cf. MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropologia cultural. Estella: 

Verbo Divino, 1995, p. 128.134. 
358

 Cf. MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento, p. 139: “toda persona que ocupa un lugar elevado 

trata de manipular a los de abajo y busca la no interferencia de los colegas situados en el mismo plano”. 
359

 Cf. MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento, p. 127. 
360

 Cf. MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento, p. 134.137. 
361

 SMITH, D. From symposium to Eucharist, p. 1-2.105. No mesmo livro p. 124 Smith resume: “The 

banquet was often the central activity of clubs regardless of their purported reason for organizing together. 

Its function was primarily social, marked by „good cheer‟ [...] In this sense, „good cheer‟ in one club is 

roughly equivalent to „good order‟ in another”. 
362

 Outro tipo de banquetes, segundo a ocasião: aniversário, casamento, funeral, cf. SMITH, D. From 

symposium to Eucharist, p. 38-42.  
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lado, ricos e poderosos, de outro, pobres e escravos
363

. No triclínio (refeitório com tapetes 

e assentos confortáveis), são recebidos os ricos e servem-lhes as melhores comidas e 

bebidas. Os pobres, a maioria, ficam em pé no átrio, com menos comodidades, e recebem 

comida e bebida inferiores
364

. Trata-se de um banquete em que as diferenças sociais são 

notórias e devem ser respeitadas. Desonrar um convidado ilustre é um escândalo. Após a 

refeição, continua o symposium, uma festa com bastante bebida (momento para diferentes 

atividades: concerto, diversão, palestra, etc.)
365

.  

 

As refeições judaicas no século I, por sua vez, funcionam de maneira bastante 

semelhante ao que há na sociedade greco-romana em geral naquela época
366

. A divisão 

do corpo social israelita dos outros povos se dá a partir das regras alimentares. 

Internamente, em Israel, as normas de pureza servem para controlar os corpos 

individuais
367

. Portanto, existe uma estreita correlação entre a lei da pureza étnica da 

comunidade em torno do templo de Jerusalém e as regras de pureza ritual e alimentares.  

 

Em consequência, alguns setores da sociedade judaica manifestam desprezo não 

só por povos e culturas estrangeiras, como também por grupos e regiões no interior da 

Palestina. No tempo de Jesus, os não judeus, considerados insensatos e impuros, são 

chamados de porcos e cães
368

 (cf. Mt 7,6; 8,30-32; 15,27; Lv 11,5; Eclo 50,25-26).  

 

Jesus e seus discípulos, do ponto de vista dos códigos de pureza e santidade do 

templo, contaminam Israel, pois não respeitam as normas estabelecidas
369

. De fato, no 

evangelho de Mc fica evidente a polêmica com os fariseus (Mc 7,1.5)
370

. Segundo alguns 

                                                 
363

 Cf. SMITH, D. From symposium to Eucharist, p. 33. 
364

 Cf. AGUIRRE, R. La mesa compartida, p. 33 citando a testemunha de Plínio. 
365

 Cf. SMITH, D. From symposium to Eucharist, p. 27. Aliás, o nome que os romanos deram a esta parte 

foi comissatio ou convivium. 
366

 Cf. SMITH, D. From symposium to Eucharist, p. 133. 
367

 AGUIRRE, R. La mesa compartida, p. 35. 
368

 A expressão “cães” refere-se ao insulto que os judeus usavam para afrontar os gentios e ímpios (cf. Sl 

22,17; Is 56,11, cf. Ap 22,15). Os câes são considerados sujos e imundos (Pv 26,11; 2Pe 2,22), latem e 

rosnam (Sl 59,6). 
369

 Cf. AGUIRRE, R. La mesa compartida, p. 122 cita a R. J. Karris por ter considerado que: “Jesús fue 

crucificado por la forma en que comía”. 
370

 SALDARINI, A. Fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense, p. 162: A natureza e a 

posição social dos fariseus e dos escribas “podem ser deduzidas a partir dos problemas que eles discutem 
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estudiosos, “as regras de pureza em Marcos funcionam como mecanismos de definição 

de limites para a comunidade”
371

.   

 

Quanto a Galileia, esta é chamada território dos gentios (cf. Is 9,1). A razão desta 

conotação estaria na distância de Jerusalém e no influxo de povos vizinhos
372

. Trata-se de 

uma região rica, porém marginalizada. No século I a.C., sob o domínio dos asmoneus, 

intensifica-se a política de judaização
373

, o que se realiza por meio da emigração de 

judeus do sul (de ortodoxia tradicional) para esta região de terras férteis, diferente de 

Judá mais árida, pobre e com problemas de trabalho. Esta tentativa faz parte dos objetivos 

dos líderes de Jerusalém (Mc 3,22)
374

. Entretanto, as dificultades não são menores, pois 

os costumes gregos estão bem enraizados na vida cotidiana nesta região (cf. Mc 6,6; 1,38; 

6,56). Segundo a lei da pureza, o contacto com estrangeiros é uma razão que justifica o 

desprezo
375

. 

 

 As diferenças culturais entre um judeu de Judá e um judeu da Galileia não são 

pequenas. Os costumes ortodoxos, o vínculo com Jerusalém, a maneira de falar fazem 

com que os primeiros tratem com zombaria e ironia os galileus. Estes possuem um 

dialeto diferente e, pior, uma interpretação da Toráh mais flexível, mostrando pouco 

interesse pelas regras de pureza e pelas tradições culturais
376

.  

 

                                                                                                                                                 
com Jesus”. Assim, por exemplo: sobre o jejum (Mc 2,18); a observância sabática (2,24; 3,2); sobre o 

divórcio (10,2); purificação das mãos (7,1); comensalidade com os pecadores (2,16)... No mesmo livro na 

p. 168, lê-se: “Os fariseus falam do sábado e das leis alimentares, enquanto os escribas discutem acerca da 

autoridade docente”. 
371

 SALDARINI, A. Fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense, p. 163. Para um estudo sobre 

as regras da pureza ver, por exemplo: MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento, p. 181-207. 
372

 Segue-se o estudo de GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Jesús en Galilea. Aproximación desde la 

arqueología. Estella: Verbo Divino, 1999, p. 98-104. 
373

 Segundo GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Jesús en Galilea, p. 99: “los judíos eran conscientes de que 

aquel país había formado parte de su territorio y de que habría que recuperarlo, aunque tal vez no quedara 

en él nada de las viejas tradiciones israelitas [...] Este planteamiento no tuvo verdadera efectividad hasta los 

tiempos de la nueva monarquía asmonea em el siglo II a.C.”.  
374

 Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Jesús en Galilea, p. 104. 
375

 Cf. MALINA, B. El mundo del Nuevo Testamento, p. 195: “las personas de los demás grupos étnicos 

eran [considerados] uma abominación”. 
376

 Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Jesús en Galilea, p. 117. Segundo este autor, no Talmud existe uma 

fórmula pejorativa para se referir aos galileus: “galileu estúpido” ou “aldeão”. 
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Alguns textos de Mc evidenciam essas diferenças: o modo de falar de Pedro, Mc 

14,70; a não observância das leis de pureza, 7,5; o comportamento no sábado, 2,24; a não 

obediência ao jejum, 2,48; o modo de agir de Jesus, por exemplo, com leprosos, 1,41, 

mulheres doentes, 5,25. Todos esses motivos eram mais que suficientes para que alguns 

judeus do sul, de tradição conservadora, reprovem os judeus do norte
377

.   

