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A Nuvem de Testemunhas
8P(VWXGRGH+HEUHXV
José Adriano Filho1
RESUMO
+HEUHXV  XWLOL]D R UHFXUVR UHWyULFR GR H[HPSOXP
³H[HPSOR´ 3ULPHLURUHOHPEUDDH[SHULrQFLDSDVVDGDGDFRPXQLGDGH
destaca a memória dos eventos ocorridos durante uma perseguição passada e indica que a comunidade deveria agir no presente da mesma forPDTXHDJLXQDTXHODRFDVLmR  6HJXQGRDSUHVHQWDRH[HPSOR
SRVLWLYRRVKHUyLVGDIp  HSRU~OWLPRRH[HPSORGH-HVXVTXH
WHQGRVXSRUWDGRDFUX]HGHVSUH]DGRDYHUJRQKDHVWiKRMHDVVHQWDGRj
GLUHLWDGH'HXV7RGR3RGHURVR  3DUD+HEUHXVHVWHVH[HPSORV
estão dissociados dos valores da sociedade vigente. Eles sofreram reSURYDomRHXOWUDMHPDVSURFXUDUDPPDQWHUDVXDLQWHJULGDGHGLDQWHGH
Deus e alcançar as suas promessas.
3$/$95$6&+$9(
([HPSODFRPXQLGDGHFULVWmKHUyLVGDIp-HVXV&ULVWR
ABSTRACT
7KHUKHWRULFDOGHYLFHH[HPSOXP ³H[DPSOH´ LVDFRPPRQIHDWXUH
RI +HEUHZV  )LUVWO\ WKH WH[W UHFDOOV WKH SDVW H[SHULHQFH
of the Christian community and highlights the memory of the events
of a persecution, and also indicates the Christian community should
EHKDYLRULQWKHSUHVHQWLQWKHVDPHZD\LWGLGLQWKHSDVW  
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6HFRQGO\WKHOLIHRIWKHKHURHVRIIDLWKLVSUHVHQWHGLQDSRVLWLYHZD\
 )LQDOO\-HVXVLVSUHVHQWHGDVWKHPDLQH[DPSOH+HVXIIHUHG
WKHFURVVDQGGHVSLVHGVKDPH1RZDGD\V+HLVH[DOWHGDWKLJKWKDQG
 +HEUHZVDOVRGLVVRFLDWHVDOOWKHVHH[DPSOHVIURPWKHYDOXHVRI
WKHGRPLQDQWVRFLHW\,QVSLWHRIEHLQJREMHFWRRIVXIIHULQJSHUVHFXWLRQ
and outrageous they kept their integrity aiming to reach God’s promises.
KEYWORDS
([HPSOD&KULVWLDQFRPPXQLW\KHURHVRIIDLWK-HVXV&KULVW
+HEUHXVpXPDKRPLOLDTXHWHPFRPRFRQWH[WRRPXQGRVRFLDOGD
cidade helenística2FXMRWHPDSULQFLSDOpDDSUHVHQWDomRGDFRPXQLGDde cristã como o povo de Deus peregrino. Segundo Hebreus, da mesPDIRUPDTXH,VUDHOQRSDVVDGRDFRPXQLGDGHpSHUHJULQDKRMH  
$EUDmRSHUHJULQRXQDWHUUDGDSURPHVVDPDVWLQKDRVROKRV¿[RVQD
FLGDGHGDTXDO³'HXVpRDUTXLWHWRHHGL¿FDGRU´  0DVDFLPD
GHWXGRHVWi-HVXVDJRUDHQWURQL]DGRQRVFpXVTXHpRPDLRUH[HPSOR
$R FRPSDUDU -HVXV FRP HPLQHQWHV ¿JXUDV GD WUDGLomR MXGDLFD DQMRV
 0RLVpV  RVDFHUGyFLROHYtWLFRHVSHFLDOPHQWHRVXPR
VDFHUGyFLR  HFRQVLGHUiOR³VXSHULRU´ 

1R¿QDOGH+HEUHXVHQFRQWUDPRVDD¿UPDomRGHTXHRTXHHVWiVHQGRHQYLDGRSDUD
DFRPXQLGDGHpXPD³SDODYUDGHH[RUWDomR´  (VWDH[SUHVVmRRFRUUHHP$WRV
QRFRQYLWHTXHRVR¿FLDLVGDLJUHMDGH$QWLRTXLDGD3LVtGLDGLULJLUDPD3DXORH
Barnabé para, depois da leitura pública da lei e dos profetas, entregar à comunidade
XPD³SDODYUDGHH[RUWDomR´$UHVSRVWDGH3DXORpXPDKRPLOLD $WRV 
$VVLP³SDODYUDGHH[RUWDomR´TXHWHPFRPRH[HPSORRGLVFXUVRGH3DXORSDUHFH
VHUXPDH[SUHVVmRLGLRPiWLFDTXHGHVLJQDYDDKRPLOLDFRPXPGRVJUXSRVMXGDLFR
helenísticos e cristãos do primeiro século. Cf. deSILVA, David A. Paul’s Sermon in
Antioch of Pisidia. %LEOLRWKHFD6DFUD-DQXDU\0DUFKS:,//6
/DZUHQFH7KH)RUPRIWKH6HUPRQLQ+HOOHQLVWLF-XGDLVPDQG(DUO\&KULVWLDQLW\
+DUYDUG7KHRORJLFDO5HYLHZS%/$&.&&7KH5HWKRULFDO
)RUPRIWKH+HOOHQLVWLF-HZLVKDQG(DUO\&KULVWLDQ6HUPRQ$5HVSRQVHWR/DZUHQFH
Wills. +DUYDUG7KHRORJLFDO5HYLHZ 81, 1988, p. 1-18.

KÄSEMANN, Ernst. 7KH :DQGHULQJ 3HRSOH RI *RG $Q ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH
/HWWHUWRWKH+HEUHZV0LQQHDSROLV$XJVEXUJ3XEOLVKLQJ+RXVH
2
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     +HEUHXV SURFXUD HVWDEHOHFHU D KRQra superior de Cristo e indicar a efetividade maior da sua mediação
como sumo sacerdote. Ele, como sumo sacerdote e mediador, garante
DVDOYDomR  7HQGRHOHSUySULRSDVVDGRSHODMRUQDGD
terrestre, tornou-se o “precursor”, o “pioneiro” e o “aperfeiçoador” da
fé (2,10; 6,20; 12,2).
A apresentação da comunidade cristã como povo de Deus peregriQRHQWUHWDQWRWHPXPPRYLPHQWRGLIHUHQWHQDVH[RUWDo}HVGH+HEUHXV
'HSRLVGHDSUHVHQWDURVDFRQWHFLPHQWRVSDVVDGRVFRPD
FRPXQLGDGH  RPRYLPHQWRGDSHUHJULQDomRpGH¿QLGRQmR
em termos da entrada num templo ou no santuário celestial, mas de
saída. Trata-se de sair da Mesopotâmia para uma terra prometida descoQKHFLGD  GHXPDWHUUDGHRSUHVVmR  RXGHIRUPDPDLV
JHUDO VDLU GH XPD SiWULD WHUUHVWUH SDUD XPD FHOHVWLDO   VDLU
GR(JLWRRX³VHUHUUDQWHSHORVGHVHUWRVHDQWURVGDWHUUD´$H[RUWDomR
para seguir a Jesus, por sua vez, convoca os destinatários a “correr com
SHUVHYHUDQoDDFDUUHLUDSURSRVWD´  HDH[RUWDomR¿QDODSUHVHQWD
XPDPXGDQoDPDLVGUiVWLFDQDLPDJHPGRPRYLPHQWR³3RUHVWHPRWLYR-HVXVSDUDVDQWL¿FDURSRYRFRPVHXSUySULRVDQJXHVRIUHXGRODGR
de fora da porta. Saiamos, pois, ao seu encontro, fora do acampamento,
FDUUHJDQGRDVXDKXPLOKDomR´  (VWDPXGDQoDpSDUDOHODH
HVWiIXQGDPHQWDGDQDLQYHUVmRGDH[SRVLomRFULVWROyJLFDGH+HEUHXV
R TXH p VXUSUHHQGHQWH GHYLGR DR SDSHO TXH D LPLWDomR GD ¿GHOLGDGH
H[HPSOL¿FDGDSRU-HVXVWHPQDVH[RUWDo}HV.
(VWD IRUPD GH DSUHVHQWDomR GD SHUHJULQDomR p VLJQL¿FDWLYD SRLV
HODFODUDPHQHUHÀHWHXPDVLWXDomRGHFRQÀLWRVRFLDO2VH[HPSORVDSUHsentados referem-se, de forma particular, à situação dos destinatários.
A imagem dos peregrinos, sustentados por suas esperanças no caminho
para a verdadeira pátria celestial, não consiste numa descrição da situação legal técnica dos destinatários, nem é puramente metafórica, mas
constitui uma imagem apropriada para descrever uma comunidade que
sofria ostracismo e desgraça social.



$775,'*(+:3DUDHQHVLVLQD+RPLO\7KH3RVVLEOH/RFDWLRQRIDQG6RFLDOL]DWLRQLQWKHµ(SLVWOHWRWKH+HEUHZV¶SemeiaS
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1HVVHVHQWLGR+HEUHXVDRDSUHVHQWDUDKLVWyULDSDVVDGDGDFRPXQLGDGHFULVWmGRVKHUyLVMXGHXVGDIpFULVWmHGH-HVXVPRVWUDFRPRRWH[WRSURFXUDLQWHJUDUWUDGLo}HVYDORUHVHREMHWLYRVUHOLJLRsos, além de analisar a função social pretendida com essa integração no
mundo social do seu autor e destinatários. Hebreus dá continuidade às
tradições a partir das quais trabalha, mas também desenvolve uma nova
SHUVSHFWLYDDRWUDEDOKDUFRPVtPERORVHLPDJHQVKHUGDGRVMXVWDSRQGRRV H GHVHQYROYHQGRRV HP QRYRV FDPLQKRV SURFXUDQGR FRQ¿UPDU H
UHIRUoDU D YDOLGDGH GR XQLYHUVR VLPEyOLFR Mi DFHLWR SRU VHXV GHVWLQDtários e levá-los a aceitar de boa vontade e assumir um status social
relativamente marginalizado. Ao fazê-lo, Hebreus dissocia os seus destinatários de qualquer tipo de responsabilidade pelos valores da cultura
GRPLQDQWH$DSUHVHQWDomRGRH[HPSORGDFRPXQLGDGHHGRVH[HPSORV
de fé envelve uma desconsideração pelos valores da sociedade e pela
opinião dos que sustentam esses valores. Os seus valores constituem os
valores centrais de um grupo minoritário. Aos olhos da sociedade viJHQWHHOHVVHPRYHPGHQWURGHXPEDL[RVWDWXVVRFLDOSRUpPHPERUD
sendo humilhados, receberam a aprovação de Deus e compartilham o
destino glorioso do povo de Deus. A história da comunidade, que continua a história do povo de Deus, mostra que a honra deste mundo e a
KRQUDHWHUQDVmRPXWXDPHQWHH[FOXVLYDV¬OX]GHVVHJDODUGmR+HEUHXV
convoca os seus destinatários a manter distância dos valores e da estima
da sociedade vigente. Eles devem viver os valores e compromissos que
resultam na aprovação de Deus e no recebimento das promessas6.

+HEUHXV$H[SHULrQFLDSDVVDGDGDFRPXQLGD
GHFRPRXPSDUDGLJPDGHDomRSDUDRVHXSUHVHQWHHR
futuro imediato
Hebreus, após demonstrar que o sistema da antiga aliança é inIHULRUTXDQGRFRPSDUDGRFRPDQRYDDOLDQoD  HTXH-HVXV

6

ATTRIDGE, H. W. Paraenesis in a Homily, p. 219.
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPH+RQRU'LVFRXUVHDQG&RPPXQLW\0DLQWH
QDQFHLQWKH(SLVWOHWRWKH+HEUHZV$WODQWD6FKRODUV3UHVV
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abriu “novo e vivo caminho” pelo qual a comunidade deve agora entrar
  DSUHVHQWD DV FRQVHTrQFLDV GR DIDVWDPHQWR GR VDFULItFLR
~QLFRGDQRYDDOLDQoD  (PVHJXLGDHPDSUHVHQWD
RH[HPSORSRVLWLYRGRVGHVWLQDWiULRVQRSDVVDGRH[RUWDQGRRVjSHUVHverança, numa passagem que apresenta a primeira ocorrência da palaYUDUHSURYDomRHGHDPHDoDjFRPXQLGDGHFULVWm D $H[RUWDomR
FRQWpPXPDSHORj(VFULWXUD  TXHHQYROYHDFLWDomRGH,VDtDV
H+DEDFXTXHEHDSUHVHQWDDIpSHODTXDOR³MXVWRYLYH´GHQtro de uma estrutura escatológica. A citação está estruturada em torno
GHPDUFDVTXHGHVWDFDPRVGRLVHOHPHQWRVGDSDUrQHVH³SHUVHYHUDQoD´
Y H³Ip´ Y +HEUHXVUHOHPEUDDRVGHVWLQDWiULRVDIRUoDGHOHV
HPPHLRDRVRIULPHQWRSDVVDGR Y HHPIDFHGDTXHODPHPyULD H[RUWDRV j HVSHUDQoD H SHUVHYHUDQoD SDUD TXH SRVVDP UHFHEHU D
SURPHVVD+HEUHXVDRUHOHPEUDUDH[SHULrQFLDDQWHULRUGDFRPXQLGDGH
QRSDVVDGRVREFLUFXQVWkQFLDVDGYHUVDVHH[RUWiODDFRQVLGHUDUDTXHOD
H[SHULrQFLDHSHUVHYHUDUSDUDUHFHEHURJDODUGmRWUDQVIRUPDDQXPSDradigma de ação para o seu presente e o futuro imediato.
$VFRQH[}HVTXHLQGLFDPRGHVHQYROYLPHQWRGRSHQVDPHQWRQRV
YVmRLPSRUWDQWHVQmRVySDUDXPDSHUFHSomRPDLVFODUDGHFRPR
o paradigma se desenvolve, mas também para uma compreensão da
UHODomR GHVWH SDUDGLJPD FRP  RQGH R FRQWUDVWH HQWUH ³SHOD
Ip´H³YROWDUDWUiV´RFRUUH2VYHVWmRFRQHFWDGRVFRPRYSRU
meio dos cognatos “perseverar” e “perseverança”. “Não percais a vossa
³VHJXUDQoD´ HOD UHFHEH XPD JUDQGH UHFRPSHQVD´ GH  HVWi FRnectado com “De fato, o que precisais é de persistência para cumprir a
YRQWDGHGH'HXVHDVVLPFRQVHJXLUDUHDOL]DomRGDSURPHVVD´  
$SHUVHYHUDQoDGHMiKDYLDVLGRVXJHULGDQRYFRPDPHQomR
de “segurança”HDH[RUWDomRDQmRDEDQGRQDUD³FRQ¿DQoD´HVWiIXQdamentada na esperança de um galardão futuro. Embora esta idéia não
possa ser negada, o desenvolvimento do pensamento conduz também a
RXWURDVSHFWRHP3RUXPODGR³VXSRUWDURVRIULPHQWR´ Y 



VANHOYE, Albert. /DVWUXFWXUHOLWWHUDLUHGHO¶HSvWUHDX[+pEUHX[. Paris/BrugHV'HVFOpHGH%URXZHUS/$1(:LOOLDP/+HEUHZV. Word
%LEOLFDO&RPPHQWDU\'DOODV:RUG%RRN3XEOLVKHUS
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HVWiIXQGDPHQWDGRQD³PHOKRUSRVVHVVmR´ Y HD³LQWUHSLGH]´WHP
HPPHQWHD³UHFRPSHQVD´ Y 3RURXWURDQHFHVVLGDGHGH³SHUVHYHUDQoD´ Y IXQGDPHQWDVHQmRHP³SDUDFXPSULUDYRQWDGHGH'HXVH
assim, conseguir a realização da promessa”, mas nas citações de Isaías
H+DEDFXTXHHP³3RLVDLQGDWmRSRXFRWmRSRXFRWHPSRH
DTXHOHTXHYHPHVWDUiDtQmRWDUGDUiC2PHXMXVWRYLYHUiSHODIpPDV
se voltar atrás, minha alma não encontra nele maios satisfação`”, que
LQGLFDPTXHRWHPSRGHHVSHUDDLQGDQmRSDVVRX$VVLP³'H
fato, o que precisais é de persistência para cumprir a vontade de Deus
HDVVLPFRQVHJXLUDUHDOL]DomRGDSURPHVVD´FRQGX]D³3RLV
ainda tão pouco, tão pouco tempo, e aquele que vem estará aí, não tardará”, que apresenta a razão pela qual a comunidade deve manter a
“segurança”.
$MXVWDSRVLomRGHHVXJHUHTXHDH[SHULrQFLDGH
sofrimento, abuso e perda de bens tenha motivado a deserção de parte
GDFRPXQLGDGH YHMD EHPFRPRXPDWHQGrQFLDJHUDODHYLWDU
FRQWDWRFRPDVSHVVRDVGHIRUD  eSURYiYHOTXHDFRPXQLGDGH
tenha encontrada uma base na Escritura para interpretar o seu modo
de vida em termos de um afastamento e ocultamento em Isaías 26,208.
$PHQomRGHVWHWH[WRHPRQGHHOHpPRGL¿FDGRGHIRUPDVLJ8

6HJXQGR/(:,67:µ$QG,I+H6KULQNV%DFN¶ +HE;E 1HZ7HVWDPHQW
Studies SDPHQomRGH,VDtDVQmRVHUHIHUHjSHUVHYHUDQoD
FRPRHPPDVRWH[WRpFLWDGRSRUTXH+HEUHXVGHVHMDPHQFLRQDUDIRUPD
GHSHUVHYHUDQoDTXHHVWiVHQGRGHIHQGLGDSHODFRPXQLGDGHTXHHQWUDHPFRQÀLWR
FRP R PRGHOR TXH IRL IRUMDGR H UHYHODGR SRU &ULVWR (P YiULDV SDUWHV +HEUHXV
dirige-se a um problema ou crise na comunidade que envolve a interpretação da
SDODYUDGH'HXV  3DUD/HZLVHVWHVYHUVRVSRGHPHQYROYHUXPD
situação na qual a comunidade, depois de abraçar a palavra no Filho e manifestar
intrepidez em seu confronto original com a hostilidade pública recebida, tornou-se
fraca e desanimada (12,12) na sua relação com a sociedade e está voltando atrás
nesta relação. O estilo de vida ou afastamento e dissimulação apresentados por Isaías
QmRpYLVWRFRPRDSRVWDVLDRXLQ¿GHOLGDGHD'HXVPDVSRGHULDVHULQWHUSUHtado pela comunidade como a maneira de proceder no tempo anterior à parousia.
Além disso, Hebreus mostra que os destinatários manifestam “o mesmo ardor em
OHYDUDHVSHUDQoDDRVHXSOHQRGHVHQYROYLPHQWR´  $VVLPHVWDH[SUHVVmRGH
aprovação também é mais adequada à crise da comunidade, que envolve má interpretação da fé e não uma ameaça de deserção da fé.
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QL¿FDWLYDSHODFLWDomRGH+DEDFXTXHEHDUHIHUrQFLDD³DIDVWDPHQWR´HPGHDOJXPDIRUPDDSRLDHVWDSURSRVWD9. Hebreus
 SRUWDQWR DSUHVHQWD R FRPSURPLVVR H FRUDJHP GD FRPXQLdade em circunstâncias adversas no passado como um modelo para o
momento atual da comunidade.
$ H[SHULrQFLD SDVVDGD GD FRPXQLGDGHp DSUHVHQWDGDGD VHJXLQWH
IRUPD
0DVUHFRUGDLYRVGRVYRVVRVSULPyUGLRVPDOKDYtHLVUHFHELGR
DOX]HMiDWXUiYHLVXPSHVDGRHGRORURVRFRPEDWHDTXLRIHUHFLGRV
HPHVSHWiFXORVVRELQM~ULDVHSHUVHJXLo}HVDOLIHLWRVVROLGiULRVGRV
que sofriam tais tratamentos. E, de fato, participastes nos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria a espoliação dos vossos
bens, sabendo que estáveis de posse de uma fortuna melhor e duraGRXUD  