 

 Por outro lado, para dominar na terra de Israel é estratégico impor tributos e 

recolher impostos. Sob o jugo estrangeiro são, de fato, pagos “tributos e impostos diretos 

(imposto da terra, capitação), impostos indiretos (imposto da coroa, imposto do sal, 

imposto sobre a venda, etc.), as taxas alfandegárias (taxas de importação e exportação, 

taxas portuárias, pedágios, etc.), taxas e serviços obrigatórios”
378

. Sistema que nasce com 

os ptolomeus (passo da hegemonia de persas para gregos) e continua com os romanos
379

. 

 

Na Palestina, cobram-se, também, tributos para a manutenção do templo, das 

atividades cultuais e sustento dos sacerdotes e levitas. Há um tributo anual, uma 

contribuição em lenha para queimar as ofertas das primícias, além de outros dízimos
380

. 

 

Para realizar o câmbio de outras moedas ou das mais ordinárias, a autoridade do 

templo contrata cambistas que são pagos com uma sobretaxa de 8% (cf. Mc 11,15)
381

. 

Não é possível que os vendedores fiquem no monte do templo; os cambistas, aliás, 

assentam-se fora do recinto do templo
382

. 

 

Segundo o historiador judeu Josefo, havia diversas câmaras do tesouro nos átrios 

internos do templo (cf. Mc 12,41.42) [...] onde se guardavam o imposto do templo e as 

ofertas voluntárias
383

. Também na autobiografia de Josefo relata-se que dois de seus 

colegas sacerdotes se enriqueceram com o dízimo que lhes cabia. Entretanto, não é 
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 Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. Jesús en Galilea, p. 118-119. 
378

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 138. 
379

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 138. 
380

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 145. 
381

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 147. 
382

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 147. 
383

 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 148. 
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possível determinar que todos os sacerdotes fossem ricos. O que parece certo é que o 

tributo para os sacerdotes é recolhido com toda naturalidade
384

. 

 

A seguir, feita a análise semântica das palavras da ceia, visto a tradição da Páscoa 

ao longo da história bíblica de Israel e contexto da Palestina, particularmente da Galileia 

no século I, apresenta-se um quadro dos elementos de continuidade e descontinuidade 

entre a Páscoa judaica celebrada no templo de Jerusalém e nas casas (desta cidade) e a 

ceia pascal de Jesus.  

 

 

2.3.3 A Páscoa judaica e a ceia pascal de Jesus  

 

Abaixo, um panorama das divergências e semelhanças entre a Páscoa judaica 

(século I d.C.)
385

 e a ceia de Jesus, conforme Mc 14,22-25: 

 

 Páscoa Judaica 

(seder = ritual) 

Ceia de Jesus Singularidade da 

ceia de Jesus 

Ambiente, 

lugar,  

horário,  

participantes. 

 

Em Jerusalém, o 

sacrifício do 

cordeiro no templo. 

Na casa, a ceia. 

Após o cair do sol, 

durante a noite. 

Recostados à mesa. 

Em família, o chefe 

do lar conduz o 

ritual.  

Em Jerusalém, num 

1º andar de uma 

casa. Após o cair do 

sol, à noite
386

. 

Recostados à 

mesa
387

. Jesus e os 

Doze
388

. Jesus 

conduz o ritual. 
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 Cf. STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 148. 
385

 Cf. HAAG, H. Vom alten zum neuen Pascha, p. 114; JEREMIAS, J. La última cena, p. 89-90. 
386

 Lê-se em: Mc 14,17: Ao cair da tarde; Assim Mt 26,20: A tarde tendo chegado; Encontra-se em Lc 

22,14: Quando chegou a hora; Por sua vez, Jo 13,1a: antes da festa da Páscoa; durante a ceia, 13,2a. 
387

 Os sinóticos e João coincidem no fato deles estarem recostados durante a ceia (Mc 14,18; Mt 26,20; Lc 

22,14; Jo 13,12.23.25.28), segundo o costume greco-romano. 
388

 Mc 14,17 e Mt 26,20 narram que Jesus veio com os discípulos para celebrar uma ceia ao cair da tarde. 
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1º momento Palavra de 

dedicação sobre a 

primeira taça de 

vinho. Qiddush 

Parte o pão 

(eulogesas)... Gesto 

e ação simbólica. 

Isto é meu corpo
389

 

2º momento O chefe da casa 

narra a história do 

êxodo do Egito 

(segundo Dt 26,5-

11) e explica o 

sentido do cordeiro, 

os pães ázimos e as 

ervas amargas. 

Haggadah 

Tomou o cálice 

(eucharistesas)... 

Gesto e ação 

simbólica. 

Isto é meu sangue, 

o sangue da 

aliança
390

 

derramado por 

muitos 

3º momento Consume-se a 

refeição principal, o 

cordeiro. O chefe 

da família a 

introduze com uma 

benção sobre os 

pães ázimos e 

termina com uma 

oração sobre a 

terceira taça de 

vinho e a quarta 

taça é preparada. 

Birkat há-mazon  

 

Todos beberam, 

Interpreta como seu 

sangue derramado 

por muitos.  

 

4º momento O fim da festa 

chega e o grupo é 

formado para cantar 

a segunda parte do 

Hallel (Sl 114-117 

ou 115-118) e a 

benção sobre uma 

quarta taça de 

vinho, também 

pronunciada pelo 

chefe do lar. 

Dito escatológico
391

  

 

 

                                                 
389

 1Cor 11,24 e Lc 22,19 acrescentam dado por vós. 
390

 1Cor 11,25 e Lc 22,20 acrescentam a nova aliança. 
391

 Pespectiva escatológica presente em todos os sinóticos e em Paulo: Mc 14,25; Mt 26,29; Lc 22,16; 1Cor 

11,26. 
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Em comum
392

: 

 

- A ceia é celebrada em Jerusalém; 

- Consumida à noite; a última refeição diária é normalmente no fim da tarde. 

- Recostados à mesa (segundo o costume da época). 

 - Não saem dos limites da cidade de Jerusalém durante essa noite; 

 - O grupo está composto por 12 (13 com Jesus) pessoas; 

- O consumo do vinho acontece só em ocasiões muito solenes. 

   

Divergências: 

 

Páscoa Judaica Ceia de Jesus 

Rito de sacrificio no templo (imolação do 

cordeiro). 

Em Mc não se menciona que tenha 

acontecido o sacrifício no templo. 

Segundo Léon-Dufour, a ceia de Jesus não 

tem continuidade com os sacrifícios 

rituais de expiação da liturgia judaica no 

templo
393

. 

A liturgia pascal interpreta o evento antes 

da refeição. 

O pão e o vinho são interpretados por 

Jesus durante a Ceia. 

O cordeiro faz parte da refeição principal. Não tem cordeiro. Pelo menos não é 

mencionado. 

Pães ázimos, ervas amargas fazem parte 

do cardápio. 

Não se mencionam as ervas amargas. 

Cada um tem seu cálice e, em quatro 

momentos diferentes, se pronuncia uma 

bênção. 

Um só cálice. Uma bênção. 

 

 

Os sinóticos situam a ceia de Jesus na festa da Páscoa e a identificam como festa 

pascal: o ambiente da preparação, a data da festa em Jerusalém, à noite, o grupo de 

comensais,  uma sala no primeiro andar, recostados à mesa
394

. Tudo isso para mostrar que 

a ceia de Jesus tem como paradigma a Páscoa judaica
395

, portanto é proposta de 

renovação da Aliança. Marcos tem a intenção, do princípio ao fim do evangelho, de 

revelar Jesus como Filho de Deus, (Mc 1,1.11; 9,7; 15,39), Cristo, (Mc 1,1; 8,29; 9,41; 

14,61; 15,32), Filho do Homem. Este seria o tempo oportuno para acreditar no evangelho. 

Consequentemente, a ceia de Jesus é a celebração da Páscoa em que se renova a aliança 

                                                 
392

 Segundo, em parte, o estudo de: THEISSEN, G.; MERZ, A. O Jesus histórico. Um manual. São Paulo: 

Loyola, p. 452.  
393

 Cf. Por exemplo: LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida, p. 
394

 Cf. TAYLOR, J. Woher kommt das Christentum? Mainz: Grünewald, 2001, p. 62. 
395

 Cf. TAYLOR, J. Woher kommt das Christentum? p. 66-70. 
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com os doze, o novo Israel. Com eles, todos são convidados a aderir ao projeto do Reino 

de Deus, que se revelará plenamente até aquele dia (cf. Mc 14,25).  

 

Por um lado, a dimensão pascal na ceia de Jesus configura-se a partir de uma série 

de elementos rituais e contextuais da narrativa que evoca a celebração da Páscoa judaica, 

memorial do êxodo.  

 

Por outro, a última ceia, situada no relato da paixão, é pascal porque se vincula à 

morte de um inocente (na linha profética) – Jesus – perseguido pelas autoridades judaicas 

e romanas (À guisa de exemplo: modo de ensinar de Jesus: Mc 1,22; curas no sábado: 

1,21.23; 3,5-6; exorcismo: 1,27; perdão dos pecados: 2,5; refeições com pessoas não 

desejadas: 2,15s.; profecia contra o templo: 11,15-19; confronto com os romanos: 3,6; 

5,9; 6,14s.; 12,14). É pascal porque sua morte é memorial da justiça aos pobres, com 

quem estabelece uma aliança.  
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2.4       Perspectivas teológicas da Ceia  

 

O evangelho de Mc surge em pleno ambiente nacionalista da luta armada contra 

os poderes opressores, internos e externos: a guerra judaica de 66-70 d.C. Um quadro 

agudo de fragmentação social e ideológica. Sua perspectiva procura fortalecer a fé e a 

esperança no projeto do Reino de Deus a partir da evocação do projeto do êxodo de 

Israel
396

.  

 

O documento pontifício O povo Judeu e as suas Sagradas Escrituras na Bíblia 

Cristã (Vaticano, 2001) afirma em suas conclusões: “sem o Antigo Testamento, o Novo 

seria um livro indecifrável, uma planta privada das suas raízes e destinada a secar”
397

. De 

fato, a análise da perícope da ceia de Jesus em Mc, na perspectiva da renovação da 

aliança, e o conjunto do evangelho, encontram maior sentido quando, no início do 

evangelho (1,15), lê-se uma palavra sobre o cumprimento do tempo (kairós). E quando se 

lê, próximo do final, a ideia do cumprimento das escrituras (14,49)
398

. Jesus, chegando ao 

fim de sua vida, celebra uma última ceia cujo paradigma é a ceia da Páscoa judaica
399

. 

Seus gestos e palavras representam a renovação da aliança de Israel com seu Deus. A 

seguir, procede-se à abordagem teológica da ceia de Jesus. 

 

2.4.1 O êxodo necessário para um novo Israel 

 

A identidade de Israel como povo independente baseia-se no memorial da 

libertação da escravidão do Egito e na aliança de Yhwh com o seu povo para a construção 

de uma sociedade justa em uma terra livre. Esta é a tradição sobre a qual se funda a 

                                                 
396

 GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 15: “As narrativas do êxodo, junto às leis inseridas nelas, 

encontram-se nos livros Èxodo, Levítico, Números e Deuteronômio”. 
397

 PONTIFICIA COMISSÃO BÍBLICA. O povo Judeu e as suas Sagradas Escrituras na Bíblia Cristã. 

São Paulo: Paulinas, 2002, p. 235 (§ 84a). 
398

 Cf. SÁNCHEZ NAVARRO, L. Jesús y las escrituras: El testimonio de los sinópticos. In: BELLI, F., e.a. 

Vetus in Novo: El recurso a la Escritura en el Nuevo Testamento. Madrid: Encuentro, 2006, p. 88. Na 

mesma página lê-se: “El momento que «se ha cumplido» pone término al tiempo de las promesas [...] La 

plenitud del tiempo presente, que adquiere una nueva dimensión por la cercanía definitiva del Reino de 

Dios [...] Mc 1,15 y 14,49 son testimonio escrito de una historia cuyo pleno cumplimiento representan la 

persona y la misión de Jesús”. 
399

 Cf. Ou seja, o significado vá além do factorial. 



 100 

origem do povo de Israel. Lê-se em Ex 6,6: Portanto, dirás aos filhos de Israel: eu sou 

Yhwh, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e 

vos resgatarei com braço estendido e com grandes julgamentos... Segue em 6,7c: vos 

farei sair de sob as cargas do Egito; Logo em 6,8: E vos farei entrar na terra a qual jurei 

dar a Abraão, a Isaac e a Jacó; e vo-la darei como possessão. Eu sou Yhwh. Observa-se 

o número de vezes em que são usados verbos de libertação
400

. 

 

O projeto do êxodo, como um processo de construção de uma sociedade 

alternativa, possui etapas
401

 que podem ser estabelecidas nos seguintes momentos: 

 

- A saída da escravidão (cf. Ex 12,37s.) 

- O período no deserto (dividido em três etapas) 

 

+ A travessia do Mar dos Juncos até o monte Sinai (cf. Ex 15,22-19,2) 

+ A estada no Sinai, onde é celebrada a aliança, caracterizada como um projeto   

jurídico (cf. Ex 19,3; Nm 10,10). 

+ A travessia do Sinai até a terra prometida (cf. Nm 10,11-21,20).  

 

- Na terra prometida (cf. Nm 21,21-31, a primeira conquista de terras). 

 

 Deste modo, Yhwh orienta os oprimidos para fora da sociedade que os tiraniza, 

entrega-lhes seu ensino e leva-os a uma terra boa, a fim de que os libertados estabeleçam 

uma comunidade (sistema organizacional) que garanta “liberdade política e econômica a 

todos seus membros”
402

. 

 

 

                                                 
400

 Cf. NARDONI, E. El éxodo como acontecimiento de justicia liberadora. Revista Bíblica, Buenos Aires, 

nro. 60, 1995/4, p. 195. Este mesmo autor cita a J. Unterman, (Redemption: The Anchor Bible Dictionary, 

1992) nota de rodapé nro. 5 desta página que diz: “La relación de redentor y redimido aplicada al plano 

teológico llena su base en la práctica social y legal del Israel antiguo. Según esta, el redentor era siempre el 

pariente adulto más cercano, responsable por el bienestar de su allegado”. 
401

 Cf. GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 128. 
402

 GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 13. 
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A aliança entre Yhwh e Israel tem como fundamento a experiência salvífica
403

 de 

Israel (Ex 20,2). Esta vivência “afeta o próprio ser de Israel como povo, transforma-o em 

suas relações internas (justiça e serviço) e também em sua relação com os outros 

povos”
404

. A saída marca Israel como povo livre. Deste modo, “com a experiência da 

libertação e a descoberta múltipla da providência divina (Ex 15), nasce um direito, 

contido nas diversas tradições jurídicas da Toráh. Juntos, estabelecem um modelo de 

convivência que tem por objetivo a construção de uma sociedade sem pobres (Dt 

15,4)”
405

. A resposta esperada por Yhwh é a escuta e a fidelidade à aliança. 