2XVRGDFRQMXQomRDGYHUVDWLYD³PDV´HPLQGLFDTXH+Hbreus procura levar os destinatários a agir de maneira oposta à que ele
DFDERXGHGHVFUHYHUHP$H[RUWDomRDUHOHPEUDUDH[SHULrQFLD
passada, uma característica regular da homilia cristã primitiva, não só
envolve a memória dos eventos ocorridos durante a perseguição da coPXQLGDGH  FRPRWDPEpPLQGLFDTXHDFRPXQLGDGHGHYHULD

1HVWH FRQWH[WR D H[SOLFDomR GH SHUVHYHUDQoD DR VH UHIHULU DR SHUtRGR GH IRUPDomRGDFRPXQLGDGH  pXPDPHGLGDFRUUHWLYD&RPDH[RUWDomRGH
+HEUHXVDSUHVHQWDDRVGHVWLQDWiULRVXPDLQGLFDomRHVSHFt¿FDGRFDPLQKRGDIpQR
PXQGR$MXQomRGH,VDtDVH+DEDFXTXHEDTXHIXQGDPHQWDDH[RUWDomR
SHUPLWHQmRVy³H[RUWDUSRUXPDIpYLYD´GXUDQWHRtQWHULPDQWHVGDparousia, mas ao
mesmo tempo menciona o modo de perseverança que é o oposto àquele aludido em
eVRPHQWHFRPDLQYHUVmRGDRUGHPGH+DEDFXTXHDHETXHRDXWRU
pode voltar enfaticamente da referência escatológica para sublinhar as alternativas
TXHSHUPDQHFHPGLDQWHGR³MXVWR´QHVWHtQWHULP  $SULPHLUDH[SUHVVmROLJDVHDRSDUDGLJPDFXLGDGRVDPHQWHFRQVWUXtGRH[RUWDQGRDFRQWLQXDUQD
perseverança frente à hostilidade enfrentada. A segunda é inferida da alusão de Isaías
 HP D H VLJQL¿FD TXH +HEUHXV PHQFLRQD R DIDVWDPHQWR H RFXOWDPHQWR
como um modo de perseverança. Cf. LEWIS, T. W. ‘And If He Shrinks Back’ (Heb.
;E S

9
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agir no presente como agiu no passado10. As indignidades sofridas pela
FRPXQLGDGHVmRGHVWDFDGDVHDUHIHUrQFLDjH[SHULrQFLDGHSHUVHJXLomR
WRUQDVHPDLVHVSHFt¿FDFRPDDSUHVHQWDomRGRTXHDTXHODH[SHULrQFLD
HQYROYHX 8PD SDUWH GD FRPXQLGDGH IRL H[SRVWD DR ULGtFXOR SUHVD H
sofreu abuso das autoridades, mas os demais membros da comunidade
foram solidários com aqueles que passaram por estes sofrimentos.

([SRVLomRjYHUJRQKDS~EOLFD
Hebreus destaca, em primeiro lugar, a humilhação pública soIULGD SHORV GHVWLQDWiULRV ³RIHUHFLGRV HP HVSHWiFXORV VRE LQM~ULDV H
perseguições”11 ³2IHUHFLGRV HP HVSHWiFXORV´ VLJQL¿FD ³WRUQDUVH HVSHWiFXORVHUULGLFXODUL]DGRHH[SRVWRjYHUJRQKD´12³,QM~ULDV´H³SHUseguições” indicam a natureza da humilhação a que os destinatários
IRUDPVXMHLWRV,QM~ULDVLJQL¿FD³GHVJUDoD´³YHUJRQKD´³HVFkQGDOR´H
VHFXQGDULDPHQWHDEXVRHDEMXUDomR(VWDSDODYUDGHVFUHYHYiULRVWLSRV
GH DEXVR YHUEDO H R VHX XVR UHSHWLGR HP  H  VXJHUH TXH R
THOMPSON, J.W. 7KH%HJLQQLQJVRI&KULVWLDQ3KLORVRSK\7KH(SLVWOHWRWKH
+HEUHZV:DVKLQJWRQ'&7KH&DWKROLF8QLYHUVLW\RI$PHULFDS
LANE, William L. +HEUHZVS
11
Esta linguagem relembra a descrição que Tácito apresenta da perseguição dos crisWmRV SRU 1HUR QR DQR  H& TXDQGR DOJXQV IRUDP WRUWXUDGRV SDUD GLYHUVmR GD
população ou usados como tochas para iluminar o circo à noite, mostrando que isso
foi um elemento crucial ao lidar com aquele grupo marginal (Annales )LOR
DSUHVHQWDRH[HPSORGDQDWXUH]DS~EOLFDGDSXQLomRHPVXDGHVFULomRGRVDWDTXHV
GLULJLGRVDRVMXGHXVGH$OH[DQGULDFXMRVRIULPHQWRHFUXFL¿FDomRIRUDPRUJDQL]Ddos como um espetáculo (In Fraccum $GHFODUDomRGH
de que os destinatários “não tinham resistido até o sangue”, sugere que embora eles
não tenham sofrido o martírio, mas que houve, pelo menos, um elemento de humilhação pública na perseguição mencionada. 9HMDGH6,/9$'DYLG$'HVSLVLQJ
ShameS$775,'*(+DUROG:7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZV. HermeQHLD3KLODGHOSKLD)RUWUHVV3UHVVS
12
&$'%85< +HQU\ - WKHDWUt]Z QR ORQJHU D 17 +DSD[ /HJRPHQRQ =HLWVFKULIW
für die neutestamentliche WissenschaftS(//,1*:257+3
7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZV*UDQG5DSLGV:%(HUGPDQV3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
S
10
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DEXVRIRLXPDVSHFWRUHDOHFRQVWDQWHGDH[SHULrQFLDGRVGHVWLQDWiULRV
2VHXVLJQL¿FDGRYDULDSRUWDQWRGHUHSURYDomRDPDOGLomRSDVVDQGRD
DIURQWDHVFiUQLRLQM~ULDHXOWUDMHDVVRFLDQGRVHFRPFRPHQWiULRVVDUcásticos e, freqüentemente, com escárnio, acompanhado por comentários degradantes.
$YHUJRQKDLQÀLJLGDSHORVSHUVHJXLGRUHVVXUJLDQRUPDOPHQWHGH
uma desgraça ligada a um crime ou era resultado de uma condenação
pública. Ela envolvia ataques verbais à honra e caráter da pessoa e paUHFHTXHLVWRIRLFRPXPDRVFULVWmRVHPYiULRVFRQWH[WRVVRFLDLVHVWDQGRGLUHWDPHQWHOLJDGDjDVVRFLDomRGHOHVFRP&ULVWR 3HGUR
0DWHXV/XFDV $DWULEXLomRGHGHVJUDoDHFHQVXUDDRQRPH
GRVFULVWmRVLQGLFDXPDUHMHLomRGLIXQGLGDGRJUXSRQDVRFLHGDGHTXH
respondeu com sanções negativas ao comportamento da comunidade
cristã que recusou participar totalmente na sua vida, mais o mais amarJRHOHPHQWRGDH[SHULrQFLDGDFRPXQLGDGHIRLDVXDH[SRVLomRjYHUgonha pública.
O abuso verbal estava também ligado a ataques físicos. A agresVmR DR FRUSR GH XPD SHVVRD VLJQL¿FDYD PDLV TXH LQÀLJLU GRU ItVLFD
consistindo num ataque à honra pessoal dela. Hebreus utiliza a palaYUD³SHUVHJXLomR´SDUDGHVFUHYrODXPDH[SUHVVmRTXHLQGLFDWRGDVDV
SPICQ, Ceslas. /¶(SLWUHDX[+pEUHX[9RO3DULV*DEDOGDS
Segundo MOFFATT, J. International Critical Commentary $ &ULWLFDO DQG
([HJHWLFDO&RPPHQWDU\RQWKH(SLVWOHWRWKH+HEUHZV(GLQEXUJK7 7&ODUN
S³7KHPHDQLQJLVWKDWWKH\KDGEHHQKHOGXSWRSXEOLFGHULVLRQVFRIIHG
DQG VQHHUHG DW DFFXVHG RI FULPH DQG YLFH XQMXVWO\ VXVSHFWHG DQG GHQRXQFHG
$OO WKLV KDG EHHQ WKH ZULWHU NQHZ D UHDO RUGHU SDUWLFXODU\ EHFDXVH WKH VWLQJLQJ
FRQWHPSWDQGLQVXOWVKDGKDGWREHERUQLQWKHRSHQ>@7KH\KDGEHHQH[SRVHGWR
oneidismois te kai thlipsesin, taunts and scorn that tempted one to feel shame (an
H[SHULHQFHZKLFKRXUDXWKRUHYLGHQWO\IHOWNHHQO\ DVZHOODVWRZLGHUKDUGVKLSV
ERWKLQVXOWVDQGLQMXULHV´

A punição pública era considerada como algo vergonhoso e era impossível a recuperação da honra. Filo, In Fraccum   DR UHODWDU R VRIULPHQWR GRV MXGHXV QD
época de Flaccus, utiliza palavras que indicam “desgraça” ou “insulto” quando fala
GHDJUHVVmRItVLFD(OHQRWDTXHDOJXQVMXGHXV³IRUDPSUHVRVDoRLWDGRVWRUWXUDGRVH
GHSRLVGHVWDVDWURFLGDGHVIRUDPSXQLGRVFRPDFUXFL¿FDomRFRQFOXLQGRRUHODWRGR
VRIULPHQWRItVLFRGRVVHQDGRUHVTXHWLQKDPVLGRMRJDGRVQDDUHQDFRPR³RXOWUDMHGH
seus/suas pessoas/corpos”. 9HMDGH6,/9$'DYLG$'HVSLVLQJ6KDPHS
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formas de perseguição que os cristãos sofreram. “Perseguição” é uma
palavra usada na Septuaginta para descrever o sofrimento de Israel (2
5HLV   HVSHFLDOPHQWH TXDQGR R VDOPLVWD IDOD HP QRPH GR SRYR
6DOPR QDVUHIHUrQFLDVDXPGLDRXWHPSRGHDQJ~VWLD
6DOPR$SDODYUD³SHUVHJXLomR´pWDPEpPXWLOL]DGDHPRXWURV WH[WRV GR 1RYR7HVWDPHQWR 0DWHXV $WRV  
5RPDQRV&RUtQWLRV$SRFDOLSVH 16$IRQWHGDDÀLomRpWLSLFDPHQWHXPLQLPLJRKXPDQRH+HEUHXVQmRLGHQWL¿FDRXDWDFD
DTXHOHVTXHWrPSHUVHJXLGRRVVHXVGHVWLQDWiULRV(PERUDD¿UPH
TXHRVGHVWLQDWiULRVDLQGD³QmRKDYLDPUHVLVWLGRDWpRVDQJXH´RXVHMD
QmRRFRUUHUDPRUWHFRPRUHVXOWDGRGRVMXOJDPHQWRVVXSRUWDGRVRFRPSURPLVVRGHOHVFRP&ULVWRRVH[S{VjFHQVXUDGLIDPDomRHDRDEXVR
físico.
(VWHV WRUPHQWRV ¿]HUDP FRP TXH RV GHVWLQDWiULRV GH +HEUHXV
se tornassem espetáculo público. Não podemos saber com precisão
TXDQGRLVWRRFRUUHXHDVH[SHULrQFLDVGHVRIULPHQWRLQGLFDGDVSHUWHQcem claramente ao passado da comunidade. É também provável que a
LQWHQVDH[SHULrQFLDGHGHVJUDoDHDDJXGDGHVDSURYDomRGDVRFLHGDGH
WHQKDPSURYRFDGRQRVFULVWmRVXPVHQWLPHQWRGHYHUJRQKDRXVHMD
eles se viram tentados a respeitar uma vez mais valores, relações e
tradições da sociedade. Mas, segundo Hebreus, foi a resistência a estas tentativas de controle social no passado que fez deles os melhores
H[HPSORV SDUD R SUHVHQWH 3RU LVVR +HEUHXV FRQVLGHUD D OHPEUDQoD
desse momento de alguma forma necessária para a resposta dos seus
GHVWLQDWiULRVQRSUHVHQWHFXMDKRQUDHVWDYDVHQGRDWDFDGDLQGLYLGXDO
HFROHWLYDPHQWHHH[SRVWDFDGDYH]PDLVjGHJUDGDomR6HPG~YLGD
LANE, William L. +HEUHZV, p. 299; THOMPSON, L. A Sociological Analysis of Tribulation in the Apocalypse of John. SemeiaS

Desgraça pública e violência contra a pessoa constituíam uma agressão total à sua
honra. Este tipo de vergonha pública é chamado por B. MALINA e J. H. NEYREY
um status-degradation ritual, por meio do qual os que desviavam (e assim a ameaça
que eles causavam à ordem social e política) eram neutralizados e a ordem que eles
DPHDoDYDPHUDUHIRUoDGDFRPRSULPiULDH¿QDOCf. MALINA, Bruce/NEYREY,
Jerome. Labelling and Deviance Theory. 7KH6RFLDO:RUOGRI/XNH$FWV0RGHOV
of Interpretation. -HURP\ 1HUH\ HG  0DVVDFKXVHWWV 3HDERG\+HQGULFNVRQ
S
16
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DOJXPDRHVSHWiFXORS~EOLFRDTXHIRUDPH[SRVWRVFRQWULEXLXSDUDD
GRORURVDHQDWXUDOOLJDomRHQWUH³LQM~ULDV´H³SHUVHJXLo}HV´TXH+HEUHXVIDOD D 

&RQ¿VFRGDSURSULHGDGHHSULVmR
2XWURDVSHFWRGDH[SHULrQFLDGHSHUVHJXLomRHPDUJLQDOL]DomRGRV
GHVWLQDWiULRVGH+HEUHXVFRQVLVWHQRFRQ¿VFRGDSURSULHGDGHHQDSULVmRGHDOJXQVGHOHV E 1mRVHVDEHDRFHUWRVHHVWDPRVGLDQWH
GHXPDDomRMXGLFLDOR¿FLDOGRVPDJLVWUDGRVTXHLPSXVHUDPSHVDGDV
PXOWDVRXFRQ¿VFDUDPDVSURSULHGDGHVGHYLGRDLQIUDo}HVVXVSHLWDVRX
se a referência é ao saque de casas depois que seus proprietários foram
presos ou banidos18. De qualquer forma, a perda de riqueza, particularmente como parte do ataque à honra da pessoa e à própria pessoa,
envolvia a perda de status. Riqueza e posses geralmente não eram acuPXODGDVFRPRXP¿PHPVLPHVPRQRPXQGRDQWLJRPDVSDUDSUHVWtJLRHKRQUDDWUDYpVGRVLVWHPDGHEHQH¿FrQFLDSULYDGDRXS~EOLFD8PD
perda de riqueza envolvia uma potencial perda de prestígio. A honra
estava ligada à demonstração da riqueza, mesmo a pequena riqueza de
um camponês. Qualquer que fosse a riqueza de alguém, ela consitia
num esouro e numa importante indicação do status da pessoa. A perda
de riqueza poderia também envolver uma perda proporcional de honra
e provocaria o desprezo de outros se ela fosse considerada como resultado de uma falta da própria vítima.
$ VLWXDomR GH UHSURYDomR H UHMHLomR GHVFULWD HP  LQGLFD
que os cristãos poderiam trazer a desgraça sobre eles mesmos ao se
UHFXVDUHP D FXPSULU DV REULJDo}HV H[LJLGDV SHORV SDGU}HV YLJHQWHV
$SHUGDR¿FLDORXQmRGDSURSULHGDGHOLJDGDFRPDGHJUDGDomRGHOHV
como cristãos envolveria desgraça adicional, pois ela poderia também
colocá-los numa situação econômica mais difícil, sendo difícil para

18

,VVRRFRUUHXFRPRVFULVWmRVGH5RPDDIHWDGRVSHORGHFUHWRGHH[SXOVmRQRDQR
d. C., os quais foram forçados a abandonar suas propriedades. Cf. Atos dos ApóstoORV6XHWRQLR&ODXGLXV
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eles recuperar a sua posição econômica anterior. De qualquer forma, o
HIHLWRJHUDOGDTXHODH[SHULrQFLDIRLGHPDUJLQDOL]DomRVRFLDOUHMHLomR
HGHJUDGDomR2OXJDUGRVFULVWmRVQDVRFLHGDGHIRLGHVD¿DGRHDVSHVVRDVHQYROYLGDVSHUGHUDPVHXVWDWXVFRPRFLGDGmRV¿UPHVHFRQ¿iYHLV
Podemos supor que com o passar do tempo a situação mudou e eles
FRPHoDUDPDVHQWLURGHVHMRGHUHFXSHUDUVHXOXJDUQDVRFLHGDGHEHP
como sua honra diante dos incrédulos. No decorrer do tempo, foram
confrontados por aqueles que estavam conscientes da sua degradação,
que bem poderiam lhes ter lembrado o seu novo status na sociedade,
FRPHoDQGRDVHQWLUYHUJRQKDRXVHMDSUHRFXSDomRFRPVXDUHSXWDomR
diante dos representantes da sociedade. Foi talvez mais fácil no fogo
GDSHUVHJXLomRQRIHUYRUGDVROLGDULHGDGHUHOLJLRVDGHL[DUGHODGRD
opinião dos de fora. Viver com sua perda, entretanto, estava se tornando
mais difícil.
3RU HVVD UD]mR +HEUHXV UHDOL]D XP MRJR HQWUH DV SDODYUDV ³SURSULHGDGHVSRVVHV´ YE H³SRVVHVVmR´ YF TXHpUHWRULFDPHQWH
efetivo ao desenvolver o contraste entre posses que podem ser perdidas
e posses permanentes que os cristãos possuem devido ao seu relacioQDPHQWRFRP'HXVDWUDYpVGH&ULVWR2DGMHWLYR³PHOKRUVXSHULRU´p
XVDGRUHJXODUPHQWHHP+HEUHXVSDUDH[SUHVVDUDTXDOLGDGHVXSHULRUGD
UHDOLGDGHTXHRVFULVWmRVSRVVXHP  (P
³PHOKRU´pGH¿QLGRSHODFOiXVXODH[SOLFDWLYD³FHOHVWLDO´2WHUPRFRUrelativo “permanente” indica a superioridade e estabilidade que caracWHUL]DPRPXQGRFHOHVWLDO  $¿UPHFRQ¿DQoDGRVSULPHLros cristãos de que eles possuíam “uma fortuna melhor e duradoura” no
mundo celestial transcendente que Cristo havia aberto para eles permitiu-lhes desenvolver uma perspectiva própria sobre a privação sofrida
em meio à perseguição19. Portanto, quaisquer que tenham sido as circunstâncias, os destinatários de Hebreus aceitaram alegremente aquelas
perdas porque sabiam que possuíam “uma fortuna melhor e duradoura”
F  (OHV WLQKDP FRQVFLrQFLD GH SRVVXLU XPD UHDOLGDGH VXSHULRU
melhor que as posses terrenas, pois da mesma forma que o sumo sacer-

19

THOMPSON, J.W. 7KH%HJLQQLQJVRI&KULVWLDQ3KLORVRSK\S/$1(
William L. +HEUHZVS
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dote celestial e a cidade que há de vir, a possessão deles é uma realidade
SHUPDQHQWH  20.