  

A ação de Yhwh em benefício do seu povo não é um fim em si mesmo, “mas se 

transforma em ação solidária e de justiça que deve unir Israel como nação”
406

. De fato, a 

experiência salvífica de Israel está presente em diferentes momentos de sua história. No 

entanto, a narrativa do êxodo ganha intensidade e se enraiza na cotidianidade de Israel 

por meio da celebração da aliança
407

. O memorial do êxodo e da aliança era celebrado 

anualmente na Páscoa
408

, por ocasião do período da colheita: o alimento dado por Deus 

era o sinal do cumprimento da promessa de terra e liberdade e motivo de agradecimento.  

 

A celebração da Páscoa, sobretudo após o exílio, como foi visto, centralizou-se no 

templo de Jerusalém
409

, afastando-se do cotidiano do povo. Apesar disso, o enraizamento 

histórico do projeto do êxodo e sua dimensão memorial permitem um processo de 

                                                 
403

 BLANCO, C. El Éxodo: aspectos literários, arqueológicos y teológicos. Estudios Bíblicos, Madrid, vol. 

62, cuaderno 3, 2004, p. 276: “La liberación de Egipto será el fundamento insoslayable de la identidad de 

Israel, no tanto como acontecimiento histórico concreto, sino en cuanto símbolo de la revelación divina 

como obrar y actuar en la historia, en la vivencia, en las experiencias de cada hombre”. 
404

 BAROLÍN, D. Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai (Ex 19-24), p. 45. 
405

 GRENZER, M. O projeto do êxodo, p. 76. 
406

 BAROLÍN, D. Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai (Ex 19-24), p. 47. 
407

 Com os profetas pré-exílicos como Amós, Miquéas, Oséias e Isaias, a aliança se encontra vinculada à 

sua história de salvação; por isso “o cuidado de Yhwh para com Israel exige frutos de justiça e direito” (Is 

5,7; Am 5,7.24; Mq 3,1.8.9), cf. BAROLÍN, D. Libertação e aliança – O lugar narrativo da aliança do Sinai 

(Ex 19-24), p. 46-47. 
408

 A Páscoa judaica, ainda que tenha sua origem primitiva nos ritos do cordeiro e do pão ázimo, 

respectivamente correspondentes à etapa de tribos nômades e sedentários, não tardou em centrar-se no 

grande acontecimento do êxodo, que é libertação, aliança, organização como povo, proteção de Deus, 

peregrinação à terra prometida. 
409

 Cf. HORSLEY, R. Die Jesusbewegungen und die Erneuerung Israels, p. 40. Cf. também 

STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 166-167. O que não 

representa um simples detalhe, justamente Jesus enfrentará este “símbolo”, instituição; cf. Mc 13,2; 14,58; 

15,29; Mt 26,61; Jo 2,19; At 6,14. 
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atualização permanente dos valores da liberdade e da justiça. Daí, a possibilidade de a 

comunidade de Marcos reler o projeto do êxodo a partir de Jesus e da realidade em que 

vive.  

 

Na perspectiva desta dissertação, o êxodo necessário a Israel a fim de que seja 

novamente um povo livre e justo, segundo o evangelho de Mc, é fazer a redistribuição do 

pão e reconhecer o direito de todos à mesa.  

 

 

2.4.2  Cenários conflitivos: o templo e a mesa 

 

Para a realização desse “novo êxodo”, dois confrontos parecem inevitáveis rumo à 

libertação: com as lideranças no templo de Jerusalém e as regras de pureza, honra e 

prestígio estabelecidas para o convívio à mesa.  

 

Desde o reinado de Josias (640-609 a.C.; 2Rs 22-23), as festas de Israel foram 

centralizadas no templo de Jerusalém
410

. Assim, nos tempos de Jesus, pensar no templo é 

supor a cidade de Jerusalém
411

.  

 

Jerusalém começa a ganhar importância a partir do ano 1000 a.C., quando Davi, 

segundo o texto bíblico, conquista esta fortaleza dos jebuseus, passando a se chamar, por 

isso, cidade de Davi (2Sm 5,6-8). Por uns, considerada cidade escolhida por Deus para 

sua morada eterna (Sl 132,13-14) e lugar que todo judeu quer visitar (cf. Sl 122). Pelos 

profetas, porém, é vista como cidade infiel (Is 1,21-26), sem coração (Jr 5,1-2), 

sanguinária e impura (Is 4,4; Ez 7,23; Sf 3,1). Em 587 a.C., é devastada e sua população 

deportada (2Rs 25,1-21). Após o exílio será reconstruída e repovoada.   

 

 

                                                 
410

 Cf. NAKASONE, S. Para entender o livro do Deuteronômio. Uma lei a favor da vida?, p. 182. E para 

um percurso mais abrangente da história dos santuários e templo de Jeruslém, cf. BROWN, C. «to, i`ero,n», 

DITNT, II (N-Z), p. 2439-2447; MEDING, W. «nao,j», DTNT, IV, p. 248-251. 
411

 Cf. CONTRERAS MOLINA, F. Jerusalén, ciudad abierta a todos los pueblos. Estudios Bíblicos, 

Madrid, vol. 64, cuaderno 3-4, 2006, p. 319.  
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Jesus visita Jerusalém na última semana de sua vida
412

, segundo Mc, durante a 

festa da Páscoa (Cf. 11,11.15.16.27; 12,35; 13,1.3; 14,49). Esta festa, dado o seu enorme 

poder subversivo de evocar a memória da libertação de Israel, é motivo de preocupação 

para as autoridades romanas, que temem uma revolta popular, dada a aglomeração de 

pessoas (cf. 14,2)
 413

.  

 

O templo de Jerusalém, a “casa de Deus”, cuja grandeza e esplendor descreveu 

Flavio Josefo
414

, chega a ser o único lugar onde se ofereciam os sacrifícios e se 

realizavam as festas, “o centro vital do povo em todos os âmbitos de sua vida, político-

habitacional e religioso-social”
415

. O acesso ao interior do templo está marcado por 

rigorosas normas de purificação e claro estabelecimento dos lugares devidos aos 

diferentes grupos de peregrinos
416

.  

 

Mas, o que é, afinal, o templo na época de Jesus? Santuário do perdão ou símbolo 

das injustiças? Casa de oração ou tesouro do estado que acumula riqueza através do 

recolhimento do dízimo e da colheita dos camponeses? Conforme Mc é um covil de 

ladrões (11,17, cf. 2,26). Desde o início da trama, nota-se o conflito com as autoridades 

do templo: escribas descem de Jerusalém com o intuito de verificar a atuação de Jesus 

(3,22; 7,7). No final, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos, chegam 

aqueles que o prendem (14,43), apresentam-no ao Sinédrio (14,53) e este o entrega a 

Pilatos para ser crucificado (15,1). Desde que chega ali pela primeira vez (11,1), não 

volta mais para sua terra
417

. Certamente, se não se pode afirmar que Jesus seja partidário 

de eliminar o templo, porém, ele possui uma contundente postura crítica em relação à 

teologia e prática ali adotadas. 

  

                                                 
412

 Somente o evangelista João informa que Jesus subiu a Jerusalém em algumas oportunidades para 

celebrar a Páscoa, também para a festa das Cabanas (2,13; 5,1; 11,55; 12,12). 
413

 Cf. CONTRERAS MOLINA, F. Jerusalén, ciudad abierta a todos los pueblos, p. 321-323. 
414

 Cf. PAGOLA, J. A. Jesús, p. 354.  
415

 STEGEMANN, E.; STEGEMANN, W. História social do protocristianismo, p. 166. 
416

 Pátio dos pagãos, das mulheres, dos israelitas homens, cf. PAGOLA, J. A. Jesus, p. 354. 
417

 Cf. BRENT DRIGGERS, I. The Politics of Divine Presence: Temple as Locus of Conflict in the Gospel 

of Mark. Biblical Interpretation, Leiden, nro. 15, 2007, p. 228.237-238. 
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Outro cenário conflitivo da atuação pública de Jesus é a mesa. A celebração da 

ceia e a prática cotidiana de Jesus caracteriza-se por uma atitude radical de inclusão à 

comunidade de mesa. Passando por cima das leis de pureza (inclusive à mesa), ele 

escandaliza
418

. Suas refeições com os pobres e os gentios são sinais da irrupção do Reino 

de Deus. Desta maneira, ele é visto como modelo de um Israel novo
419

. A celebração da 

última ceia é o ápice das histórias das refeições conflitivas de Jesus e integra um sentido 

novo à prática comensal
420

 (cf. Mc 2,15-22.23-28; 3,20-21; 6,35-44; 7,1-23; 8,1-9; 14,3-

9; 14,22-25).  

 

A ofensiva de Jesus contra o status e exclusividade dos valores e códices cultuais 

está sendo contrariada abertamente pelas lideranças do templo. Até que ponto ele 

consegue sepultar esse tipo de prática comensal que nada mais é do que ocasião para 

promover a própria honra? A mudança de comportamento exige a mudança de uma 

cultura em relação ao dar e receber honra.  

 

Dar e receber na cultura grego-romana (cf. Fl 4) é caracterizada pela compra-

venda, pela reciprocidade. Quem mais clientes “conquista”, maior prestígio social 

adquire
421

. Espera-se ser convidado por alguém do mesmo grupo social, religioso e 

econômico, confirmando-se, assim, valores, fronteiras, status e hierarquia
422

, pois os 

relacionamentos sociais entre os comensais indicam
 
inclusão e exclusão

423
.  

 

É conhecida na cultura helênica a discriminação na ocupação dos postos 

principais durante as refeições. O anfitrião deve observar com rigor a quem se destinam 

                                                 
418

 Cf. PÉREZ FERNÁNDEZ, M. Textos fuente y contextuales de la narrativa evangélica. Metodologia 

aplicada a una selección del evangelio de Marcos. Estella: Verbo Divino, 2008, p. 422. 
419

 Cf. BARTCHY, S. Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch. In: STEGEMANN, W.; 

MALINA, B.; THEISSEN, G. (Hrsgs.) Jesus in neuen Kontexten. Stuttgart: Kohlhmmer, 2002, p. 224.   
420

 Cf. TEIXEIRA, C. Eucaristia: uma comensalidade conflitiva. Revista de cultura teológica, São Paulo, 

nro. 30, 2000, p. 19. 
421

 Cf. TEIXEIRA, C. Fome nunca mais: esperança que renasce da comensalidade de Jesus. Revista de 

Cultura Teológica, São Paulo, nro. 44, 2003, p. 54. 
422

 Cf. BARTCHY, S. Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch, p. 225-226. Assim, Jesus 

representou uma forte ameaça às tradições comensais muito arraigadas do seu tempo. 
423

 Cf. AGUIRRE, R. La mesa compartida, p. 26-27.31. 
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os lugares principais à mesa (Mc 12,39; cf. Lc 14,7-11)
424

, pois trata-se da oportunidade 

de se estabecer um intercâmbio de honra e prestigio
425

.  

 

Durante os banquetes, os hóspedes se reclinam à mesa. Esta formação é chamada 

em latim „triclinium‟
426

. Desafiar este costume significa inverter valores da honra. É o 

que faz Jesus, instaurando uma nova lógica do dar e receber, baseada num alto grau de 

amizade, intimidade e unidade social. Quem quer ser o primeiro, seja o último (cf. Lc 

14,11).   

 

Com a presença de mendigos, pobres e ignorantes à mesa, Jesus altera a ordem 

social. Essas pessoas não estão em condições de retribuir ou aumentar a sua glória e a de 

seus convivas por meio de banquetes. Mas são essas as pessoas convidadas ao banquete 

no Reino de Deus. Jesus lhes garante um lugar à mesa. Nesse sentido é compreendido 

quando diz que veio para servir e não para ser servido (cf. Mc 10,45). 

 

A prática de Jesus à mesa denuncia, por um lado, o sistema das refeições patronais 

do mundo greco-romano; por outro, rompe com as normas de pureza das refeições 

judaicas nas casas. A última ceia de Jesus como celebração pascal (conforme o sentido 

apresentado nesta dissertação) confronta-se com a concepção expiatória dos sacrifícios 

pascais realizados no templo de Jerusalém. 

 

2.4.3 Jesus e os sacrifícios expiatórios 

 

As autoridades judaicas (cf. Mc 11,27; 14,1-2; 14,53.63-64; 15,1) e romanas 

(15,2; 15,15) condenaram Jesus à morte. No relato da ceia, a violência e injustiça dessa 

trama se evidenciam no uso da expressão “derramar o sangue”. E essas palavras são ditas 

sobre o cálice. 

 

                                                 
424

 Cf. BARTCHY, S. Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch, p. 227, ideia de Bruce 

Malina. 
425

 Cf. STANSELL, G. Gabe und Reziprozität. In: STEGEMANN, W.; MALINA, B.; THEISSEN, G. 

(Hrsgs.) Jesus in neuen Kontexten, p. 193. 
426

 Cf. SMITH, D. From symposium to Eucharist, p. 17. 



 106 

O sangue contém a vida e a vida pertence só a Deus. Ninguém tem o direito de 

“derramar o sangue de uma pessoa” (Os 1,4; Ex 22,4); isto significa tirar-lhe a vida – 

matá-la (Ex 19,13; Dt 5,17). Eis aqui um aspecto fundamental: a morte de Jesus é fruto 

de sua fidelidade à justiça ou, em outras palavras, consequência do propósito de sua vida: 

anunciar que o Reino de Deus está próximo... convertam-se (Mc 1,15; 15,32). A morte de 

Jesus, portanto, é decorrência da violência e injustiça dos poderes instituídos. 

  

Porque contém a vida, o sangue tem um caráter sagrado e é usado na ordem do 

ritual. Assim, “nas refeições cultuais que seguiam a imolação de um animal, o sangue não 

podia ser consumido com a carne”
427

; devia ser derramado na terra ou, quando os 

sacrifícios se restringiram ao templo, devia ser “aspergido” sobre o altar, o que 

representava devolver a vida para Deus
428

. 

 

Quando se analisam as palavras sobre o cálice durante a ceia, há de se 

compreender esses dois sentidos, ou seja, o existencial e o cultual
429

; “se a perspectiva 

fosse cultual, não seria o caso de beber, mas de aspergir o conteúdo do cálice. Trata-se de 

receber a vida”
430

. Assim, o sangue derramado visa à vida plena. Deus está do lado 

daqueles que são mortos violentamente por causa da justiça
431

. 