A solidariedade da comunidade
Hebreus nota também que outro componente na ação dos seus
destinatários foi a disposição daqueles que, presumivelmente, não
tinham sofrido a mesma punição pública, demonstrar solidariedade
com os que eram tratados daquela forma. Aqueles que não haviam
sido atingidos pessoalmente pela hostilidade a qual alguns membros
GDFRPXQLGDGHIRUDPVXMHLWRVVHLGHQWL¿FDUDPDEHUWDPHQWHFRPVHXV
LUPmRVHLUPmV$D¿UPDomRGH³DTXLRIHUHFLGRVHPHVSHWiFXORVVRELQM~ULDVHSHUVHJXLo}HVDOLIHLWRVVROLGiULRVGRVTXHVRIULDP
tais tratamentos”, acentua a persistência demonstrada pelos destinatários em compartilhar o sofrimento dos seus companheiros. Além de
VXSRUWDU DV DÀLo}HV HOHV WRUQDUDPVH ³SDUWLFLSDQWHV´ GRV TXH IRUDP
WUDWDGRVGDTXHODPDQHLUD+HEUHXVDOHUWDSDUDRSHULJRGHQHgligenciar a comunhão, mas agora destaca a mais ampla comunhão
GDFRPXQLGDGHFULVWmTXHDOFDQoRXFRPSOHWDH[SUHVVmRHPWHPSRVGH
QHFHVVLGDGH1RYDUHFRUGDomRWRUQDVHPDLVHVSHFt¿FDQDD¿UPDomR GD FRPSDL[mR H VRIULPHQWR SHVVRDO TXH RV GHVWLQDWiULRV WLQKDP
H[SHULPHQWDGR6XDFRPXQKmRFRPDDÀLomRGRVRXWURVIRLPDQLIHVWDGDHPVXDFRPSDL[mRSHORVSULVLRQHLURVDTXDOVHPG~YLGDIRLPDLV
que mera simpatia, envolvendo o apoio concreto que o irmão preso
QHFHVVLWDYD YHMD 21.
$QRomRGHXPWHVRXURFHOHVWLDORXJDODUGmRHVFDWROyJLFRHUDOXJDUFRPXPQRMXdaísmo e cristianismo primitivos e forneceu uma fundamentação distinta para o
GHVDSHJRDRVEHQVWHUUHQRVDOJRTXHIRLGH¿QLGRDSDUWLUGHRXWURVIXQGDPHQWRV
SHOD ¿ORVR¿D FRQWHPSRUkQHD Cf. LANE, William L. +HEUHZV  S $7TRIDGE, Harold W. 7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS
21
A prisão era uma característica regular da perseguição religiosa e de acordo com as
condições de prisão naquela época, os prisioneiros necessitavam ser providos pela
IDPtOLDRXSRUDPLJRV 0DFDEHXV-RVHIRAntiguidades
16,8; 18,119; Philo, In Fraccum$WRV(IpVLRV
7LPyWHR)LOHPRQ0DWHXV 
20
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Os que não tinham sofrido a mesma punição pública manifestaram
XPDYHUGDGHLUDFRPSDL[mRSDUDFRPRVTXHHVWDYDPQDSULVmRDRYLVLtá-los e levar-lhes alimento e, sem dúvida, procurar a sua libertação22.
2VTXHYLHUDPHPDX[tOLRGRVTXHIRUDPGLUHWDPHQWHHVSROLDGRVGHUDP
testemunho de que preferiam a comunidade dos seus companheiros na
fé e não aquela da cultura dominante. Eles vieram ousadamente em
DX[tOLRGHVHXVLUPmRVHLUPmVGLDQWHGDTXHODVRFLHGDGH  HQmR
tiveram medo de possíveis represálias, pois a manifestação de compai[mRHDSRLRHPIDYRUGRVTXHHUDPFRQVLGHUDGRVGHVYLDQWHVHUDDOJR
que poderia ser perigoso para o simpatizante. O envolvimento deles
com os seus companheiros não foi gratuito e a solidariedade manifestaGDQDTXHOHSHUtRGRpVLPLODUjPDQHLUDQDTXDO&ULVWRVHLGHQWL¿FRXFRP
DFRQGLomRKXPDQD  $FRPXQLGDGHDJLXGHIRUPDVROLGiULD
para com aqueles que necessitavam de apoio, tornando visível no mundo a solidariedade que Cristo compartilhou com o seu povo.
+HEUHXVSRUWDQWRDSUHVHQWDDLQVWkQFLDFRUDMRVDGHFRPpromisso da comunidade cristã sob circunstâncias adversas no passado como um modelo para a sua perseverança atual. Partindo de uma
tradição cristã primitiva designada a fortalecer os cristãos na crise de
SHUVHJXLomRRDXWRUDSOLFDDWUDGLomRGDH[SHULrQFLDGRVGHVWLQDWiULRV
D¿PGHHQFRUDMiORVDLPLWDUVHXSUySULRH[HPSOR$SHUVHYHUDQoDGD
comunidade terá como resultado que seus membros “receberão a promessa”. A promessa, um motivo que tinha aparecido antes como um
PRGRGHDOXGLUjVDOYDomRLQDXJXUDGDSRU&ULVWR  
VXUJHQRYDPHQWHFRQVWLWXLQGRVHQXP¿RFRQGXWRULPSRUWDQWHDWUDYpV
GRFDStWXOR Y +HEUHXVSURFXUDPRWLYDUDFRPXQLGDGH
D³QmRDEDQGRQDUDVHJXUDQoD´  TXHpVLJQL¿FDWLYDPHQWHRSRV-

22

3DXOR TXDQGR SUHVR UHFHEHX HQFRUDMDPHQWR H DSRLR GDV LJUHMDV )LOLSHQVHV
  ,QiFLR GH$QWLRTXLD HP VXD MRUQDGD SDUD 5RPD UHFHEHX D YLVLWD H DSRLR
dos cristãos. Luciano, PeregrinusDSUHVHQWDXPDGHVFULomRGRWLSRGHDSRLR
TXHXPJUXSRGHFULVWmRVSRGLDRIHUHFHUSDUDDMXGDUXPGRVVHXVFRPSDQKHLURV
podendo incluir alimentos, roupas, amizade e companhia dia e noite. Cf. deSILVA,
David A. 'HVSLVLQJ 6KDPH S  %58&( )) 7KH (SLVWOH WR WKH +HEUHZV.
*UDQG5DSLGV:%(HUGPDQV3XEOLVKLQJ&RS/$1(:LOOLDP
/+HEUHZVS
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ta à vergonha, assinalando o grande galardão que eles tinham recebido e
TXHUHFHEHULDPVHSHUPDQHFHVVHP¿UPHVQRVHXFRPSURPLVVR2XVHMD
RV¿pLVVmRH[RUWDGRVDGHPRQVWUDUIpHQmRYROWDUDWUiVQRVHXFRPSURPLVVR FRP &ULVWR 1HVWH FRQWH[WR +HEUHXV UHWRUQD DRV H[HPSORV
FHOHEUDGRVGHFRPSURPLVVRHIpD¿PGHHVWLPXODUR]HORGHOHVSHOD
honra diante de Deus e reforçar a idéia de que eles deveriam continuar
afastados dos valores da sociedade vigente.

+HEUHXV(VWUDQJHLURVHSHUHJULQRVVREUHDWHUUD
7HQGRDSUHVHQWDGRRH[HPSORGDFRPXQLGDGHQRSDVVDGRVREFLUcunstâncias adversas, Hebreus apresenta os heróis da fé no capítulo 11,
RTXDOIRUPDOPHQWHVHDVVHPHOKDjVOLVWDVGHH[HPSORVHDRVVXPiULRV
da história da salvação do período helenístico e romano. Estas listas
faziam parte da homilia da sinagoga helenista e a maior parte delas,
DOpPGHH[RUWDUDXPGHWHUPLQDGRWLSRRXSUiWLFDGHYLUWXGHDSUHVHQWDYDPWDPEpPRVLJQL¿FDGRGRSODQRVDOYt¿FRGH'HXV(ODVQmRVmR
VRPHQWHXPDVpULHGHH[HPSORVPDVWDPEpPXPUHVXPRGDKLVWyULDGD
salvação, condensada nas descrições das ações dos amigos de Deus, as
quais ilustram a ação de Deus naquela história. Os heróis apresentados
VmRH[HPSODUHVSRUTXHVXDIpQDTXLORTXH¿]HUDPRXQmRYLUDPDLQGD
é aprovado por Deus nas Escrituras, e, apesar de aprovados, morreram
sem ter recebido as promessas. Eles são “a grande nuvem de testemunhas” e testemunhas das “melhores coisas” que Deus preparou.
+HEUHXVSHUWHQFHjH[RUWDomRLQLFLDGDHPVHQGRWDPEpP
SUHSDUDGRSHODFLWDomRGH+DEDFXTXHEH,VDtDVDRFRQWUDVWDU
³Ip´H³DIDVWDPHQWR´$IpFRQGX]jYLGDOHYDDRJDODUGmR  
DRSDVVRTXHRDIDVWDPHQWRWUD]DGHVDSURYDomRHGHVWUXLomR  


7+<(1 +DUWZLJ 'HU 6WLO GHU MGLVFK KHOOHQLVWLVFKHQ +RPLOLH *|WWLQJHQ
9DQGHQKRHFN 5XSUHFKW&26%<0LFKDHO5The Rhetorical Composition
DQG)XQFWLRQRI+HEUHZVLQ/LJKWRI([DPSOH/LVWVLQ$QWLTXLW\*HRUJLD
0DFRQS(,6(1%$803DPHOD07KH-HZLVK+HURHVRI&KULVWLDQ
)DLWK+HEUHZVLQ/LWHUDU\&RQWH[W$WODQWD6FKRODUV3UHVVS
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+HEUHXVSULPHLURPRWLYDRVGHVWLQDWiULRVDLGHQWL¿FDUVHFRPDIpHHQWmRGHVSHUWDQHOHVRGHVHMRGHID]HUGLVWRDVXDFDUDFWHUtVWLFDPDLRU(P
VHJXLGDSURFXUDGHVHQYROYHUDWUDYpVGRVH[HPSORVTXHDSUHVHQWDRTXH
a fé pode empreender. Através do louvor dos antigos, que incorporaram
esta virtude e foram aprovados por Deus (11,2), Hebreus procura motivar os destinatários a escolher em sua própria situação um modo de vida
TXHLQFRUSRUDDIpFRPSURPLVVRHFRQ¿DQoDGHIRUPDTXHHOHVWDPEpP
possam participar das promessas que Deus tem para os que perseveram
 +HEUHXVDSUHVHQWDRH[HPSORSRVLWLYRGRV¿pLVGR$QWLJR
Testamento, procurando confrontar os destinatários com o absurdo de
VHJXLURXWURFDPLQKRTXHQmRDSHUVHYHUDQoD$OpPGLVVRHVWHV¿pLV
SHUVHYHUDUDPPHVPRVHPWHUHPUHFHELGRDSURPHVVD 2¿R
FRQGXWRUTXHOLJDRVH[HPSORVHDIpGHPRQVWUDGDSRUHOHVPRVWUDTXH
RVH[HPSORVPDLRUHVDSUHVHQWDGRVFRPR$EUDmR0RLVpVHRVPiUWLUHV
DVVXPHPXPVWDWXVVRFLDOPDLVEDL[RDRVROKRVGDVRFLHGDGHGHYLGRDR
galardão celestial que esperam. Eles são “imitadores dos que, pela fé e
perseverança, recebem a herança das promessas” (6,12).



Segundo David A. de SILVA. 'HVSLVLQJ6KDPH, p. 181, Hebreus desenvolve uma
UHWyULFDTXHUHYHODXPDUHODomRVXEFXOWXUDOFRPDFXOWXUDpWQLFDMXGDLFD+HEUHXV
HQIDWL]D XP YDORU TXH HUD FHQWUDO SDUD R MXGDtVPR D OHDOGDGH H D FRQ¿DQoD HP
Deus, demonstrando como os cristãos podem cumprir aquela virtude de forma mais
completa que os que estavam fora da sub-cultura cristã. O uso de “testemunhar”
H VXD RFRUUrQFLD QD WUDQVLomR GR HQF{PLR SDUD D FRQFOXVmR GH  LQGLFD WDPEpPTXH+HEUHXVGHVHMDHQIDWL]DUTXHDSHUVHYHUDQoDQDIpUHVXOWDUiQXPUHFRQKHcimento similar dos destinatários diante de Deus, um testemunho do seu valor e
uma concessão de honra. Assim, na apresentação da fé no capítulo 11 vemos Deus
como benefactor YHMD RTXHHQYROYHDFULDomRGHXPDUHODção cliente/patrão, tendo em vista a honra de ambos. O cliente pode apelar ao seu
SDWUmRFRPRRYLQGLFDGRUGDVXDKRQUD 6DOPR/;;6DOPR/;; 
$SUiWLFD¿HOGRVGHYHUHVIRUQHFHDFRQ¿DQoDGHTXHRSDWUmRDVVLVWLUiR¿HOHP
tempo de necessidade e não permitirá que ele caia em desgraça. A fé também leva
em consideração as coisas não vistas e as realidades futuras ao traçar seu curso de
DomR EEE WRUQDQGRUHODWLYDVDLPSRUWkQFLDGRYLVtYHO
HSUHVHQWH &RUtQWLRV 5HDOPHQWHDRFRQVLGHUDURLQYLVtYHOFRPRYLVtYHO
Abraão, Moisés e os mártires suportam a perda de prestígio e status que as ações de
fé trazem aos olhos dos incrédulos e, assim, alcançam a vida e honra diante de Deus
e na memória do seu povo (11,2).
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+HEUHXV2H[HPSORGH$EUDmR
+HEUHXVGHVWDFDDH[SHULrQFLDGHIpGH$EUDmRTXHpMXVWL¿FDGDSHODLQVHUomRKRPLOpWLFDGRVY2WH[WRUHODWLYRD$EUDmR
GLYLGHVHHPWUrVSDUWHVDPLJUDomRGHOHSDUDDWHUUDGDSURPHVVD Y
 DLQVHUomRKRPLOpWLFDVREUHDYHUGDGHLUDSiWULD Y HRVDFULItFLRGH,VDTXH Y 2FRPHQWiULRKRPLOpWLFRVHJXHRWHPDGRV
YHQmRGRVYLPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHV'HIDWR
separa a narrativa do nascimento miraculoso de Isaque (v.11-12) da que
IDODVREUHDSUHVHUYDomRGHOH Y 1HVWDDSUHVHQWDomRGHVWDFDP-se alguns aspectos da história familiar de Abraão, mas Hebreus destaca
a partida dele da terra natal em obediência à vontade de Deus (11,8-10),
SDUDXPOXJDUGHVFRQKHFLGR  $EUDmRpFKDPDGRSDUDYLYHU
como estrangeiro numa terra estrangeira. Ele é apresentado como “esWUDQJHLURHSHUHJULQR´XPDH[SUHVVmRQRUPDOPHQWHXVDGDSDUDLQGLFDU
SHVVRDVTXHGHVIUXWDYDPGHXPVWDWXVPDLVEDL[RTXHRVRXWURVFLGDdãos26$H[SHULrQFLDGHPLJUDomRGHOHpGHVWDFDGDMXVWDPHQWHSRUTXHD
sua chamada indica a separação e até mesmo a alienação que acompanhou o fato de ele ter sido escolhido por Deus. Muitas coisas forma proPHWLGDVD$EUDmRPDVDVHSDUDomRGDSiWULD¿FDHYLGHQWHQDVSDODYUDV
TXHOKHIRUDPGLULJLGDVSHORSUySULR'HXV³26HQKRUGLVVHD$EUmR


A terra nativa era importante para uma pessoa e para o seu sentido de identidade e
as pessoas de um mesmo país formavam o grupo primário de referência para a pesVRD9LYHUORQJHGDWHUUDQDWLYDHQWUHWDQWRH[SXQKDDSHVVRDjSHUGDGHVWDWXVHD
um acesso limitado a adquirir honra na terra estrangeira. De acordo com o Sirácida
³7ULVWHYLGDpDQGDUGHFDVDHPFDVDDtpVIRUDVWHLURQmRSRGHUiVDEULU
a boca; tu és um estranho, darás de beber sem receber um obrigado e, além disso,
RXYLUiVSDODYUDVDPDUJDVµ9HPFiIRUDVWHLURS}HDPHVDVHWHQVDOJXPDFRLVD
dá-me de comer.’ ‘Retira-te, forasteiro, cede lugar a um mais digno, vou hospedar
PHXLUPmRSUHFLVRGDFDVD¶(VVDVFRLVDVVmRSHVDGDVSDUDXPKRPHPVHQVDWRD
FHQVXUDGRKRVSHGHLURHDLQM~ULDGRFUHGRU´
26
$IDOWDGHFLGDGDQLDH[SXQKDDSHVVRDDH[SHULrQFLDVPDLRUHVGHGHVJUDoDHSHUGD
pois ela trazia segurança e alguns laços dentro da sociedade. A falta de cidadania
WDPEpPGHL[DYDDSHVVRDjGHULYDVXMHLWDDRDEXVRHLQVXOWR1RFDVRGRVMXGHXV
GH$OH[DQGULDVXDSHUGDGHFLGDGDQLDIRLXPSUHO~GLRGRVGHVDVWUHVTXHGHVWUXtUDP
a honra, a propriedade e a vida deles. Cf. deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPH,
S
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´Parte da tua terra, da tua família e da casa de teus pais para a terra que
eu te mostrarei`” (Genesis 12,1).
Segundo Hebreus, “Pela fé, Abraão, respondendo ao chamamento,
obedeceu e partiu para um lugar que devia receber em herança, e partiu sem saber para onde ia” (11,8). Deus não disse para onde Abraão
GHYHULDLUDWpDTXHOHGHVWLQRVHUDOFDQoDGRHHPERUDWHQKDD¿UPDGR
que lhe daria a terra, quando Abraão lá chegou, encontrou outro povo
vivendo ali, o que fez com que ele se tornasse um “residente estrangeiUR´  1DGLVFXVVmRVREUHDIpGH$EUDmR+HEUHXVQmRFLWDRWH[WR
SURYDGH*rQHVLV³$EUDmRWHYHIpQR6HQKRUHSRULVVRR6HQKRU
RFRQVLGHURXMXVWR´(OHpXPGRVSRXFRVH[HPSORVGHIpGD(VFULWXUD
TXH+HEUHXVDSUHVHQWDPDVQmRH[SORUDRSRWHQFLDOWRWDOGRVHXSUySULRH[HPSORSRLVRVHXLQWHUHVVHSULPiULRQmRpDIpGH$EUDmRPDV
a eleição dele e o isolamento subseqüente do lar, da nação e do mundo,
MXQWDPHQWHFRP,VDTXHH-DFy
Hebreus não compartilha as interpretações contemporâneas sobre
Abraão, as quais quase nunca o apresentam como estrangeiro. Elas evitam ou ignoram o fato de Abraão não ser, verdadeiramente, um israelita.
Por ser fundamentalmente o “pai da nação”, a descrição bíblica do seu
status como residente estrangeiro normalmente não aparece nas narratiYDVGRFKDPDGRGHOHDVTXDLVIUHTHQWHPHQWHRDSUHVHQWDPFRPRRMXGHXSRUH[FHOrQFLD0DV+HEUHXVDFHQWXDDIDOWDGHFRQH[mRGH$EUDmR
FRP,VUDHODRUHFRQWDURHSLVyGLRGDPLJUDomRGHOH$IDOWDGHFRQH[mR
“com”, “de onde veio” ou “onde Abraão chegou” indica o isolamento
GHOHGHXPSRYRHGHXPDWHUUD3RUHVVDUD]mRRPLGUD[HGH
GHULYDGRGH*rQHVLVDSUHVHQWDDH[SHULrQFLDGH$EUDmRFRPRXP
estrangeiro e peregrino, comentando a vida dele, nomeadamente a migraomRSDUD&DQDmHDVXEVHTHQWHYLGDVHPLQ{PDGH *rQHVLV
 +HEUHXVpWHVWHPXQKDGHXPDWLSRORJLDGH$EUDmRGHDFRUGRFRPDTXDOHOHpR³SHUHJULQR´SRUH[FHOrQFLDRPRGHORSDUDDTXHOHV
que peregrinam na terra devido ao seu ideal religioso.