 

O uso da palavra cálice em Mc 10,38 e 14,36 reforça esta interpretação em que 

prevalece o sentido da sorte reservada aos justos
432

. Beber deste cálice expressa a 

assimilação e a fidelidade extrema de Jesus ao projeto do Reino de Deus
433

.  

 

                                                 
427

 LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida. Um estudo teológico sobre a Eucaristia. Petrópolis: Vozes, 2007, 

p. 88. 
428

 Cf. LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida, p. 88. 
429

 Cf. THEISSEN, G. Die Religion der ersten Christen, p. 202-203, defende a mesma opinião que Léon-

Dufour, assim, indica Theissen: “Im Tod Jesu zeigt sich die Art und Weise, wie Gott grundsächlich handelt 

[...] Der Tod Jesu erhält als Exemplum seinen Sinn durch Anlogie zu göttlichen und menschlichen 

Verhalten”. 
430

 LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida, p. 88-89. 
431

 Cf. LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida, p. 82. 
432

 Cf. Sobre a palavra cálice: acima p. 60. 
433

 Cf. LÉON-DUFOUR, X. O pão da vida, p. 85-86. 
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Jesus representa uma crítica profética contra os sacrifícios sangrentos. Nesse 

sentido, ele é muito mais um representante da profecia do norte
434

, que afirma que a 

justiça e o cuidado com os oprimidos são mais importantes do que os sacrifícios
435

. É o 

que espera de seus discípulos, e não formalismo ritual
436

 (Mc 12,33). 

 

Por essas razões, não se reforça, nesta dissertação, a morte de Jesus como 

sacrifício para a remissão dos pecados, e/ou como morte premeditada e voluntária. Antes, 

Jesus é vítima da violência das instituições religiosas e civis de sua época (cf. Mc 12,1-

12), embora a interpretação de sua morte como sacrifício seja muito antiga
437

.  

  

 

2.4.4  O pão e o vinho: gratos por esta bênção aberta a todos 

 

Os alimentos da ceia pascal, o pão e o vinho, evocam os produtos produzidos e 

consumidos por homens e mulheres da Palestina no tempo de Jesus, mas que também, na 

sua linguagem religiosa, representam o percurso de uma história de salvação estendida 

numa terra símbolo e compêndio de todas as terras do mundo
438

.  

 

A terra recebida por Deus como herança é para o bem-estar de toda pessoa, 

produzindo frutos para quem a habita e trabalha: à tua descendência darei esta terra (Cf. 

Gn 5-9.17-21; 12,1-3). Destarte, os israelitas celebram a memória e presença de Deus 

com pão e vinho na terra prometida
439

. 

 

                                                 
434

 Representada, por exemplo, pelo profeta Amós (cf. 4,4-5; 5,21-25), Oseias (cf. 6,6). 
435

 Cf. o estudo de: ZENGER, E. “Ich finde Wohlgefallen an Liebe, nicht an Opfer” (Hos 6,6). 

Ersttestamentliche Stellungnahmen zum Verhältnis von Kult und Ethos. In: KRANEMANN, B.; 

STERNBERG, T.; ZAHNER, W. (Hrsgs.) Die diakonale Dimension der Liturgie. Freiburg – Basel – Wien: 

Herder, 2006, p. 16-30.  
436

 Cf. NOGUEIRA, P. Dar a vida pelos seus amigos: o Jesus histórico e o sacrifício, p. 39. 
437 Contudo, na atualidade, o mesmo discurso milenar não consegue não pensar em Jesus como sacrifício, 

como vítima expiatória dos nossos pecados. É uma característica da sociedade ocidental que representa 

isto, por exemplo, na iconografia e rituais: Jesus, o cordeiro sem mancha, imolado, Cf. NOGUEIRA, P. Dar 

a vida pelos seus amigos: o Jesus histórico e o sacrifício, p. 36.  
438

 Cf. PIKAZA, X. Para celebrar: fiesta del pan y fiesta del vino. Mesa común y eucaristia. Estella: Verbo 

Divino, 2005, p. 55. 
439

 Cf. PIKAZA. X. Para celebrar: fiesta del pan y el vino, p. 59-60. 
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Os alimentos como dons representam uma bênção
440

 e também um risco, ou seja, 

um conflito que perpassa a história toda. Justamente os israelitas descem ao Egito em 

busca de pão e são escravizados pelo faraó
441

. Eles precisam mais do que o pão. Israel 

precisa de liberdade para comer o pão, fruto da vida partilhada
442

.  

 

Nessa situação clamam a Deus e este os escuta. Assim, confere-se que o povo vê 

na terra que emana leite e mel um presente prometido por Deus e outorgado aos hebreus 

agora libertos da escravidão no Egito. É o que declara todo israelita: Gritamos a Yhwh, 

Deus dos nossos pais, e Yhwh ouviu a nossa voz: viu nossa miséria, nosso sofrimento e 

nossa opressão [...] e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde 

emana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, 

Yhwh (Dt 26,7.9-10, cf. Ex 3,8-10). 

  

É significativo, ao que tudo indica, que Jesus vincula sua vida e missão ao pão e 

ao vinho e estaria renunciando aos sacrifícios de animais
443

. Seus discípulos, segundo a 

narrativa de Mc, não queimam carne morta em sacrifícios nem oferecem pão exclusivo 

ou libações de vinho
444

, mas, eles comem e bebem, com gratidão, o pão e o vinho 

oferecidos por Jesus na ceia pascal. Deus não reserva para si mesmo coisa alguma
445

.  

 

                                                 
440

 Cf. VAUX, A. de: “a bênção é vida e abundância de comida tirada da terra”, citado em: TEIXEIRA, C. 

Fome nunca mais: esperança que renasce da comensalidade de Jesus, p. 56. 
441

 É chamativa a história de José, o intérprete dos sonhos do faraó e dos pobres (Gn 40,9-12; 40,17-27). A 

fartura do faraó estará depois nos seus sonhos com o pesadelo da fome. Aliás, uma história interpretada 

desde os alimentos do pão e do vinho. Um pão que, mais para frente, transformou-se num pão da tentação 

(... quando comíamos pão com fartura... Ex 16,3). 
442

 Cf. PIKAZA. X. Para celebrar: fiesta del pan y el vino, p. 75. 
443

 Em: THEISSEN, G. Die Religion der ersten Christen, p. 195s. afirma-se que em todas as grandes 

religiões houve críticas ao culto com oferendas e sacrifícios. Já os profetas manifestaram sua grave 

procupação pela contradição entre a prática de sacrifícios e a injustiça social (cf. Am 5,21-24; Mq 6,6-8; Os 

6,6s.; Is 1,11-17). 
444

 Constata-se que o vinho e o pão fazem parte da oferenda de Melquisedec em Canaã (Gn 14,17-20). Mais 

tarde, o templo de Jerusalém transformou-se no santuário do vinho e do pão, alimentos sagrados para Deus 

e para os sacerdotes. No evangelho de João (2,3-6) havia vinho no templo para libações a Deus (cf. Lv 

23,9-14) e consumo dos sacerdotes, o que parece mostrar que o vinho do templo não é bom para o reino, 

assim o expressa BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion, p. 143. 
445

 Cf. PIKAZA, X. Para celebrar: fiesta del pan y el vino, p. 71. Quanto ao valor nutritivo associado ao 

pão fermentado tem como consequência o desejo humano de dominar e destruir, cf. TEIXEIRA, C. 

Eucaristia: uma comensalidade conflitiva. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, nro. 30, 2000, p. 30. 
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A participação à mesa é uma característica do ministério de Jesus. Surpreendente 

e escandalizador, inesperadamente, ele abre espaços a todos: senta-se à mesa de Levi (Mc 

2,15-17); está com Simão, o leproso (Mc 14,3-9); seus discípulos comem com “mãos 

impuras” (não lavadas, 7,1-2); oferece alimento abundante às multidões (6,30-46; 8,1-10) 

e na última ceia reparte pão e vinho (14,22-24). Quer dizer: privar de alimentos é privar 

da vida, também no âmbito social da inclusão e exclusão
446

. Portanto, se comer e beber é 

uma questão de vida ou morte, partilhar à mesma mesa é sinônimo de humanidade num 

nível fundamental e superior
447

.   

 

Quanto ao vinho, conforme a história bíblica, após o dilúvio, os humanos 

começam o cultivo de vinhas e produzem licores
448

. Transforma-se em algo necessário 

para manter a vida, e passa a ser símbolo da alegria e festa sobre a face da terra. O vinho 

apresenta na Bíblia também a ambiguidade vinculada às bodas, ao amor (cf. Ct 2,4.15), e 

ao engano e embriaguez (Gn 19,30.38). Mas, a tradição israelita apresenta o vinho, antes 

de tudo, como bênção e promessa de vida (Cf. Nm 13,20-26).  

 

As vinhas são a primeira surpresa que enche de alegria e esperança os sedentos 

vindos do deserto (Nm 13,20-26, cf. Dt 1,24-25). Talvez isto tenha influenciado para que 

momentos especiais e datas importantes sejam celebrados com vinho, como a maioridade 

do filho (Gn 21,8), realização de uma aliança (Gn 26,28-30), uma boda (Gn 29,21s.), 

aniversário (Gn 40,20), vindima (Jz 9,27), tosquia (1Sm 25,36), construção de uma casa 

(Prov 9,1s.), entronização de um rei (1Cr 12,40)
449

.   

 

 

                                                 
446

 Por que não compreender como causa de doença (entre elas as múltiplas curas de endemoniados, 

paralíticos), nos tempos de Jesus, a exclusão social? Para esta possível interpretação cf. CROSSAN, D. O 

nascimento do cristianismo. O que aconteceu nos anos que se seguiram à execução de Jesus. São Paulo: 

Paulinas, 2004, p. 333-344. 
447

 Cf. PÉREZ FERNÁNDEZ, M. Textos fuente y contextuales de la narrativa evangélica, p. 448. 

Conforme CROSSAN, D. O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Rio de 

Janeiro: Imago, 1994, p. 369-391, um dos eixos do atuar de Jesus foi estabelecer uma comensalidade 

ampla, na qual todos pudessem sentar-se à mesma mesa juntos e celebrar a chegada do Reino de Deus. 
448

 Cf. PIKAZA, X. Para celebrar: fiesta del pan y el vino, p. 79-87. 
449

 Exemplos tirados de: BECKER, L. Rebe, Rausch und Religion, p. 143.  
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Israel é apresentado como a verdadeira vinha (um texto que evoca a festa do vinho 

é: Sl 80,9-17). Quando termina a colheita das uvas, o israelita sobe até o templo para 

oferecer a Deus os dons da terra. Esta vinha, porém, tornou-se rebelde (cf. Is 5,1-7). Os 

habitantes de Israel deviam ser bons como o vinho, ou seja, especialistas em justiça. Em 

Mc 12,1-12, pode-se dizer que não haverá festa do vinho sem justiça
450

. 

 

 

2.4.5  Dimensões sociais da ceia pascal de Jesus 

 

Acredita-se que “Deus decide, livremente, ser não só Deus e estabelece uma 

relação positiva de amor com sua criação”
451

. Nesse mistério, pretende-se situar o tema 

do Reino de Deus, que, em Jesus, não parte de zero. Um reinado justo e equitativo 

compreendia-se de modo concreto e preciso: Yhwh é rei!... ele governa os povos com 

retidão... vai julgar o mundo com justiça (Sl 96,10.13). Trata-se de um Reino de Deus 

que “transforma uma realidade histórico-social injusta em outra justa, na qual reina a 

solidariedade e na qual já não há pobres” (cf. Dt 15,4)
452

.  

 

Por certo, a saída de um grupo de pessoas da escravidão de Egito tem a finalidade 

de dar liberdade e, com isto, vida a um povo que, aos pés do Sinai, assina uma Aliança 

com Yhwh para manter fidelidade a esse projeto de vida e sociedade. Este povo “deve ser 

fazedor de justiça e libertador”
453

. Lê-se em Dt 15,4: é verdade que em teu meio não 

haverá nenhum pobre, porque Yhwh vai abençoar-te na terra que Yhwh teu Deus te 

dará... (cf. Dt 26,5-11; Lv 19). Deus reinará no meio do povo, enquanto for feita justiça 

ao pobre.  

                                                 
450

 Os essênios deram grande importância ao vinho nas suas comidas rituais como sinal da antecipação e 

anúncio da plenitude final, cf. PIKAZA, X. Para celebrar: fiesta del pan y el vino, p. 84-85. Uma bela 

análise desta parábola encontra-se em: OLDENHAGE, T. Spiralen der Gewalt (Die bösen Winzer). In: 

ZIMMERMANN, R. (Hrsg.) Kompendium der Gleichnisse Jesu. München: Gütersloher Verlagshaus, 2007, 

p. 352-365. 
451

 SOBRINO, J. O reino de Deus e Jesus. Compaixão, justiça, mesa compartilhada. Concilium, Petrópolis, 

nro. 326, 2008/3, p. 68. 
452

 Cf. SOBRINO, J. O reino de Deus e Jesus, p. 69. 
453

 SOBRINO, J. O reino de Deus e Jesus, p. 71. 
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Israel lembra a vivência de sua libertação com uma refeição, a Páscoa, uma festa 

que faz memória da ação de Yhwh e termina numa mesa partilhada. Esse grande sinal 

continua manifesto nas refeições de Jesus, cuja expressão privilegiada será a ceia pascal, 

celebrada numa sala no andar de cima de uma casa, com os doze, em Jerusalém.  

   

A Páscoa judaica e a páscoa cristã celebram a libertação do povo oprimido, a 

criação de uma comunidade nova e a construção de uma sociedade justa e fraterna, 

enquanto aguardam a vinda do Reino de Deus. Jesus não retoma todos os elementos da 

Páscoa judaica para simbolizar os dons da nova libertação, mas apresenta aquilo que é 

comum em toda mesa no vale mediterrâneo: o pão e o vinho. Estes dons são desfrutados 

em torno à mesa da fraternidade.  

  

No AT, a bênção sobre o pão e o vinho se traduz em comida abundante e segura, 

oferecida por Deus para todos
454

. A falta de alimento não é querida por Yhwh nem por 

quem a padece. Antes, evidencia a falta de justiça e solidariedade; concentração de bens, 

materiais e simbólicos.  

  

Nas cenas de comida e bebida em Mc, especialmente na última ceia, têm-se uma 

narrativa que é “paradigma de comportamento, modelo de vida... movimentos de mesa 

comum, com o básico para a sobrevivência. Nisso se inseria a eucaristia, uma forma de 

mesa comum”
455

 (cf. At 2,46). Em comunidade, come-se, bebe-se e se dá a integração 

entre os membros – criam-se vínculos fraternos. Isto faz do movimento de Jesus uma 

proposta renovadora, que anuncia o Reino de Deus “no jeito de ser da mesa”
456

. Essa é a 

promessa do Reino, a participação no banquete em que toda fome e sede será saciada 

definitivamente (cf. Mc 14,25). 