SIKER, J. S. 'LVLQKHULQWLQJWKH-HZV$EUDKDPLQ(DUO\&KULVWLDQ&RQWURYHUV\.
/RXLVYLOOH-RKQ.QR[3UHVVS9(50(6*Scripture and Tradition
Judaism. /HLGHQ(-%ULOOS
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$ D¿UPDomR LQLFLDO GR PLGUD[H ³'H DFRUGR FRP D Ip WRGRV HVWHVPRUUHUDP VHPWHUDOFDQoDGRDUHDOL]DomRGDV SURPHVVDV´ YD 
refere-se a todos os heróis mencionados antes na lista e muitos outros
serão ainda apresentados, pois Abel, Enoque, Noé e os patriarcas são
SDUWHGDWUDMHWyULDKLVWyULFDGH$EUDmR0DV+HEUHXVFRPHQWD
HPJHUDODYLGDGHOHSRLVHOHpRSHUVRQDJHPTXHPHOKRUH[HPSOL¿FD
RTXH+HEUHXVTXHUGHL[DUFODURSDUDRVVHXVGHVWLQDWiULRVVHSDUDomR
e marginalização. É a própria história de Abraão em Gênesis que forQHFHDOLQJXDJHPTXHIDODVREUHDVHSDUDomR(P+HEUHXVDFRQ¿VVmR
GRV SDWULDUFDV GH TXH VmR ³HVWUDQJHLURV´ H ³SHUHJULQRV´ LQWHQVL¿FD D
H[SUHVVmRXWLOL]DGDHP*rQHVLV3RULVVRRUHVWDQWHGRYHVSHFL¿FD
que a morte dos patriarcas, de acordo com a fé, foi marcado por uma
H[SHFWDWLYDRSRVWDDRFXPSULPHQWR)RLQXPDFRQGLomRGHIpHQmRGH
cumprimento que os heróis morreram.
2YVXJHUHTXH$EUDmRSRGHULDWHUUHWRUQDGRjVXDSiWULDRULJLQDO&RQWXGRDH[SUHVVmR³WRGRVHVWHV´pXPDUHIHUrQFLDPDLVDPSOD
“De acordo com a fé, todos estes morreram sem ter alcançado a reaOL]DomRGDVSURPHVVDVPDVWHQGRDVHQ[HUJDGRHVDXGDGRGHORQJHH
reconhecendo-se estrangeiros e peregrinos na terra. Pois aqueles que
assim falam mostram claramente que estão à procura de uma pátria”
Y (VWDOLQJXDJHPSUHSDUDDGHFODUDomRGRY³'HIDWRDVSLravam a uma pátria melhor, a uma pátria celeste. Por isso, Deus não se
envergonha de ser chamado seu Deus; de fato, ele preparou-lhes uma
FLGDGH´   TXH D¿UPD TXH D PHWD GDV SHUHJULQDo}HV GH$EUDmR
não é terrena, mas a terra prometida celestial. Os patriarcas estão separados do mundo no qual eles vivem. Eles estão alienados da sua pátria,
EHPFRPRGDWHUUDSURPHWLGDSRU'HXVRTXHID]FRPTXHDD¿UPDomR
GRYD³HVHWLYHVVHPWLGRHPPHQWHDTXHODGHRQGHKDYLDPVDtGR´
LQGLTXHQmRXPGHVHMRQRVWiOJLFRSHODDQWLJDSiWULDPDVSRUXPDSiWULD
melhor28.
28

Nesta passagem, a especulação sobre a cidade (Jerusalém) celestial é outra concepção
que faz parte do eschatologoumenaGH+HEUHXV YHMDH XPDFRQFHSomRTXHÀRUHVFHXQDOLWHUDWXUDDSRFDOtSWLFDHUDEtQLFDPDVHPPHQRUHVFDODQRMXGDísmo helenístico. Esta idéia foi também amplamente usada pelos escritores do Novo
7HVWDPHQWRSDUDH[SUHVVDUHPWHUPRVFRQFUHWRVRREMHWRGDVHVSHUDQoDVHVFDWROyJLFDV
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Quando, então, Abraão e sua família, motivados pela fé, abraçam a vida de “estrangeiros e peregrinos”, isto seria entendido como
DHVFROKDGHXPVWDWXVPDLVEDL[RHWUDULDGHVRQUDHSHULJR$SHVDU
de não sabermos se Abraão sofreu algum destes infortúnios em sua
SHUHJULQDomRRFRQWH[WRFXOWXUDOGRVGHVWLQDWiULRVVXJHUHTXHRDXWRU
e eles teriam entendido a escolha de Abraão como uma aceitação da
perda de prestígio por causa da obediência à vontade de Deus. À luz
GD H[SHULrQFLD GD FRPXQLGDGH DSUHVHQWDGD HP  SRGHPRV
SRUWDQWR D¿UPDU TXH +HEUHXV VH DWpP D HVWH DVSHFWR GD DSUHVHQWDomRGH$EUDmRSRUTXHHOHUHVSRQGHGHIRUPDPDLVSUy[LPDjVLWXDomR
dos seus destinatários. Abraão é descrito como alguém que procura o
H[tOLRD¿PGHDOFDQoDUDOJRPHOKRUDFLGDGHFHOHVWLDOTXH'HXVSUHparou. Hebreus descreve a cidade pela qual Abraão escolheu o status
e desonra de estrangeiro como “construída por Deus” (11,10.16). Entretanto, a cidade celestial fundada por Deus tem valor maior que as
cidades terrenas e confere um status maior aos seus cidadãos do que
as cidades terrenas aos seus. Abraão e sua família mantiveram este
SUrPLRPDLRUGLDQWHGHOHVWRGRRWHPSR  HDYDOLDQGRFRP
os olhos da fé, eles suportaram a desgraça temporária como meio de
DWLQJLUDPHWD  29.
1HVWHVHQWLGR$EUDmRHRVVHXVGHVFHQGHQWHVDRGHL[DUVXDWHUUD
nativa em obediência à vontade de Deus, eles aceitam o status mais
EDL[RGHHVWUDQJHLURVHSHUHJULQRVVHQGRH[SRVWRVjUHSURYDomRHGHsonra que acompanhavam aquela mudança de status. Ele confessaram
HVWHVWDWXVSHUVHYHUDUDPQHOH  HDGHVSHLWRGRIDWRGHTXH
cristãs. Paulo fala do politeumaFHOHVWLDOGRVFULVWmRV )LOLSHQVHV HGD-HUXVDOpP
GHFLPDTXHpOLYUH *DODWLDQV 2$SRFDOLSVHGH-RmRGHVFUHYHYLYLGDPHQWHD
QRYD-HUXVDOpP  3DUD+HEUHXVDFLGDGHMiH[LVWHSHUPDQHQWHPHQWHQR
FpX     1HOD HVWi R SURWyWLSR GR DOWDU FRQVWUXtGR SRU 0RLVpV
 eDSUySULDWHUUDGDSURPHVVDTXHRVSDWULDUFDVGHVHMDUDPYLUDPHVDXdaram de longe (11,8-12). Cf. de YOUNG, James Calvin. -HUXVDOHP LQ WKH 1HZ
7HVWDPHQW7KH6LJQL¿FDQFHRIWKH&LW\LQWKH+LVWRU\RIWKH5HGHPSWLRQDQGLQ
(VFKDWRORJ\.DPSHQ1HWKHUODQGVS'(876&+&HOLD7UDQVIRUPDWLRQVRI6\PEROV7KH1HZ-HUXVDOHPLQ5HYHODWLRQ=HLWVFKULIWIUGLH
neutestamentliche Wissenschaft S
29
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS
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SRGHULDPYROWDUjVLWXDomRTXHWLQKDPQRVHXSDtVGHRULJHP  
não foram afetados por qualquer tipo de vergonha diante da opinião da
VRFLHGDGHYLJHQWHHQmRVHVHQWLUDPPRWLYDGRVDGHL[DUDTXHODUHODomR
marginal em troca de um lugar de honra aos olhos daquela sociedade.
Por essa razão, “Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus”, da
PHVPDIRUPDTXHR)LOKRID]FRPRVPXLWRV¿OKRV³3RLVRVDQWL¿FDGRU
HRVVDQWL¿FDGRVWrPWRGRVDPHVPDRULJHPSRULVVRHOHQmRVHHQYHUgonha de chamá-los de irmãos” (2,11). Associando-se o próprio nome
GH'HXVDHOHVVXDKRQUDpSUHVHUYDGDFRPRXPDH[WHQVmRGDKRQUD
GH 'HXV$EUDmR H RV SDWULDUFDV GHVFRQVLGHUDP D RSLQLmR GRV LQ¿pLV
(OHV GHVSUH]DP D YHUJRQKD DR SHUPLWLU TXH D RUGHP GH 'HXV GH¿QD
o que constitui comportamento honroso e desonroso. A obediência a
Deus conduz à honra, nunca à desgraça e, também, à boa reputação e
DSURYDomRQDFRPXQLGDGH¿HO.

+HEUHXV2H[HPSORGH0RLVpV
$DSUHVHQWDomRGRVH[HPSORVGHIpGH+HEUHXVUHIHUHVHGHIRUma particular, à situação dos destinatários. Moisés é apresentado como
DOJXpPPDLVQDUHODomRGRSRYRGH'HXVTXHVRIUHXSRUFDXVDGD¿GHlidade. Hebreus não menciona a fama dele como legislador e mediador
da nova aliança. O que é central é o fato de que ele renunciou um lugar
de honra no mundo e escolheu o status de escravo em solidariedade ao
povo de Deus. Assim, logo após a indicação do nascimento e a preserYDomRPLUDFXORVDGHOH  +HEUHXVD¿UPDTXH0RLVpV³UHFXVRXD
VHUFKDPDGR¿OKRGD¿OKDGH)DUDy´HHPVHJXLGDDSUHVHQWDHYHQWRV
GDYLGDGHOHTXHLQGLFDPXPFRQÀLWRRQGH³RTXHVHYr´GHYHVHUDYDOLDGRHPIXQomRGRTXH³QmRVHYr´&KDPDGR³¿OKRGD¿OKDGH)Draó”, Moisés, motivado pelas “coisas ainda não vistas”, abandonou os
tesouros do Egito, preferindo sofrer e compartilhar a sorte do “povo de
'HXV´³3HODIp0RLVpVWHQGRFUHVFLGRUHQXQFLRXDVHUFKDPDGR¿OKR
GD¿OKDGH)DUDy3UHIHULXVHUPDOWUDWDGRFRPRSRYRGH'HXVDJR]DU



deSILVA, David A.'HVSLVLQJ6KDPH, p. 190.
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SRUXPWHPSRGRSHFDGR´  0RLVpVWRUQDVHSDUWHGRV³¿OKRV
GH,VUDHO´ ([RGR/;; (OHHVWiVHSDUDGRSRUTXHFRQVFLHQWHPHQWHHVFROKHGHL[DUR(JLWRUHFXVDQGRSHUPDQHFHUPHPEURGDFDVDUHDO
HJtSFLDHUHMHLWDQGRWXGRTXHHODSRGHULDWHUOKHIRUQHFLGRSDUDVRIUHU
MXQWRFRPRSRYRGH'HXV.
Apresentado como membro da família real egípcia e, possivelmente, como o herdeiro do trono do Egito, Moisés renuncia e de fato
GHVSUH]DHVWDVKRQUDVHPIDYRUGHVHU³PDOWUDWDGRMXQWRFRPRSRYR
GH 'HXV´ (OH GHL[D SDUD WUiV DV KRQUDV GR WURQR D ¿P GH XQLUVH
D HVFUDYRV SRYR GR PDLV EDL[R VWDWXV VRFLDO H VXMHLWRV DR LQVXOWR H
abuso físico. É interessante observar que o prazer da corte do Egito
pTXDOL¿FDGRSRUGRLVWHUPRV2SULPHLURWHUPR³WHPSRUiULR´FRQtrasta com “permanente”, que é usado para descrever a herança eterna
 ID]HQGRFRPTXHDKRQUDRXFRQIRUWRSRVVLELlitados pela alegria temporária do status terreno e riqueza não tenha
YDORU~OWLPRHVWDQGRPHVPRVXMHLWDDVHUWUDQVIRUPDGDHPGHVJUDoDH
dor no dia da visita de Deus2VHJXQGRWHUPRLGHQWL¿FDHVWHSUD]HU
com o “pecado”. Aqui pecado é mais que transgressão da lei, sendo
a recusa a viver em solidariedade com o povo de Deus. O conteúdo
GHVWHSHFDGRHUDDIDVWDUVHGRSRYRGH'HXV1HVWHWH[WRSHFDGRp
QmR SHUVHYHUDU QmR VXSRUWDU DV LQM~ULDV MXQWR FRP LUPmRV H LUPmV
(VWD GH¿QLomR GH SHFDGR RX VHMD QmR VHU VROLGiULR FRP R SRYR GH
Deus em seu sofrimento e, principalmente a perspectiva da impossibilidade de restauração de alguém que peca depois de ter conhecido
DIp  UHODFLRQDRWHUPRSHFDGRFRPDFULVHTXHRV
destinatários de Hebreus estavam enfrentando. O pecado ocorre quando a comunhão com o povo de Deus é recusada ou abandonada, ceGHQGRjWHQWDomRHSURFXUDQGRXPOXJDUGHSUD]HUQDVRFLHGDGHLQ¿HO
2 SHFDGR RFRUUH TXDQGR DOJXpP DEDQGRQD R ³VHU PDOWUDWDGR MXQWR
FRPRSRYRGD'HXV´SDUDDOFDQoDUDKRQUDGH¿QLGDSHORVLQLPLJRV
D’ANGELO, M. R. 0RVHVLQWKH/HWWHUWRWKH+HEUHZVS%8CHANAN, G.W. 7RWKH+HEUHZV$QFKRU%LEOH&RPPHQWDU\1HZ<RUNS
63,&4&HVODV/¶(SvWUHDX[+pEUHX[S

SPICQ, Ceslas. /¶(SvWUHDX[+pEUHX[S/$1(:LOOLDP/+HEUHZV
SGH6,/9$'DYLG$'HVSLVLQJ6KDPH, p. 191-192.


REFLEXUS - Revista de Teologia e Ciências das Religiões |

165

de Cristo. Moisés demonstra a sua fé ao escolher ser maltratado e deVRQUDGRMXQWRFRPRSRYRGH'HXVDRVROKRVGRPXQGRFXMDKRQUD
SDUDGR[DOPHQWH HVWi GHVWLQDGD D VHU WRWDOPHQWH GHVWUXtGD QR GLD GD
PDQLIHVWDomRGH'HXV.ODXV:HQJVWGHFODUD
1DV KLVWyULDV GH 0RLVpV R DXWRU UHGHVFREUH R FRQÀLWR GH
VXDSUySULDpSRFD  (PHOHUHFRUGDDRVVHXVOHLWRUHVH
ouvintes os “primórdios”, imediatamente a seguir ao seu batisPR TXH RV FRORFDUD GLDQWH GHVWH FRQÀLWR H SRUWDQWR QD FRPprovação de uma luta de sofrimento, a qual atingia, segundo os
YDWRGRVQDFRPXQLGDGHDDOJXQVGLUHWDPHQWHDWUDYpVGD
prisão e do desprezo público, aos outros pela solidariedade com
os diretamente atingidos e pelas conseqüências daí decorrentes,
FRPRDFRQ¿VFDomRGRVEHQV2PRWLYRSDUDUHFRUGDUHVWHWHPSR
GHVRIULPHQWRpTXHDDPHDoDH[LVWHVHPSUHGHIRUPDODWHQWH
HRDXWRUQmRTXHUTXHGHODVHIXMDUHFRUUHQGRDDGDSWDomR3RU
LVVR HOH H[RUWD QR Y D QmR SHUGHU D FRUDJHP H R GHVWHPRU
Analogamente, na retrospectiva às histórias de Moisés, ele menFLRQDGXDVYH]HVDLQWUHSLGH]SHUDQWHRIDUDyTXHQRFRQWH[WR
GHVWHPRWLYRWDQWRQRYFRPRQRYpFKDPDGR³RUHL´$
palavra grega que está no fundo designa freqüentemente o imperador romano. Os pais de Moisés agiram “ancorados na fé”
FRQWUDXP³HGLWRR¿FLDOGRUHL´$IpGHPRQVWUDVHQHOHVFRPR
nos cristãos a quem o autor da carta se dirige, na intrepidez em
QmRWHPHUVHUDFXVDGRGHLOHJDOLGDGH2DUURMRFRPTXH0RLVpV
renunciou a seus privilégios e se tornou solidário com o povo
GH'HXVRSULPLGR  HQRTXDORXWURUDDTXHOHVTXHQmR
tinham sido atingidos pelas medidas persecutórias se tornaram
FRPSDQKHLURV GDTXHOHV TXH HUDP DWULEXODGRV SRU HODV 
 RDXWRUTXHUTXHVHMDPDQWLGRSRUDTXHOHVDTXHPHVFUHYH
Outro comportamento seria pecado. Moisés “preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar, por um tempo, do pecado”
 ³3HFDGR´pDTXLDUHFXVDGDVROLGDULHGDGHFRPRSRYR
de Deus sofredor. Lealdade incondicional oferece segurança,
SHUPLWHJR]DUDYLGDDSHUVLVWrQFLDQDSUR¿VVmRGHIpHP-HVXV
TXHVHFRPSURYDQDVROLGDULHGDGHSUiWLFDH[S}HSRVVLYHOPHQWH
à perseguição. A descoberta desta situação e da sua superação na
(VFULWXUDHQFRUDMDDSHUVHYHUDUQDSUySULDVLWXDomRDSHUPDQH-
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cer solidariamente na comunidade dos atribulados, a não ceder,
a contradizer.

A escolha de Moisés é motivada por sua avaliação do valor respectivo dos tesouros do Egito e a “reprovação de Cristo”. Com os olhos
¿[RVQRJDODUGmR  HOHDFKRXTXHDUHSURYDomRGH&ULVWRFRQVWLWXtDRPDLRUWHVRXUR2Y³&RQVLGHURXDKXPLOKDomRGH&ULVWRFRPR
XPDULTXH]DPDLRUGRTXHRVWHVRXURV(JLWRSRLVWLQKDRV¿[RVQDUHFRPSHQVD´pXPEUHYHFRPHQWiULRFXMDIXQomRpVLPLODUDRPLGUD[H
GRV Y QD VHomR GH$EUDmR 1RV GRLV FDVRV +HEUHXV PRVWUD DV
motivações dos heróis. Abraão, depois de migrar para Canaã, teve de
viver como estrangeiro e peregrino na terra da promessa, pois ele ainda
não havia chegado à verdadeira pátria. Moisés, por sua vez, “considerou a humilhação de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros
Egito”. Hebreus destaca este aspecto emocional, tanto ao falar dos
SDWULDUFDV TXDQWR GH 0RLVpV SRLV PHVPR TXH RV GHL[H VDEHU TXH Ki
JDODUG}HVTXHRVHVSHUDPHOHVQmRRVH[SHULPHQWDUDPGXUDQWHDVVXDV

WENGST, Klaus. 3D[5RPDQD3UHWHQVmRH5HDOLGDGH([SHULrQFLDVHSHUFHS
o}HV GD SD] HP -HVXV H QR FULVWLDQLVPR SULPLWLYR 6mR 3DXOR 3DXOLQDV 
S

$H[SUHVVmR³KXPLOKDomRGH&ULVWR´GHULYDGR6DOPR /;; H /;; 
A leitura do Salmo 88 apresenta duas características marcantes. Primeiro, a passagem é geralmente interpretada de forma a assinalar a auto-doação de Cristo em
favor do seu povo. Segundo, a mudança é interpretada principalmente como uma
mudança de status que envolve reprovação. Na medida em que se refere à morte
do Senhor, e até mesmo aos abusos que ele sofreu nos relatos evangélicos da cruFL¿FDomRH[LVWHFHUWDLGHQWL¿FDomRGHKXPLOKDomRQHVWHYHUVRFRPDKXPLOKDomR
GRJUDQGHVDOPRGDSDL[mR 6DOPR/;; $VOHLWXUDVFULVWmVGR6DOPR
LXX fornecem um modelo de leitura destes Salmos que pode ter sido utilizado por
Hebreus. Tanto Cristo quanto Moisés trocaram a “alegria que poderiam ter” pelo
VRIULPHQWRHRSUyEULRMXQWRDRSRYRGH'HXV0DV&ULVWRFRPROtGHUGHQRVVDIp
a conduz também à perfeição (12,2). Moisés, ao fazer uma escolha semelhante à
GH-HVXVWURX[HVREUHVLDPHVPDUHSURYDomRPDVDSHVDUGHPRUUHUVHPUHFHEHU
a promessa, pode contemplá-la, pois “olhou além do galardão”. Cf. D’ANGELO,
M. R. 0RVHVLQWKH/HWWHUWRWKH+HEUHZVS$775,'*(+DUROG:The
(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS022'RXJODV-The Old Testament in the
Gospel Passion Narratives6KHI¿HOG7KH$OPRQG3UHVVS
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vidas. A fé considera as realidades terrenas à luz das realidades eternas,
fazendo com que o que pode provocar reprovação e desonra na corte
GHRSLQLmRGRPXQGRVHMDWUDQVIRUPDGRQRFDPLQKRSDUDDKRQUDGLDQWH
de Deus.
3RUWDQWRTXDOTXHUTXHVHMDRVLJQL¿FDGRGH+HEUHXVHOH
GHYHWDPEpPFRQFRUGDUFRPRXVRGDPHVPDH[SUHVVmRHP+HEUHXV
RQGHDRVGHVWLQDWiULRVpGDGDDH[RUWDomRGHFDUUHJDUD³UHSURYDomRGH&ULVWR´³3RUHVWHPRWLYR-HVXVSDUDVDQWL¿FDURSRYRFRP
seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, pois, ao
seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação”.
(VWDH[RUWDomRDOpPGLVVRUHOHPEUDDH[SHULrQFLDDQWHULRUGHGHVJUDoD
  D TXDO LQFOXtD D UHSURYDomR H HUD UHVXOWDGR GD DVVRFLDomR
dos destinatários com Cristo. Nesse sentido, da mesma forma que os siQyWLFRVORFDOL]DPR6DOPRQRFRQWH[WRGDYLGDGH-HVXV+HEUHXV
coloca o Salmo 68,8.10 nos lábios de Jesus, que suportou insultos e
desgraça por causa da obediência a Deus. Entretanto, assim como CrisWRGHVSUH]RXRYDORUGHKRQUDGDVRFLHGDGHHWURX[HVREUHVLDUHSURvação, derivada da sua obediência a Deus, assim também o fez Moisés
e os destinatários são também convocados a fazê-lo. A “reprovação de
&ULVWR´VLJQL¿FDDUHSURYDomRGHYLGRjSHUVHYHUDQoDQDREHGLrQFLDj
FKDPDGDGH'HXV(ODIRLH[HPSOL¿FDGDSRU-HVXVHWDPEpPLQGLFDTXH
a esperança daqueles que têm compartilhado os sofrimentos de Cristo
FRPSDUWLOKDUmRDH[DOWDomRHRJDODUGmRTXH&ULVWRUHFHEHX +HEUHXV
2,10; 12,2).
Hebreus destaca também que Moisés, da mesma forma que Isaque,
-DFy H -RVp   WHP SRGHU SURIpWLFR SDUD DQWHFLSDU R IXWXUR
“Pela fé, abandonou o Egito sem temer a ira do rei e, como quem vê
DTXHOHTXHpLQYLVtYHOPDQWHYHVHLQDEDOiYHO´ Y 0RLVpVpPRWLvado pelas “coisas não vistas”. Vale lembrar que, em geral, Hebreus
apresenta Moisés como um visionárioGHVWDFDQGRHYHQWRVHVSHFt¿FRV
da vida dele, assim como fez com os outros personagens, mas em vez
de apresentá-lo como o condutor dos israelitas para fora da escravidão,




de SILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS
D’ANGELO, M. R. 0RVHVLQWKH/HWWHUWRWKH+HEUHZVS
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descreve-o como um homem que sabe fazer boas escolhas. À luz da
promessa, pois “olhou o galardão”, Moisés escolhe abraçar a reproYDomRGH&ULVWRRXVHMDHVFROKHURFXUVRGDREHGLrQFLDD'HXVPHVmo à custas de ser desonrado aos olhos do mundo. Moisés desprezou
a vergonha, renunciando às honras do mundo onde ele nasceu e foi
adotado. De modo análogo ao modelo de Cristo, assumiu a forma de
escravo e escolheu ser desonrado e reprovado na companhia do povo
GH'HXVXQLQGRVHDVVLPDRVHXGHVWLQRDRLQYpVGHEHQH¿FLDUVHGRV
prazeres daquela sociedade e ligar-se ao destino dela. A fé o conduziu à
escolha da desgraça temporária e a avaliar as honras do mundo à luz do
JDODUGmRGH'HXV0RLVpVFRPR$EUDmRGHL[DDVXDWHUUDGHRULJHP
XQLQGRVHDRSRYRGH'HXVHPVXDSHUHJULQDomRD¿PGHDOFDQoDUR
galardão prometido.
Hebreus não apresenta Moisés como um herói nacional e ignora o chamado divino para conduzir o povo, a sua função de intercessão entre o povo e Deus e a aliança do Sinai. Percebemos a razão da
HVFROKD GH 0RLVpV TXDQGR H[DPLQDPRV VXD UHODomR FRP D H[RUWDomR
como um todo e, em particular, com a introdução e a conclusão da lista. Uma comparação entre a apresentação de Moisés e os personagens
apresentados em Hebreus 11 demonstra que ela está conformada com a
situação dos destinatários e com o que Cristo fez. No passado, os desWLQDWiULRVGH+HEUHXVH[SHULPHQWDUDPLQM~ULDVHMXOJDPHQWRVRIUHUDP
H SHUGHUDP RV EHQV  $ ¿GHOLGDGH SDVVDGD GD FRPXQLGDGH
p GHVFULWD HP WHUPRV TXH OHPEUDP 0RLVpV FXMD HVFROKD DFRPRGDVH
DHVWDLQWHUSUHWDomRGHVXDH[LVWrQFLD0RLVpVHVFROKHXVHUPDOWUDWDGR
MXQWRFRPRSRYRGH'HXV  DEDQGRQRXRVWHVRXURVGR(JLWRH
olhou o galardão que estava adiante (11,26). Ele até mesmo suportou o
³RSUyEULRGH&ULVWR´  TXHpH[DWDPHQWHRTXHRVGHVWLQDWiULRV
WrP VRIULGR  $VVLP D IXQomR H[HPSODU GH 0RLVpV DPROGDVH


6LUiFLGDLQGLFDTXmRVLJQL¿FDWLYRpHVVDRPLVVmR³3HODSDODYUDGH0RLVpV
IH]FHVVDURVSURGtJLRVHJORUL¿FRXRHPSUHVHQoDGRVUHLVGHXOKHPDQGDPHQWRV
SDUDRVHXSRYRHIH]OKHYHUDOJRGHVXDJOyULD1DVXD¿GHOLGDGHHGRoXUDHOHR
VDQWL¿FRXHVFROKHXRHQWUHWRGRVRVYLYHQWHVIH]OKHRXYLUDVXDYR]HRLQWURGX]LX
nas trevas; deu-lhe face a face os mandamentos, uma lei de vida e de inteligência,
para ensinar a Jacó as sua prescrições e seus decretos a Israel”.
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à situação dos destinatários e, em particular, à escolha que é colocada
GLDQWHGHOHV&RQIURQWDGRVFRPRH[HPSORGH0RLVpVRVGHVWLQDWiULRV
SRGHULDPPDLVXPDYH]D¿UPDUDVXDUHQ~QFLDDRVHXSUySULRVWDWXVH
aceitar a perda de honra e lugar na sociedade com alegria ao escolher a
VROLGDULHGDGHFRPRSRYRGH'HXV  HFRPRVVHXVLUPmRVHLUPmV
PDUJLQDOL]DGRV  

+HEUHXV2VPiUWLUHVHRVPDUJLQDOL]DGRV
+HEUHXVDSUHVHQWDXPJUXSRGHSHVVRDVTXHIRUDPPDUtirizadas ou torturadas, que suportaram a desgraça e afronta ao cumpriUHPDVH[LJrQFLDVGDIpUD]mRSHODTXDOHODVVmRLQVHSDUiYHLVGDTXHODV
que realizaram através da fé atos dignos de ser honrados e louvados na
memória do povo de Deus. Os heróis mencionados não são apresenWDGRVQXPDRUGHPFURQROyJLFDHYiULRVQRPHVGHEDL[RVWDWXVVRFLDO
são combinados. A mudança de uma ordem cronológica para uma de
natureza fortuita, de uma lista de heróis e suas obras para uma lista
de nomes que não estão associados entre si, e então para uma lista de
HYHQWRVFXMRUHIHUHQWHQmRHVWiFODURDSUHVHQWDXPDOHLWXUDFDyWLFDGD
história. Hebreus também não menciona a conquista da terra, a monarquia, a construção do templo. Nenhuma das glórias nacionais da
história de Israel recebe atenção, diferenciando Hebreus grandemente
GDKLVWyULDMXGDLFD+HEUHXVGHVHQYROYHXPDOLQKDKLVWyULFRVDOYt¿FD
dissociada da história nacional de Israel, não causando surpresa que
DFRQWHoDDH[FOXVmRGHDOJXQVIDWRVLPSRUWDQWHVGDKLVWyULDLVUDHOLWD.
2VHYHQWRVPHQFLRQDGRVQRVYWDPEpPFRODERUDPSDUDDFHQWXDUHVWHDVSHFWRDRVHUHIHULUjVYLGDVGRVSURIHWDVHPiUWLUHVPDFDEHXV
eles não são reis ou sacerdotes. Além do mais, esta seção desloca-se
GRSRVLWLYRDRQHJDWLYRGHL[DQGRRVGHVWLQDWiULRVQRODGRGHEDL[R
da história.


SPICQ, Celas. /¶(SvWUHDX[+pEUHX[S(,6(1%$803DPHOD0The
-HZLVK+HURHVRI&KULVWLDQ)DLWKS'811,//-RKQCovenant and
6DFUL¿FHLQWKH/HWWHUWRWKH+HEUHZV&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S
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$ WUDQVLomR GR Y SDUD R Y UHDOL]DGD SRU PHLR GD SHUJXQWD
UHWyULFD³(TXHPDLVDFUHVFHQWDU" YD pVHJXLGDSHODD¿UPDomRGH
que o tempo e o espaço disponíveis não permitem continuar apresenWDQGR RXWURV H[HPSORV Y  2V YHUVRV E VmR DSOLFDGRV GH
IRUPDPDLVGLUHWDDRVGHVWLQDWiULRV2VYIRFDOL]DPUHDOL]Do}HV
SROtWLFDHPLOLWDULQFOXLQGRFHQDVGROLYURGH'DQLHO 0DFDEHXV
0DFDEHXV   1RV Y RV KHUyLV DSUHVHQWDGRV VmR H[HPSORV
GH ¿GHOLGDGH KHUyLFD DVVLP FRPR DTXHOHV TXH ³UHSHOLUDP RV H[pUFLWRVHVWUDQJHLURV´2YPXGDSDUDHYHQWRVEtEOLFRVPDLVHVSHFt¿FRV
A nota positiva “mulheres reencontraram seus mortos, pela ressurreiomR´ YDYHMD5HLV5HLV pTXHEUDGDQRFRPHoRGRYE³0DVRXWURVVRIUHUDPRHVTXDUWHMDPHQWRUHMHLWDQGRD
libertação para conseguir uma ressurreição melhor”, onde se inicia a
lista de sofrimentos suportados por vários personagens.
Os personagens apresentados que foram torturados até a morte por
causa de uma melhor ressurreição constituem uma clara referência aos
PDFDEHXVSRLVHOHVVHWRUQDUDPH[HPSORVLPSRUWDQWHVGHFRPSURPLVVR
FRP'HXVHD7RUiQRMXGDtVPRKHOHQtVWLFR 0DFDEHXV .
0DFDEHXVD¿UPDTXHRVPiUWLUHVHPPHLRDRHVFiUQLRH]RPEDULD
de seus inimigos, sofrem uma morte vergonhosa, mas eles suportam
DGRUHDYHUJRQKD$RDFHQWXDUHVWHDVSHFWR0DFDEHXVGHL[DFODUR
que eles tinham chegado a este ponto e não retornado a um caminho
que poderia oferecer conforto e honra. Como Abraão e os patriarcas,
HOHVSRGHULDPWHUUHWRUQDGRHDEDQGRQDGRDMRUQDGDTXHDREHGLrQFLD
a Deus requeria, mas eles tinham os olhos postos no galardão, o qual,
QHVWH WH[WR p DSUHVHQWDGR FRPR ³XPD PHOKRU UHVVXUUHLomR´  
3RUTXHHOHVYDORUL]DPDHVSHUDQoDTXH'HXVGiDR¿HOVmRFDSD]HVGH
recusar as promessas de honra e alto status oferecidas, e prosseguir no
caminho que traz sobre eles completa desgraça diante da opinião pública, mas para eles honra e vida diante de Deus. Eles repetem em suas
SPICQ, Ceslas. /¶(SvWUHDX[+pEUHX[SS%58&())7KH(SLVWOH
WRWKH+HEUHZVSS

Cf. HENTEN, Jan Willem van. 7KH0DFFDEHDQ0DUW\UVDV6DYLRXUVRIWKH-HZ
LVK3HRSOH$6WXG\RI 0DFFDEHHV. /HLGHQ(-%ULOO

$WRUWXUDDWpDPRUWHHUDXPDH[SHULrQFLDGHGRUItVLFDH[WUHPDHGHWRWDOGHJUDGDomR$SHVVRDHUDVXMHLWDDDEXVRVItVLFRVTXHHQYROYLDPXPGHVD¿RDVXDKRQUD
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YLGDVDHVFROKDGH0RLVpVTXHVLPLODUPHQWHUHMHLWRXRVEHQHItFLRVGH
uma relação com um rei humano para alcançar o favor de Deus. Como
$EUDmRH0RLVpVHOHVUHFXVDUDPDKRQUDGDVRFLHGDGHYLJHQWHD¿P
de alcançar um lugar de honra diante de Deus. Eles não permitiram que
as pressões sociais de reprovação ou abuso físico os envergonhassem
diante daqueles que não têm compromisso com Deus e nem esperança
no galardão prometido.
Neste sentido, eles formam uma corrente com os que “sofreram a
provação dos escárnios e do chicote e a das correntes e da prisão; foram
DSHGUHMDGRVIRUDPVHUUDGRVPRUUHUDPDVVDVVLQDGRVjHVSDGDOHYDUDP
uma vida errante, vestidos de peles de carneiro e de pêlos de cabra;
IRUDP VXMHLWRV jV SULYDo}HV RSULPLGRV PDOWUDWDGRV HOHV GH TXHP R
mundo não era digno; erravam pelos desertos e montanhas, pelas gruWDV H FDYLGDGHV GD WHUUD´   1HVVH FDWiORJR GH GHVRQUDGRV H
marginalizados, localizados nas margens da sociedade, em lugares que
LQGLFDPRRSRVWRGDRUGHPVRFLDO+HEUHXVLQWURGX]DDYDOLDomR³GRV
quais o mundo não era digno; errantes pelos desertos e montanhas, peODVJUXWDVHFDYLGDGHVGDWHUUD´(VVDD¿UPDomRHQYROYHXPDLQYHUVmR
GDV DYDOLDo}HV GH KRQUD H GHVRQUD H p SDUWH HVVHQFLDO GD H[RUWDomR H
declaração irônica da dignidade relativa dos peregrinos e do mundo,
consiste numa inversão das normas da sociedade&RPRQRVY
que fala sobre as peregrinações de Abraão, e do v.26, sobre Moisés, este
verso constitui um comentário sobre as peregrinações dos heróis menFLRQDGRVQRVY$VSHVVRDVTXHIRUDPSHUVHJXLGDVHPRUWDVTXH
peregrinaram forçadamente pelos desertos e viveram em montanhas e
FRYDVGDWHUUDHIRUDPUHMHLWDGDVVmRRVPRGHORVGHIpHDTXHODVGDV
quais o mundo não era digno. Elas desprezaram a vergonha ao renunFLDUDKRQUDVWDWXVHDDSURYDomRRIHUHFLGDSHODVRFLHGDGHLQ¿HOSUHIH-

pessoal, sendo-lhe negada a possibilidade de reparar a sua honra durante a vida. Cf.
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS

de SILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPH, p. 198-199.