 

 

                                                 
454

 Cf. TEIXEIRA, C. Fome nunca mais: esperança que renasce da comensalidade de Jesus, p. 55. 
455

 SCHWANTES, M. No banquete das origens: comida e bebida em narrações bíblicas. Estudos de 

Religião, São Bernardo do Campo, nro. 25, 2005, p. 30. 
456

 SCHWANTES, M. No banquete das origens: comida e bebida em narrações bíblicas, p. 31.  
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É significativo o cúmulo de verbos – tomar, partir, benzer, dar/distribuir – que 

enfatizam o chamado à partilha nas multiplicações dos pães. É o mesmo vocabulário da 

última ceia de Jesus com os doze. Assim, o pão partido e repartido, nas multiplicações, é, 

por um lado, o alimento que nutre a multidão faminta, terminando com a fome. Por outro, 

é Jesus feito pão, doando-se àquele grupo criado por ele para possibilitar esse imperativo 

da partilha. “É neles que confia como seus colaboradores”
457

. Ecoa-se, assim, a palavra 

de Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer (Mc 6,37, cf. 2Rs 4,38.42-44).  

 

Partir o pão, como marca característica do movimento de Jesus, torna-se uma 

expressão privilegiada de lembrá-lo. De fato, partir e distribuir o pão é o caminho para 

superar a falta do mesmo. Aliás, trata-se de um pão que, através da benção, é reconhecido 

como dom de Deus, ao que todos tem direito. Assim, é reconhecido, neste pão, o fruto do 

esforço e trabalho cotidiano.  

 

Por certo, a identidade de Israel está estreitamente associada ao evento do êxodo. 

Tal acontecimento libertador é apelo para garantir uma sociedade cujo modelo de 

convivência seja obter o pão em liberdade, com dignidade, sem exploração nem exclusão. 

Para isso, há todo um processo de aprendizagem, formação plasmado no projeto do 

êxodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
457

 GRENZER, M. Multiplicação dos pães, p. 35. 
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2.5  Resultados 
 

A análise histórico-teológica de Mc 14,22-25 leva a formular as seguintes 

conclusões: 

 

Primeiro: Jesus celebrou uma última ceia intimamente ligada à tradição judaica da 

mesa e à sua morte-ressurreição. Poder-se-ia falar de continuidade e descontinuidade 

entre a Páscoa judaica e a ceia pascal de Jesus. Há continuidade, na medida em que se 

retomam vários elementos rituais e contextuais da ceia pascal judaica, associados ao 

projeto libertador do êxodo. Há descontinuidade, na medida em que a ceia de Jesus, 

síntese de suas refeições com o povo, rompe com os códigos de pureza à mesa e com a 

concepção expiatória dos sacrifícios pascais realizados no templo de Jerusalém. 

 

Segundo: o projeto “exodal” de Jesus, no relato da ceia, se traduz em pão partido 

com os pobres (= redistribuição do pão) e cálice derramado por todos (= reconhecimento 

do direito de todos à mesa). Na realização deste projeto, há um confronto entre Jesus e as 

elites presentes em Jerusalém; é o revelado nos cenários conflituosos: o templo e a mesa. 

 

Desde o início do evangelho de Marcos, narram-se diversos conflitos entre Jesus e 

as autoridades do templo. No final, o Sinédrio alia-se às autoridades romanas para tramar 

a sua morte. Esta oposição e sua consequência se revelam no relato da ceia por meio das 

expressões “sangue derramado” e cálice a ser “bebido”.  Tais elementos permitem a 

leitura da morte de Jesus na perspectiva profética da prática da justiça (servo de Isaías; cf. 

Mc 1,11.13) e do discipulado (beber o sangue = assimilar a vida, “fazer o mesmo” que 

fez Jesus). E não na linha interpretativa da concepção expiatória dos sacrifícios 

apresentados no templo. 

 

A prática de Jesus à mesa subverte os códigos sociais das refeições patronais no 

mundo greco-romano e o sistema segregador das leis judaicas do puro e impuro. Nas 

refeições patronais, a cultura do dar e receber cria e alimenta relações de submissão e 

dependência, acentuando as desigualdades sociais. Os códigos de pureza, especialmente à 
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mesa, também definiam papéis/identidades, normas de sobrevivência (quem tem direito 

ao alimento = à vida) e critérios de pertença. 

 

Terceiro: a ceia de Jesus, entendida no contexto da paixão e até o dia aquele em 

que beberei (o vinho) novo no reino de Deus, associa o sentido da vida e morte de Jesus 

ao seu jeito de comer e beber com os pobres. Na mesa, antecipa-se o futuro messiânico 

(Mc 14,25, cf. Is 25,6), em que se garante o alimento aos mais necessitados. As palavras 

e gestos sobre o pão e o cálice expressam o conteúdo primordial da aliança: “corpo e 

sangue de Jesus” é o compromisso histórico com o projeto da redistribuição dos bens 

materiais (pão) e o direito de todos ao necessário à vida, com dignidade (em liberdade).  
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Palavras finais 

Entre utopias, ilusões e medos, segue-se marcados pelo mistério de Jesus. Aquele 

que sendo Deus se fez homem e de homem fez-se comida e bebida. O pão que repartido 

passa a ser corpo divino; o vinho partilhado, aliança feita com sangue e prenúncio da 

festa sem fim. É Jesus, o judeu crucificado, por razões político-religiosas, na Palestina do 

século I. 

Lembre-se de sua última ceia. Onde preparar „a mesa‟ da refeição? Qual é o 

caminho do „Pão‟ e do „Vinho‟? Qual o alimento que dá força e faz vencer „o medo...‟ de 

„partir‟ nossos corpos, de „derramar‟ nosso sangue...?  Não como gesto de barganha, mas 

como simples desejo de molhar o pão no molho do prato do irmão/irmã?  

  

A força do alimento, tomado por Jesus, está no pão partido com os que nada têm, 

no vinho bebido nas festas dos pobres, tomado nos caminhos entre aqueles que são 

desprezados. 

 

A ceia de Jesus é Páscoa porque sua vida é memorial da saída da servidão para 

construir uma sociedade livre, sob normas de justiça. No pão e no cálice, corpo e sangue 

de Jesus, afirma-se novamente a exigência de um projeto de libertação, que implica, por 

certo, redistribuição dos bens materiais e simbólicos necessários para que todos tenham 

vida com dignidade – sem concentração.       

 

 Talvez mais do que a identidade dele, os gestos e as palavras de Jesus na ceia, e 

em todas as refeições que fazia, revelem a possibilidade concreta de se construir 

estratégias e caminhos comunitários de sobrevivência (material e simbólica). Quando se 

compreende a morte de Jesus exclusivamente numa dimensão sacrificial, expiatória, a 

tendência é transferir o sentido da cruz do mundo público para o mundo religioso... 

Assim, o conteúdo da Aliança deixa de ser o compromisso com a transformação das 

estruturas opressoras e excludentes, que matam a vida. Os sacrifícios, muitas vezes, 

aplacam e purificam as consciências, sem a exigência da prática da justiça. Assim, a ceia 

pascal de Jesus é “travessia” para que o pão seja acessível a todos e a partilha do vinho, 

alegria sem exclusão. 
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