de SILVA, David A.'HVSLVLQJ6KDPH, p. 199-200; MOFFATT, J. A Critical and
([HJHWLFDO &RPPHQWDU\ RQ WKH (SLVWOH WR WKH +HEUHZV, p. 189; ATTRIDGE,
Harold W. 7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS/$1(:LOOLDP/+HEUHZV,
S
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ULQGRDUHSURYDomRXOWUDMHHGHVJUDoDD¿PGHPDQWHUDVXDLQWHJULGDGH
diante de Deus e alcançar o que ele prometeu.
+HEUHXV  DOFDQoD VHX SRQWR PDLV DOWR FRP D D¿UPDomR GH
que os heróis do passado ainda aguardam a consumação, não dei[DQGR G~YLGDV GH TXH DLQGD OKHV IDOWD DOJXPD FRLVD ³7RGRV HOHV
embora tenham recebido um bom testemunho graças à sua fé, não
lograram, entretanto, a realização da promessa. Já que Deus previa
para nós coisa ainda melhor, eles não deviam chegar sem nós à pleQDUHDOL]DomR´ Y 5HFRUGDQGRRLQtFLRGRFDStWXOR+HEUHXV
procura lembrar aos destinatários que estas pessoas “obtiveram bom
testemunho”, mas apesar do seu grande testemunho, não receberam
DSURPHVVD2YD¿UPDTXHDSUHVHQWHFRPXQLGDGHHVWiQXPDSRsição melhor que a dos heróis apresentadosHDH[SUHVVmR³HOHVQmR
GHYLDP FKHJDU VHP QyV j SOHQD UHDOL]DomR´ GHL[D FODUD D FRQH[mR
tQWLPDH[LVWHQWHHQWUHRVKHUyLVGRSDVVDGRHDSUHVHQWHFRPXQLGDGH (VWD FRQFOXVmR p VLJQL¿FDWLYD SRUTXH HOD GHVWDFD R VRIULPHQWR
GRVKHUyLVUHÀHWLQGRSUHVXPLYHOPHQWHDVLWXDomRGRVGHVWLQDWiULRV
e também porque localiza os destinatários na mesma continuidade
histórica que os heróis da lista.
Para Hebreus, na medida em que a história bíblica é parte da antiga
aliança, ela é uma história não acabada. As alusões sumárias aos evenWRVGRVYGHL[DPDKLVWyULDEtEOLFDQXPHVWDGRGHVRIULPHQWRH
caos, sendo necessário impor-lhe uma direção teleológica. Nesse sentiGRDD¿UPDomRGRY³HOHVQmRGHYLDPFKHJDUVHPQyVjSOHQDUHDOL]DomR´LPSOLFDTXHRWpORV ³¿P´³REMHWLYR´ GDKLVWyULDVRPHQWHVHUi
UHDOL]DGRQDFRPXQLGDGHFULVWmSRLVSDUD+HEUHXVSHUIHLomRVLJQL¿FD
algo acabado, que alcançou o seu cumprimento. Nesse sentido, quando aplicamos este conceito à releitura da história apresentado, Jesus
Cristo transforma-se na meta última da história bíblica, aquele a quem
2³DOJRPHOKRU´ Y FRUUHVSRQGHD³XPDPHOKRUUHVVXUUHLomR´ YF XPJDODUGmRTXHpUHVHUYDGRSDUDXPD³PHOKRUDOLDQoD´  

EISENBAUM, Pamela M. 7KH -HZLVK +HURHV RI &KULVWLDQ )DLWK S 
Cf. também PETERSON, D. +HEUHZV DQG 3HUIHFWLRQ$Q ([DPLQDWLRQ RI WKH
&RQFHSW RI 3HUIHFWLRQ LQ WKH (SLVWOH WR WKH +HEUHZV. &DPEULGJH &DPEULGJH
University Press, 1982.
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RV GHVWLQDWiULRV GH +HEUHXV GHYHP ROKDU DWHQWDPHQWH ,VVR VLJQL¿FD
também que qualquer que tenha sido a situação enfrentada pelos destinatários de Hebreus, de forma alguma o sofrimento deles poderia ser
comparado com aquele dos heróis da fé. Os santos do passado permaneFHUDP¿pLVWHQGRSRUEDVHGDVXD¿GHOLGDGHDVSURPHVVDVPDVDJHUDção presente de cristãos desfruta de privilégio ainda maior porque pode
VH EHQH¿FLDU GR HQVLQR GH -HVXV R JUDQGH VXPR VDFHUGRWH 
 RTXDOGHSRLVGD³JUDQGHQXYHPGHWHVWHPXQKDV´
p DSUHVHQWDGR FRPR R H[HPSOR SRU H[FHOrQFLD 2V KHUyLV GR$QWLJR
Testamento não receberam a promessa e não foram aperfeiçoados em
seus dias. Em contraste, Jesus, tendo alcançado a promessa, completa
HFRURDGDIpHHVWDQGRjGLUHLWDQDVDOWXUDVWRUQRXVHRH[HPSORSRU
H[FHOrQFLDTXHRVFULVWmRVGHYHPVHJXLU

+HEUHXV-HVXV
o iniciador e aperfeiçoador da fé
+HEUHXVGHVHQYROYHDPHWiIRUDGHXPDOXWDDWOpWLFDQRHVWiGLRDSUHVHQWDQGRR~OWLPRH[HPSORGHIp-HVXV³RLQLFLDGRUGDIpH
o que a conduz à realização” (12,1a). Jesus é o atleta modelo da fé que
deve ser observado e imitado por aqueles que andam em seus passos.
1RFDStWXORRVKHUyLVGDIpVmRSURFXUDP¿HOPHQWHSURFXUDPDFLGDGHGH'HXVHDVH[SUHVV}HV³FRUUHUFRPSHUVHYHUDQoD´H³SLRQHLUR´
(12,1-2) dão continuidade ao motivo do povo de Deus peregrino. O
FRUROiULRUHJXODUGHVWHWHPDpTXH-HVXVRVDQWHFLSDQHVWDMRUQDGD(OH
IRLDSHUIHLoRDGR  HHVWijGLUHLWDQDVDOWXUDV([LVWHSRUtanto, uma ligação lógica e dramática entre a referência aos mártires
DSUHVHQWDGRVHPEHDIRUPXODomRGH³'HVWDUWHQyVWDPEpPTXHHVWDPRVFHUFDGRVSRUWDOQXYHPGHWHVWHPXQKDVUHMHLWHPRV
qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe envolver-nos, e corramos
com persistência o certame que nos é proposto”, na qual o uso de “nós”
FRQWUDVWDFRP³WRGRVHVWHV´  HDH[SUHVVmR³SRUWDQWR´  OLJD
FRP³3RUWDQWR´UHIHUHVHHVSHFL¿FDPHQWHD
mas olha retrospectivamente para os heróis do capítulo 11. Dessa forPD+HEUHXVRIHUHFHHQFRUDMDPHQWRSDUDDSHUVHYHUDQoDFULVWmQDIpH
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obediência na corrida em direção à meta prescrita, pois a comunidade
FULVWmGHYHHQFRQWUDUHP-HVXV³TXHVXSRUWRXDFUX]´RH[HPSORVXSUHmo da fé perseverante.
+HEUHXVWDPEpPMXVWDS}HDVSDODYUDVFUX]HYHUJRQKDHQfatizando não a natureza física do sofrimento mas a “vergonha” da cruz,
destacando o abuso verbal que Jesus sofreu dos pecadores. A glória
SUHVHQWHGH-HVXVpDSUHVHQWDGDHPRSRVLomRjGL¿FXOGDGHHYHUJRQKD
da sua vida terrena. A cruz foi o auge da sua humilhação e sofrimentos,
PDVDVXDH[DOWDomRFHOHVWLDOpLQWHUSUHWDGDFRPR³DDOHJULDTXHHVWDYD
proposta”, um galardão para a sua obediência e o fato que o levou a
DFHLWDURVMXOJDPHQWRVTXHDVRFLHGDGHOKHLPS{V³$VVHQWRXVH´TXH
contrasta com o “perseverou”, indica que enquanto o sofrimento de JeVXVIRL³GHXPDYH]SRUWRGDV´XPHYHQWRSDVVDGRVXDH[DOWDomRFHOHVWLDOpSDVVDGDSUHVHQWHHIXWXUDWRUQDQGRVLJQL¿FDWLYRRXVRGR6DOPR
HPSRLVpD~QLFDYH]TXHHVWHWH[WRpXWLOL]DGRQRFRQWH[WR
GHXPDH[RUWDomR&RPRHPDH[DOWDomRGH-HVXVpHQIDWL]DGD


“Suportou a cruz” enfatiza que Jesus demonstrou a perseverança de fé, à qual
os cristãos são chamados. A raiz “perseverar” ocorre em 12,1-2 com diferentes
QXDQFHV³SRUPHLRGDSHUVHYHUDQoD´ Y ³VXSRUWRX´RX³WROHURXXPDH[SHULrQFLD
GHJUDGDQWH´ Y  +HEUHXV  IDOD GD PRUWH GH -HVXV QmR WDQWR FRPR XP
HYHQWR UHGHQWRU FRPR HP  PDV FRPR XPD GXUD H[SHULrQFLD LQÀLQJLGD SHOD
RSRVLomRGRVSHFDGRUHV  ORFDOL]DQGRDPRUWHGH&ULVWRQDGXUDUHDOLGDGHGD
FUXFL¿FDomRQDDQWLJLGDGH(VWDpD~QLFDUHIHUrQFLDH[SOtFLWDjFUX]GH&ULVWRPDV
+HEUHXVFODUDPHQWHSUHVVXS}HTXHDPRUWHGH-HVXVQDFUX]IRLRHYHQWRREMHWLYR
através do qual a salvação foi realizada para o povo de Deus. Cf. HENGEL, Martin.
&UXFL¿[LRQ LQ WKH$QFLHQW :RUOG 3KLODGHOSKLD )RUWUHVV 3UHVV  :LOOLDP
LANE. +HEUHZVS

$H[DOWDomRGH-HVXVEDVHDGDQR6DOPRpLQWURGX]LGDFRPRSDUWHGRGHVHQYROYLPHQWRFULVWROyJLFRGH+HEUHXV  6RPHQWHHP
HODRFRUUHQXPFRQWH[WRSDUHQpWLFRHWHPXPVLJQL¿FDGRKRUWDWyULR2-HVXV
FUXFL¿FDGRpR)LOKRH[DOWDGR$VVLPD¿GHOLGDGHH[HPSODUGH-HVXVHVXDVFRQVHTrQFLDVVmRDFHQWXDGDVSURFXUDQGRHQFRUDMDUDFRPXQLGDGHTXHHVWiVRIUHQGR
VXDSUySULDH[SHULrQFLDGHGRUDSHUVHYHUDUHPVXD¿GHOLGDGH$H[DOWDomRjGLUHLWD
pDJDUDQWLDDEVROXWDGDH[DOWDomRGH&ULVWRHVHJXUDQoDGDTXHOHVTXHWrPSRVWRD
sua esperança nele. Cf. HAY, D. M. *ORU\DWWKH5LJKW+DQG3VLQ(DUO\
&KULVWLDQLW\1DVKYLOOH1HZ<RUN$ELQJGRQ3UHVVS*285*(6
M. $OD'URLWGH'LHX5pVXUUHFWLRQGH-pVXVHW$FWXDOLVDWLRQGX3VDXPH
dans le Nouveau Testament. 3DULV-*DEDOGDHW&LHeGLWHXUVS
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PDVDJRUDHODFRQWUDVWDQmRFRPRVVDFHUGRWHVWHUUHQRVRXDQMRVPDV
FRPDFRUULGDGDIpTXHHOHMiWHUPLQRXPDVRVGHVWLQDWiULRVDLQGDQmR
(ODpRJDODUGmRREWLGRHPUHFRPSHQVDSHODDFHLWDomRGDH[SHULrQFLD
dolorosa da cruz e, apresentada em contraste com sua morte humilhanWH LQGLFD XPD DJXGD LQYHUVmR GD VLWXDomR GH UHMHLomR H DQLPRVLGDGH
suportada por Jesus.
“Assentou-se” contrasta também com a alegria efêmera que CrisWR UHMHLWRX FRP VXD OLYUH GHFLVmR GH VH VXEPHWHU j FUX] H D DVFHQVmR
H D VXD HQWURQL]DomRIRLXP HYHQWRGH VLJQL¿FDWLYDSHUVHYHUDQoD-HVXVDOHJURXVHFRPDSHUVSHFWLYDGHVXDH[DOWDomRDTXDOpHVVHQFLDO
SDUD D VDOYDomR GR VHU KXPDQR    . Hebreus
HENGEL, MARTIN. 6WXGLHVLQ(DUO\&KULVWRORJ\(GLQEXUJK7 &ODUN
S

No mundo antigo, havia uma forte tradição da morte nobre, a qual, quando ocorria,
era uma ocasião para demonstrar coragem, uma das virtudes cardeais. Uma morte
nobre, na batalha ou em alguma outra tipo de serviço à pátria, era vista como uma
KRQUDHVSHFLDO8PDPRUWHYHUJRQKRVDTXHQmRGHL[DYDFKDQFHGHUHFXSHUDUKRQUD
e um bom nome, mas uma lembrança de desgraça, era um dos males mais temidos.
A morte na cruz era considerada a mais vergonhosa de todas e estava associada com
DVFODVVHVEDL[DVRXVHMDHVFUDYRVFULPLQRVRVSHULJRVRVHDHOHPHQWRVUHEHOGHV
GDVSURYtQFLDV$VHQWHQoDGHFUXFL¿FDomRMiLQGLFDYDXPEDL[RVWDWXV e, além disVRDFUXFL¿FDomRHUDDSXQLomRSDUDRVLQLPLJRVHSHUWXUEDGRUHVGDRUGHPYLJHQWH
$ YtWLPD FUXFL¿FDGD HUD GLIDPDGD VRFLDO H HWLFDPHQWH SHOD FRQVFLrQFLD SRSXODU
1HVVHFRQWH[WRDPRUWHGH-HVXVQDFUX]IRLXPDH[SHULrQFLDGHFRPSOHWDKXPLOKDomRHHOHIRLGHVSRMDGRGDVXDKRQUDHGRVHXOXJDUQDVRFLHGDGHHQDPHPyULD
social. Cf. LANE, William L. +HEUHZVSGH6,/9$'DYLG$'HVSLVLQJ
Shame S  +8*+(6 3KLOLS ( $ &RPPHQWDU\ RQ WKH (SLVWOH WR WKH
+HEUHZVS

1DVUHIHUrQFLDVjH[DOWDomRGH-HVXVDVFLWDo}HVGR6DOPRWHVWHPXQKDPD
glória incomparável de Jesus, mas também sugerem a glória que os cristãos devem
DVSLUDU+HEUHXVPRVWUDDVXSHULRULGDGHGH-HVXVVREUHRVDQMRV+HEUHXV
mostra a superioridade sobre os sacerdotes levitas. Hebreus 12 mostra a grandeza
GDVXDJOyULDDJOyULDTXHRVFULVWmRVGHYHPDVSLUDU2VLJQL¿FDGRHÀH[LELOLGDGH
do Salmo 110,1 é também sugerido pela sua ligação com os principais títulos cristoOyJLFRV)LOKRH6DFHUGRWHEHPFRPRFRPRFRQFHLWRGH-HVXVFRPROtGHUGRSRYR
de Deus peregrino. Em cada uma dessas alusões, torna-se claro o ponto chave que
+HEUHXVGHVHMDDFHQWXDU³PDMHVWDGH´  ³H[DOWDomR´  H³GHVFDQso permanente” (12,2). Cf. SPICQ, Ceslas. /¶(SvWUHDX[+pEUHX[S+$<
D.M. *ORU\DWWKH5LJKW+DQG, p. 88-89.
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 DSUHVHQWD D H[DOWDomR GH -HVXV H HP VHJXLGD j H[RUWDomR GH 
GHVHQYROYH D H[HJHVH FULVWROyJLFD GR 6DOPR  RQGH D H[SUHVVmR
³GHJOyULDHKRQUDRFRURDVWH´VHJXHj³XPSRXFRLQIHULRUDRVDQMRV´
$RDSOLFDUHVWDH[SUHVVmRD-HVXV+HEUHXVLQWHUSUHWD³SRUXPSRXFR´
FRPRXPDH[SUHVVmRWHPSRUDOFRPRXPSHUtRGRGHUHEDL[DPHQWRVLPLODUj)LOLSHQVHVQRTXDOXPDSHUGDYROXQWiULDGHVWDWXVIRLVHJXLGDSRUXPDH[DOWDomRDLQGDPDLRU2FRPSDUWLOKDUGH-HVXVGDFDUQH
HVDQJXHFRP¿OKRVIRLXPHVYD]LDPHQWRFXMRSURSyVLWRIRLUHDOL]DUD
YRQWDGHGH'HXV  . A humilhação de Cristo começou
FRPDVXDHQFDUQDomRPDVHODDWLQJLXRVHXFOtPD[FRPDFUXFL¿FDomR
2VRIULPHQWRGH-HVXVPHQFLRQDGRHPDVVXPHDIRUPD
HVSHFt¿FDGDFUX]HP$OpPGLVVRDPRUWHGHOHRFRUUHXQXPOXJDU
de impureza e foi precedida e acompanhada pela oposição, resistência
GRVSUySULRVSHFDGRUHVTXHHOHSURFXUDYDEHQH¿FLDU-HVXVHQIUHQWRXD
oposição dos pecadores, mas a sua morte, que envolveu a perseverança
QRVRIULPHQWRHRGHVSUH]DUDYHUJRQKDGDFUX]H[HPSOL¿FDDSHUIHLomR
da fé.

&ULVWRGHVSUH]RXDYHUJRQKDGDFUX]
Jesus renuncia a alegria, escolhendo sofrer a morte. A presença
GDH[SUHVVmR³QXYHPGHWHVWHPXQKDV´SRGHULDLQGLFDUTXHWHP

+HEUHXVPHQFLRQDDQDWXUH]DVDOYt¿FDGDPRUWHGH&ULVWRHHVWiUHODFLRQDGR
FRPDH[DOWDomRGDPHVPDIRUPDTXHDFLWDomRGR6DOPRHPDFRORFD
RV IXQGDPHQWRV SDUD GH¿QLU D H[DOWDomR GH &ULVWR DWUDYpV GD VXD PRUWH E
19) e a apresentação da função de Jesus como sumo sacerdote. Este esquema
GHPRUWHHH[DOWDomRFXOPLQDQDPHQomRGR6DOPRHPER)LOKR
FRPRVXPRVDFHUGRWHHDVXDIXQomRVDFHUGRWDO  EHPFRPRQD~OWLPD
PHQomRGDH[DOWDomRHPCf. GUTHRIE, G, H. 7KH6WUXFWXUHRI+HEUHZV
$7H[W/LQJXLVWLF$QDO\VLV/HLGHQ(-%ULOOSGH6,/9$'DYLG
A. 'HVSLVLQJ6KDPHS3(7(5621'DYLG+HEUHZVDQG3HUIHFWLRQ,
S

6HJXQGR +HEUHXV  ³3RUTXH RV FRUSRV GR DQLPDLV FXMR VDQJXH R VXPR
VDFHUGRWHLQWURGX]QRVDQWXiULRSDUDH[SLDomRGRSHFDGRVmRTXHLPDGRVIRUDGR
DFDPSDPHQWR3RUHVWHPRWLYR-HVXVSDUDVDQWL¿FDURSRYRFRPVHXSUySULRVDQgue, sofreu do lado de fora da porta”.
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o sentido de martírioPDVRFRQWH[WRGDLPDJHPDWOpWLFDVXJHUH³HVSHFWDGRU´HDSUR[LPLGDGHFRPWHVWHPXQKDU  IRUWDOHFHR
VLJQL¿FDGR GH WHVWHPXQKD 3DUWH GD OLQJXDJHP GH  p WDPEpP
característica do martírio dos macabeus. “Perseverar/perseverança”
HPpLJXDOj0DFDEHXV2VGHVWLQDWiULRV
de Hebreus são chamados a “olhar para Jesus”, da mesma forma que
RV PiUWLUHV PDFDEHXV VmR GHVFULWRV ROKDQGR SDUD 'HXV  0DFDEHXV
 $OLQJXDJHP³IRUDPWRUWXUDGRV´UHOHPEUD³VXSRUWDU´GH0Dcabeus 6,19.28, onde a recusa em aceitar a liberdade ao preço do comSURPLVVRFDUDFWHUL]DRPDUWtULRGH(OHD]DU 0DFDEHXV H
GRVVHWHLUPmRV 0DFDEHXV $HVSHUDQoDGDYLQGLFDomR
divina por meio da ressurreição está também nos lábios dos mártires
PDFDEHXV 0DFDEHXV $VVLPDFRPELQDomRGHVHU
WRUWXUDGRUHMHLWDUDOLEHUWDomRHDHVSHUDQoDGDUHVVXUUHLomRHVWDEHOHFH
DUHODomRFRPDVWUDGLo}HVGRVPiUWLUHVPDFDEHXVFXMRVPDUWtULRVHUDP
WLGRVHPDOWDFRQVLGHUDomRQmRVyQDSLHGDGHMXGDLFDPDVWDPEpPQD
FULVWm 0DFDEHXV . Jesus e os mártires macabeus desprezam
D PRUWH H D YHUJRQKD TXH VRIUHP +HEUHXV   0DFDEHXV  
Entretanto, se Hebreus 11 menciona os mártires macabeus e parte da
+HEUHXVDSUHVHQWDWDPEpPRXWUDVH[SUHVV}HVTXHRIHUHFHPVXSRUWHLQGLUHWRSDUDD
WHVHGHTXH-HVXVpDSUHVHQWDGRFRPRXPH[HPSORDJRQtVWLFR³SUHFXUVRU´  
³FRPEDWH´  H³UHVLVWLUQRFRPEDWHFRQWUD´  0DV+HEUHXVXVDRSDUWLFtSLR³URGHDGRVSRU´SDUD³QXYHPGHWHVWHPXQKDV´HODVVmRWHVWHPXQKDVGRVQRVVRV
HVIRUoRV H R FRQWH[WR HQIDWL]D R DVSHFWR GH DVVLVWLU H QmR R GH WHVWHPXQKDU 2V
PiUWLUHVGHHVWmRDWLYDPHQWHHQJDMDGRVHOHVVmRH[SHFWDGRUHVHWHVWHPXQKDV
devem “desembaraçar de todo o peso” (12,1) e “correr a carreira que nos está proSRVWD´  +HEUHXVGHYHVHUHQWHQGLGRjOX]GDVH[SUHVV}HV³FRUULGDTXH
MD]DGLDQWH´H³SUrPLRTXHMD]DGLDQWH´Cf. CLOY, N. C. (QGXUDQFHLQ6XIIHULQJ
+HEUHZVLQLWV5KHWRULFDO5HOLJLRXVDQG3KLORVRSKLFDO&RQWH[W. CamEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVS

7HVWHPXQKDSRUpPQmRWHPRVLJQL¿FDGRGH³XPTXHWHVWL¿FDFRPRVHXSUySULR
sangue e vida”, pois isto não se aplica à toda a lista de Hebreus 11. É também difícil
demonstrar o sentido de martírio como “morte” antes do século segundo d. C.

DOWNING, John, Jesus and the Martyrdom. -RXUQDORI7KHRORJLFDO6WXGLHV
S-21*(0DULQXVGH-HVXV¶'HDWKIRU2WKHUVDQGWKH'HDWKRI
the Maccabean Martys. -HZLVK(VFKDWRORJ\(DUO\&KULVWLDQ&KULVWRORJ\DQGWKH
7HVWDPHQWRIWKH7ZHOYH3DWULDUFKV. /HLGHQ(-%ULOOS
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OLQJXDJHPGHDVVHPHOKDVHDRVUHODWRVGDTXHOHSHUtRGRDDSUHsentação de Jesus é moldada pelos propósitos particulares de Hebreus e
não contém algumas características dos martírios dos macabeus. Jesus
QmRpDSUHVHQWDGRFRPRXPH[HPSORGHGHVD¿RRSRVLomRMXVWDHPIDFH
da opressão dos ímpios e nem auto-renúncia, mas como um campeão
da fé perseverante.
-HVXVGHVSUH]RXDYHUJRQKDGDFUX]WRUQDQGRVHXPH[HPSORGH
IpSDUDDFRPXQLGDGH1RFRQWH[WRGH+HEUHXVDSDODYUD³YHUJRQKD´
pXVDGDQRVHQWLGRDPSORGDH[SHULrQFLDGHGHVRQUD. Dessa forma, a
D¿UPDomR³GHVSUH]RXDYHUJRQKD´LQGLFDTXHRVHQWLGRGHYHUJRQKD
que deveria prevenir certos comportamentos devido ao medo da desgraça, foi, de alguma forma, neutralizado. É importante lembrar que o
povo mediterrâneo não sentia vergonha em relação à opinião de outros
SRYRVPDVVRPHQWHFRPUHVSHLWRjVSHVVRDVTXHOKHHUDPVLJQL¿FDWLvas, como a família, as associações de negócios, amigos e autoridades,
RXVHMDRSRYRFXMRUHVSHLWRHUDLPSRUWDQWHSDUDDKRQUDGHXPDSHVVRD
e a manutenção de uma posição de respeito dentro da sociedade. Havia
SHVVRDVFXMDRSLQLmRVLPSOHVPHQWHQmRVHFRQWDYDGLDQWHGHTXHPD
pessoa não sentia vergonha.
¬OX]GHVVHSDQRGHIXQGRFRQFHLWXDODH[SUHVVmR³GHVSUH]RXD
vergonha” ganha uma outra perspectiva. Nesse sentido, “desprezou a



Sua perseverança, o fato de suportar a vergonha e a hostilidade, não tanto a agonia
dos tormentos físicos e morte, é a preocupação maior de Hebreus. Não há nenhum
GRVGHWDOKHVItVLFRVGHWRUWXUDHGHVD¿RGUDPiWLFRGDDXWRULGDGHSDJmTXHHQFRQWUDmos nos relatos de martírio. Hebreus quer inspirar a fé dos destinatários ao lembráORVGDJUDQGHDVVHPEOpLDGH¿pLVSUHGHFHVVRUHVTXHFRQ¿DUDPTXH'HXVOKHVGDULD
o galardão (11,6.26). A correlação com a vida dos destinatários é aparente e, além
disso, eles seriam despertados para uma perseverança maior, particularmente porTXHDOFDQoDULDPDUHDOL]DomRFRPSOHWDGDSURPHVVDGH'HXV +HEUHXV 
Cf. LANE, William. +HEUHZVS$775,'*(+DUROG:The Epistle to
WKH+HEUHZVS&/2<1&(QGXUDQFHLQ6XIIHULQJS

.((+RZDUG&7KH/LQJXLVWLF%DFNJURXQGRI³6KDPH´LQWKH1HZ7HVWDPHQW
2Q /DQJXDJH &XOWXUH$QG 5HOLJLRQ. In Honor of Eugene A. Nida. BLACK,
0DWWKHZ60$//(<:LOOLDP$ HGV 7KH+DJXH3DULV8QLWHG%LEOH6RFLHWLHV
S

deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPH, p. 168-169.
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YHUJRQKD´ LQGLFD TXH -HVXV UHMHLWRX D DYDOLDomR TXH D VRFLHGDGH SRderia fazer, incluindo uma contra-avaliação correspondente daqueles
TXHSURFXUDUDPMXOJDUDVVXDVDo}HVFRPRYHUJRQKRVDV(VWDH[SUHVVmR
indica, portanto, a consciência que Jesus tinha do que é considerado
honroso e vergonhoso pela sociedade e como isso seria aplicado a ele.
$VVLP+HEUHXVGHVFUHYHDIpGH&ULVWRFRPRXPPRGHORH[SOtFLWRSDUD
RV¿pLVHHOHDR³GHVSUH]DUDYHUJRQKD´DVVXPHXPDIXQomRSDUDGLJmática para a comunidade.
2 H[HPSOR GH -HVXV DTXHOH HP TXHP D Ip WHP D VXD H[SUHVVmR
mais completa, portanto, é estrategicamente apresentado aos destinatários de Hebreus. A perfeição da fé, virtude que conduz à aprovação
GH'HXV  WHPFRPRFRPSRQHQWHDUHMHLomRGDRSLQLmRGRV
que não compartilham a esperança dos cristãos. Jesus considerou sem
YDORUDDYDOLDomRTXHDVRFLHGDGHSRGHULDID]HUGRVDWRVH[LJLGRVSHOD
obediência a Deus e a valoração que a sociedade imporia sobre ele. Os
¿pLVVmRH[RUWDGRVDID]HURPHVPRD¿PGHTXHSRVVDPDOFDQoDUR
galardão prometido e continuar em seu compromisso um com o outro e
FRP'HXVTXHRVFKDPRXHP&ULVWR(VWHPRGHORUHWyULFRUHÀHWHXPD
relação cultural entre a comunidade cristã e a sociedade vigente, acentuando a grandeza dos padrões da comunidade cristã.

$DOHJULDTXHHVWDYDSURSRVWD
1RGHVHQYROYLPHQWRGH+HEUHXV-HVXVpDSUHVHQWDGRjOX]
GHXPRXWURDVSHFWRGDIpTXHpFHQWUDOSDUD+HEUHXVRXVHMDDFRQVLderação do galardão que alguém receberá de Deus se perseverar na fé.
(VWHDVSHFWRUHDOPHQWHWUDQVIRUPDDH[SHULrQFLDGHGHVRQUDQDVPmRV
GRVLQ¿pLVHPQREUHOXWDFRPXPSUHoRKRQURVR1RXVRGDH[SUHVVmR
“a alegria que lhe era proposta” (12,2), Hebreus claramente apresenta
XPDDQDORJLDHQWUHDH[SHULrQFLDGRVOHLWRUHVHDGH-HVXV³FRUUDPRV
com persistência o certame que nos é proposto” (12,1c); “o qual, renun-




ATTRIDGE, Harold W. 7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS
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ciando à alegria que lhe era devida” (12,2b). Hebreus apresenta Jesus
perseverando na luta da cruz com a perspectiva de obter a alegria que
MD]DGLDQWHDVVLPFRPRXPDWOHWDGHVHMDRSUrPLRGDYLWyULD(VWDDOHgria foi realizada em sua ascensão celestial à direita de Deus (12,2c).
9LPRVTXHQRFDStWXORDIpVXVWHQWDDVSHVVRDVDWUDYpVGDVGL¿FXOGDGHV$IpROKDRIXWXURHRVTXHWrPIpDSUR[LPDPVHGH'HXV³R
JDODUGRDGRUGRVTXHREXVFDP´  $H[SHULrQFLDGRV
¿pLVQRFDStWXORpDGYHUVLGDGHHVRIULPHQWRFRPELQDGRVFRPXP
GHVHMR GH YLQGLFDomR PDV SRU PHLR GD SHUVHYHUDQoD ¿HO HOHV REWrP
XPDSRVVHVVmRSHUPDQHQWHQRIXWXUR  2SDUDGR[RYHURTXH
DLQGDQmRpYLVWRHVWiQRFRUDomRGDIp1HVVHVHQWLGRRREMHWLYRSDUHQpWLFRHQFRUDMDURVGHVWLQDWiULRVDSHUVHYHUDUDWpHOHVREWHUHPRJDODUGmR  DSUHYDOrQFLDGRSURPLVVyULRDOLQJXDJHPGHHVSHUDHD
relativa falta da linguagem martirológica em Hebreus mostram a alegria
futura como algo que sustentou Jesus em sua luta60.
Embora os ímpios possam considerar Jesus um criminoso desgraçado, diante de Deus ele tem a mais alta honra, pois a honra que ele
alcançou está acima da reprovação e ele agiu de acordo com o que é
verdadeiramente honrado61. O sofrimento de Jesus não é só mencionaGRPDVGHVFULWRFRPRXPDIRQWHGHEHQHItFLRV+HEUHXVMiD¿UPDUD
³0DV XPD FRLVD FRQVWDWDPRV DTXHOH -HVXV TXH VH WRUQRX XP SRXFR
LQIHULRUDRVDQMRVDFKDVHSRUFDXVDGDPRUWHTXHSDGHFHXFRURDGRGH
glória e honra. Assim sendo, foi em favor de todos os homens que, pela
graça de Deus, provou a morte” (2,9). A morte de Jesus provê a liberdaGHGDHVFUDYLGmRGRPHGRGDPRUWHSDUDRVVHXVVHJXLGRUHV  
pois ele destruiu o poder do diabo. Ora, se no mundo antigo a liberdade
era considerada a maior bênção e a escravidão o mais vergonhoso e
PDOGLWRGRVHVWDGRVDOLEHUWDomRGDHVFUDYLGmRVLJQL¿FDXPJUDQGHEHQHItFLR$WUDYpVGDFRQVXPDomRGRVHXVRIULPHQWRRXVHMDVXDPRUWH
Jesus “veio a se, para quantos lhe obedecem, causa de salvação eterna”
E +HEUHXVFRQFHGHD-HVXVDUHLYLQGLFDomRjKRQUDOLJDQGRDFRP

CLOY, N. C. (QGXUDQFHLQ6XIIHULQJS:LOOLDP/$1(+HEUHZV,
S
61
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS

60
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o seu sofrimento e morte vergonhosa, os quais constituem parte do plaQRGH'HXV³FRQGX]LUjJOyULDXPDPXOWLGmRGH¿OKRV´  
'HVVDIRUPD+HEUHXVXWLOL]DQRYDPHQWHDH[SUHVVmR³LQLFLDGRU´
e também “aperfeiçoador” para apresentar Jesus62. À luz da metáfora
DWOpWLFDGHpDSURSULDGRUHFRQKHFHUHP³LQLFLDGRU´DQXDQFHGH
campeão e líder demonstrada para este termo em sua primeira ocorrência em 2,10, onde ele está relacionado com o tema fundamental da
teologia do Antigo Testamento de que o povo de Israel é um povo que
foi conduzido unicamente por Deus, e de onde Hebreus deriva a idéia
de Cristo como seu novo líder. Em 2,10, Cristo é conduzido por Deus
através do sofrimento à glória, tornando-se assim o líder do seu povo na
MRUQDGDjVDOYDomR(PDVROLGDULHGDGHGH-HVXVFRPDIDPtOLD
GDIpIRLDSUHVHQWDGDVRERDVSHFWRGDOXWDFyVPLFDFRPRGLDER 
  -HVXV FRPR ³LQLFLDGRU´ UHDOL]RX XPD D OLEHUWDomR HP IDYRU GH
VHXVLUPmRVRX³PXLWRV¿OKRV´SRLVHOHVQmRSRGHULDPUHDOL]iODSRUVL
mesmos. Ele não necessitou salvar a si mesmo da forma como seu povo
necessitava. Ele os conduz à glória e pode salvá-los completamente,
assegurando para eles uma “redenção eterna” por causa da sua morte
 
1HVVHFRQWH[WR+HEUHXVUHOHPEUDDEDWDOKDGH-HVXVHPVHXDVSHFWR SHVVRDO DR D¿UPDU TXH HOH VXSRUWRX D KRVWLOLGDGH GRV tPSLRV
A palavra archegós ³LQLFLDGRU´  p XWLOL]DGD QR 1RYR 7HVWDPHQWR HP$WRV 
+HEUHXVHWHPVLGRWUDGX]LGRGHYiULDVIRUPDVLQFOXLQGR³SLRQHLUR´
“precursor”, “capitão”, “líder”, “originador”, “autor” e “príncipe”. Otto MICHEL.
'HU%ULHIDQGLH+HEUlHUHG*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN 5XSUHFKWS
WUDGX]archegós a partir do seu uso na Septuaginta, onde ele traduz nasi
1~PHURV sar -Xt]HV&U{QLFDV1HHPLDV,VDtDV 
ro’s Ç[RGR1~PHURV'HXWHURQ{PLR&U{QLFDV
1HHPLDV/DPHQWDo}HV HRXWUDVSDODYUDVKHEUDLFDVTXH
denotam liderança. As palavras hebraicas indicadas são também traduzidas na LXX
por “líder” em várias ocasiões. Segundo BRUCE, F.F. 7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZV,
S³+HLVWKH6DYLRUZKREOD]HGWKHWULDORIVDOYDWLRQDORQJZKLFK*RG¶V³PDQ\
sons” could be brought to glory… As his people’s representative and forerunner He
KDVQRZHQWHUHGLQWRWKHSUHVHQFHRIJRGWRVHFXUHWKHLUHQWU\WKHUH´

MÜLLER, P. G. ;3,6726 $3;+*26 'HU UHOLJLRQVJHVFKLFKWOLFKH XQG
WKHRORJLVFKH +LQWHUJUXQG HLQHU QHXWHVWDPHQOLFKHQ &KULVWXVSUlGLNDWLRQ.
)UDQNIXUW%HUQD3HWHU/DQJS
62
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$FRPSDUDomRGDH[SHULrQFLDGH-HVXVFRPDGRVGHVWLQDWiULRVHP
LQGLFDWDPEpPRPRWLYRGHOLGHUDQoDDFRQGXWDGH&ULVWRWHPYDORU
H[HPSODUSDUDVHXSRYRHPVHXHQJDMDPHQWRFRPDVH[LJrQFLDVGHXPD
fé perseverante. Neste ponto é necessário observar outra nuance no
uso de iniciador. A formulação “autor e aperfeiçoador” relembra as insWkQFLDVDQWHULRUHVRQGHDVUDt]HVGDVSDODYUDV³FRPHoR´H³¿P´IRUDP
MXVWDSRVWDVSDUDHIHLWRUHWyULFRE³FRPHoRDWpR¿P´³FRPHoRGHGLDV¿PGDYLGD´$VVLPDQRomRGHRULJHPHFRQFOXVmRFRPHoR
H¿PRVSUHGLFDGRV³LQLFLDGRU´H³DSHUIHLoRDGRU´VXJHUHPTXH-HVXVp
RLQLFLDGRUHFDEHoDGHXPJUXSRQDRUGHPGDIpHDOJXpPTXHWURX[H
DIpjVXDH[SUHVVmR~OWLPD(OHIRLRSULPHLURTXHH[SUHVVRXREHGLrQcia total à vontade de Deus num mundo decaído e destinado à morte,
PDQLIHVWDQGRRREMHWLYRGDIpHRVHXSRGHUSULPRUGLDO,VWRDMXGDD
FODUL¿FDURVLJQL¿FDGRGH³LQLFLDGRU´TXHLPSOLFDDSULRULGDGHRXSUHHPLQrQFLD QR H[HUFtFLR GD Ip SUHFLVDPHQWH SRU FDXVD GD VXSUHPDFLD
de Jesus em trazer a fé à sua completa realização e dar a ela uma base
perfeita através do seu sofrimento.
Nesse sentido, o predicado “aperfeiçoador” reforça as conseqüênFLDVGDUHDOL]DomRGH-HVXVFRPRRFDPSHmRGDVDOYDomRSHORH[HUFtFLR
GDIpHVXDFRQVHJXLQWHH[DOWDomR66(PDSHUIHLomRGH&ULVWR
indica que as suas qualidades para o sumo sacerdócio foram aperfeiçoadas ou completadas, assim como o desenvolvimento pessoal dele em
WHUPRVGHVXDKDELOLGDGHHPVHLGHQWL¿FDUFRPDKXPDQLGDGH  
Em 12,2, Hebreus conclui sua lista de heróis do Antigo Testamento e
convoca os destinatários a olhar para o “iniciador” e “aperfeiçoador”,
que lidera, conduz em fé e aperfeiçoa a fé-HVXVpRH[HPSORGHRQGH
GHULYDRHQFRUDMDPHQWR  $IpRVXVWHQWRXHVXVWHQWDRV¿pLV
([LVWHXPDFRUUHVSRQGrQFLDFODUDHQWUH-HVXVR³DSHUIHLoRDGRU´HRV
¿pLVQRTXHVHUHIHUHDRFRQFHLWRGHDSHUIHLoRDPHQWR'DPHVPDIRUPD
TXH-HVXVIRLDSHUIHLoRDGR  RV¿pLVVmRDSHUIHLoRDWilliam LANE. +HEUHZVS
MÜLLER, P. G. XPISTOS APXHGOSS
66
ATTRIDGE, Harold W. 7KH (SLVWOH WR WKH +HEUHZV S  :LOOLDP /$1(
+HEUHZVS

MÜLLER, P. G. XPISTOS APXHGOSS
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GRVSHODREHGLrQFLDHVDFULItFLRGHOH³'HIDWRSRUXPD~QLFDREODomR
OHYRX SDUD VHPSUH j SHUIHLomR RV TXH VDQWL¿FRX´  $WUDYpV GH
VXDSHUIHLomR-HVXVWRUQDVH³LQLFLDGRU´HFRQGX]PXLWRV¿OKRVjJOyria. A solidariedade de Jesus para com aqueles que ele veio salvar é noWDGDXPDYH]PDLVHOHpRDSHUIHLoRDGRUHHOHVVmRRVDSHUIHLoRDGRVH
FRPRR³DSHUIHLoRDGRUGDQRVVDIp´RXVHMDRTXHjOHYDDUHDOL]DomR
GHYHVHULPLWDGRSHORV¿pLV
$ KRQUD IXWXUD GRV ¿OKRV H ¿OKDV GH 'HXV HVWi OLJDGD j DFHLWDção da cruz por Jesus. Eles têm “a segurança de acesso ao trono de
'HXV´ H D ³SXUL¿FDomR GD FRQVFLrQFLD´    'D PHVPD
IRUPDDPRUWHGH-HVXVWURX[HEHQHItFLRVSDUDHOHPHVPR(ODWURX[H JUDQGH KRQUD GLDQWH GH 'HXV PDLRU TXH D GHVJUDoD TXH D FUX]
havia trazido a ele diante da sociedade. A cruz foi a consumação de
seus sofrimentos, mas também a perfeição de sua fé e obediência, o
H[HPSORGHXPDHVFROKDTXHGHVFRQVLGHUDDDSURYDomRRXUHSURYDomR
da sociedade no cumprimento da obediência a Deus68. Jesus fornece
a prova que mesmo a maior desgraça que alguém poderia sofrer nas
mãos da sociedade pode resultar em honra maior diante de Deus e da
comunidade de fé. O caminho da fé, embora possa trazer desgraça aos
olhos da sociedade, é o caminho da honra diante de Deus. Hebreus
FRPSDUWLOKDDH[SHFWDWLYDGHYLQGLFDomRGLDQWHGRVROKRVGRPXQGR
incrédulo quando Deus “colocará todas as coisas sob seus pés” (2,8;
 H¿QDOPHQWHDQXODUiWRGRVRVYHUHGLFWRVDSUHVHQWDGRV
pela corte de opinião humana69.

$ PRUWH YHUJRQKRVD GH -HVXV QD FUX] IRL R HVWiJLR ¿QDO DQWHV GHOH UHFHEHU D
FRPSOHWDDSURYDomRGH'HXVEHPFRPRDSUHSDUDomRHTXDOL¿FDomRSDUDRVHX
ministério como sumo sacerdote. Ela foi também um pré-requisito para a sua
H[DOWDomRjPDLVDOWDKRQUD  $FUX]IRLRHYHQWRFHQWUDORQGHDKXPLOKDomR WHUPLQRX H D H[DOWDomR FRPHoRX 1D FRQ¿VVmR GD YLQGLFDomR GH 'HXV GD
honra de Jesus está também a esperança de que Deus similarmente vindicará
a honra de todos os que estão comprometidos em buscar a aprovação dele. Cf.
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS$775,'*(+DUROG:The
(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS
69
deSILVA, David A. 'HVSLVLQJ6KDPHS
68
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A oposição dos pecadores
+HEUHXV  FRQWLQXD D DSUHVHQWDU -HVXV FRPR SDUDGLJPD
$FRQWHPSODomRGH-HVXVHVWiLQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDFRPDH[RUWDomR D HFRPRLPSHUDWLYRFHQWUDOGHD³VLPSHQVDLQDTXHOHTXH
sofreu da parte dos pecadores tal oposição”. Em contraste com “corraPRV´  ³SHQVDL´  GLULJHVHGLUHWDPHQWHjFRPXQLGDGHPDV
a referência à oposição dos pecadores é uma lembrança de que a cruci¿FDomRHUDXPDSXQLomRQDTXDORFDSULFKRHVDGLVPRGRVH[HFXWRUHV
HQFRQWUDYDWRWDOH[SUHVVmR'HYHPRVOHPEUDUWDPEpPTXH+HEUHXV
DSUHVHQWDRVTXHVHDIDVWDPFRPRTXHP³FUXFL¿FDPQRYDPHQWHR)LOKR
GH'HXVHRH[S}HPDLQM~ULDV´RQGH³DVLPHVPRV´pXPGDWLYRTXH
indica algo contra si mesmos, para ferirem-se a si mesmos. A formuODomRGHSRUWDQWRDSyLDXPDOHLWXUDSOXUDOGHD³FRQWUDHOHV
mesmos”. Nesse sentido, “suportou tal oposição dos pecadores contra
eles mesmos” é um pouco irônica, sugerindo que uma das feições da
FUXFL¿FDomR IRL D DXWRFRQWUDGLomR H[SUHVVDGD QR VDGLVPR FRP TXH
-HVXVIRLWUDWDGR2FRQFHLWRTXHXPDSHVVRDTXHID]RPDOLQMXULDDVL
mesma era um lugar comum na antigüidade e a implicação clara disso
é que se os destinatários abandonassem seu compromisso com Cristo
VREDSUHVVmRGHXPDRSRVLomRSHUVLVWHQWHHOHVHVWDULDPH[SUHVVDQGR
uma ativa oposição contra eles mesmos, assim como aconteceu com os
atormentadores de Jesus.
A escolha da palavra “oposição”, assim como de “perseverança”
H ³YHUJRQKD´ IDFLOLWD D DQDORJLD FRP D H[SHULrQFLD GRV GHVWLQDWiULRV
 $FRQRWDomRGRVDEXVRVpYHUEDOHQmRItVLFD. O apelo a
QmRGHVDQLPDU³D¿PGHQmRYRVGHL[DUGHVGHVHQFRUDMDUSHORGHVkQLPR´ E HVWDEHOHFHDOLJDomRHQWUHRQGHRIRFRpVREUHD
SHUVHYHUDQoDGH-HVXVQRVRIULPHQWRUHGHQWRUHRQGHRVFULVWmRVVmRFKDPDGRVDVXSRUWDUVRIULPHQWRVGLVFLSOLQDUHV$H[SUHVVmR
LANE, William. +HEUHZVS
“Mas quem me ofende fere-se a si mesmo. Amam a morte todos os que me odeiam”
3URYpUELRV Cf. também LANE, William. +HEUHZVS

BRUCE, F.F. 7KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS:LOOLDP/$1(+HEUHZV
S(//,1*:257+37KH(SLVWOHWRWKH+HEUHZVS
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³QmRGHVDQLPDQGR´DQWHFLSDRPDQGDWRGD(VFULWXUD  EHPFRPR
RGHVD¿RH[SUHVVDGRHPTXHD¿UPDTXH'HXVQmRVHDOHJUD
com os que voltam atrás para a sua própria destruição. Assim, ao evocar novamente a perseverança de Jesus no sofrimento, Hebreus torna
H[SOtFLWRRVHXSURSyVLWRSDUHQpWLFRQRY$RFRQYLGDUDFRPXQLGDGHDFRPSDUDUDVXDH[SHULrQFLDFRPDGH-HVXV+HEUHXVDFUHVFHQWD
PDLVXPHOHPHQWRQDSHUVHYHUDQoDGH-HVXVQRVRIULPHQWRDRD¿UPDU
que ele suportou a oposição hostil dos pecadores. Ao concentrar-se na
SHUVHYHUDQoDGH-HVXV+HEUHXVIXQGDPHQWDDH[RUWDomR³D¿PGHQmR
YRV GHL[DUGHV GHVHQFRUDMDU SHOR GHVkQLPR´ E  TXH FRUUHVSRQGH
DR DSHOR GH F ³FRUUDPRV FRP SHUVLVWrQFLD R FHUWDPH TXH QRV p
proposto”. Jesus suportou a hostilidade dos pecadores. Isso é relevante
SDUDRVGHVWLQDWiULRVGH+HEUHXVSRLVQRSDVVDGRHOHVH[SHULPHQWDUDP
oposição hostil e era razoável esperar que eles a encontrariam novamente.
+HEUHXVSRUWDQWRDSUHVHQWDRPRGHORVXSUHPRGHSHUVHYHrança, Jesus, que “sofreu a cruz, desprezando a vergonha”, tornando-se
RSDUDGLJPDSDUDRVTXHDLQGDHVWmRHQJDMDGRVQDFRUULGD(OHpXPPRGHORGHSHUVHYHUDQoDHDVXDFRQWHPSODomRRIHUHFHHQFRUDMDPHQWRSDUD
DFRPXQLGDGHFULVWmHPVXDOXWD$H[SUHVVmR³GHROKRV¿WRVQDTXHOH
que é o iniciador da fé e a conduz à realização”, conclama a comunidade a prestar atenção, assim como Moisés, que foi aprovado, pois “olhou
o galardão”-HVXVpSRUWDQWRXPSDUDGLJPDGHSHUVHYHUDQoD¿HOTXH
completou o curso primeiro que todos os outros. Ao criar esta imagem,
Hebreus emprega uma antiga tradição da luta atlética para sublinhar
a perseverança no sofrimento como uma qualidade que os destinatários necessitavam. Ao apresentar Jesus como um modelo a ser imitado,



$UHOHYkQFLDGDSHUVHYHUDQoDWRUQDVHFODUD  ³3HUVHYHUDU´XQL¿FDRSHQVDPHQWRDROLJDUDSHUVHYHUDQoDGDFRPXQLGDGHFULVWmFRPDSHUVHYHUDQoDH[HPSOL¿FDGDSRU-HVXV$³YHUJRQKD´pPHQFLRQDGDPDVHODIRLGHVSUH]DGDSRU-HVXV
 -HVXVVXSRUWRXJUDQGHKRVWLOLGDGH2VGHVWLQDWiULRVH[SHULPHQWDUDPHSRGHULDPH[SHULPHQWDUWUDWDPHQWRKRVWLOGHYiULDVIRUPDV 
  PDV HOHV SUHFLVDP SHUVHYHUDU D ¿P GH ³UHFHEHU D SURPHVVD´  
 Cf. MÜLLER, P. G. XPISTOS APXHGOSS
LANE, William L. +HEUHZVS
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fez algo incomum e, ao retratá-lo como tendo alcançado o ideal de fé,
WURX[H DOJR LQFRPXP SDUD R VHX PLOLHX ¿ORVy¿FR 'HVVD IRUPD +HEUHXVDSUHVHQWDRSDUDGLJPDGHXPOXWDGRUTXH¿HOPHQWHVXSRUWRXXPD
“batalha” similar àquela dos destinatários, o qual, tendo completado a
corrida, “assentou-se à direita do trono de Deus”.
Em síntese, a forma como Hebreus apresenta a história passada
GDFRPXQLGDGHGRVKHUyLVGDIpHGH-HVXVpVLJQL¿FDWLYD$LPDJHP
dos peregrinos, sustentados por suas esperanças no caminho para a pátria celestial, são imagens apropriadas para descrever uma comunidade
que tem sofrido ostracismo e desgraça social. Hebreus procura também,
DWUDYpVGRVH[HPSORVSDVVDGRVGHFRPSURPLVVRHIpHVWLPXODUR]HOR
da comunidade pela honra diante de Deus e reforçar a idéia de que os
seus destinatários deveriam continuar afastados dos valores de honra da
VRFLHGDGHYLJHQWH'HVWDDSUHVHQWDomRSRGHPRVLQIHULU
$ FRQ¿VVmR FULVWm SURYRFRX D GHJUDGDomR H WURX[H SULYDomR DRV
destinatários de Hebreus. Como a sociedade usava a vergonha e desgraça como meio de trazer o que se desviava a um modo aceitável de
vida de acordo com as suas normas e valores, alguma ameaça pairava
sobre eles. O perigo real, portanto, seria colocar em perigo a sua honra diante de Deus ao voltar atrás diante da pressão da sociedade. Por
LVVR+HEUHXVDRDSUHVHQWDUDLQVWkQFLDFRUDMRVDGHFRPSURPLVVRVREFLUFXQVWkQFLDVDGYHUVDVQRSDVVDGRH[RUWDDFRPXQLGDGHD
ser perseverante no presente. Partindo de uma tradição cristã primitiva
que procuravas fortalecer os cristãos na crise de perseguição, procura
HQFRUDMDURVGHVWLQDWiULRVDLPLWDURSUySULRH[HPSORGHOHVQRSDVVDGR
TXDQGRXPDSDUWHGDFRPXQLGDGHIRLH[SRVWDDRULGtFXORSUHVDH¿FRX
LQGHIHVDGLDQWHGRFRQ¿VFRGDVXDSURSULHGDGHPDVDRXWUDSDUWHIRL
solidária com o grupo que sofreu aquelas atrocidades.
O povo de Deus apresentado em Hebreus 11 olha para a chamada
de Deus como o caminho de honra e o meio de alcançar as suas promesVDVFRPRKRQURVRDGHVSHLWRGDVRSLQL}HVFRQWUiULDVGRVLQ¿pLV$EUDmR
GHVSUH]RXDYHUJRQKDDRSHUPLWLUDRUGHPGH'HXVGH¿QLURTXHFRQVtitui comportamento honroso e desonroso. A obediência a Deus conduz
j KRQUD QXQFD j GHVJUDoD$R GHL[DU VXD WHUUD QDWLYD HP REHGLrQFLD
à vontade de Deus, Abraão aceitou o status inferior de estrangeiro e
SHUHJULQRVHQGRH[SRVWRjUHSURYDomRHGHVRQUDTXHDFRPSDQKDYDP
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aquela mudança de status. Ele confessou este status, perseverou nele
e, embora pudesse voltar à situação que tinha anteriormente, não foi
afetado por qualquer tipo de vergonha diante da opinião da sociedade e
QmRVHVHQWLXPRWLYDGRDGHL[DUDTXHODUHODomRPDUJLQDOHPWURFDGHXP
lugar de honra aos olhos daquela sociedade.
$IXQomRH[HPSODUGH0RLVpVSRUVXDYH]HVWiFRQIRUPDGDFRP
situação dos destinatários e, em particular, à escolha que é colocada
GLDQWH GHOHV (OD HVWi WDPEpP FRQIRUPDGD FRP R H[HPSOR GH -HVXV
Moisés compartilhou o mau tratamento do povo de Deus da mesma
forma que Cristo suportou “a vergonha da cruz” (12,2). A razão da
HVFROKDGH0RLVpVpSHUFHELGDTXDQGRH[DPLQDPRVVXDUHODomRFRPD
H[RUWDomRFRPRXPWRGRHHPSDUWLFXODUFRPDLQWURGXomRHDFRQFOXsão da lista, pois a apresentação dele está conformada com a situação
dos destinatários e, em particular, à escolha que é colocada diante deles.
$ DSUHVHQWDomR GH 0RLVpV HVWi WDPEpP FRQIRUPDGD FRP R H[HPSOR
de Jesus, pois da mesma forma que Moisés compartilhou o mau tratamento do povo de Deus, Cristo suportou “a vergonha da cruz” (12,2).
&RQIURQWDGRVFRPRH[HPSORGH0RLVpVRVGHVWLQDWiULRVSRGHPPDLV
XPDYH]D¿UPDUDVXDUHQ~QFLDDRVHXSUySULRVWDWXVHDFHLWDUDSHUGD
de honra e lugar na sociedade com alegria, escolhendo continuar em sua
VROLGDULHGDGHFRPRSRYRGH'HXV  HFRPRVVHXVLUPmRVHLUPmV
PDUJLQDOL]DGRV  
Os mártires e os marginalizados desprezaram a vergonha ao renunciar a honra, status e a aprovação oferecida pela sociedade incrédula,
SUHIHULQGRDUHSURYDomRXOWUDMHHGHVJUDoDLPSRVWRVSRUHODD¿PGH
manter a sua integridade diante de Deus e alcançar o que ele prometeu.
(OHVUHMHLWDPRVSDGU}HVSHORVTXDLVDVRFLHGDGHDYDOLDRTXHYHPDVHU
honra ou desonra, pois consideram estes padrões mal fundamentados,
sendo, portanto, guias inseguros para uma atitude honrada. Por isso,
eles se afastam da aprovação e opróbrio do mundo, mantendo o que
consideram ser as normas e opinião de Deus.
-HVXVpRH[HPSORPDLRU+HEUHXVGHVWDFDRDEXVRYHUEDOTXHHOH
sofreu dos pecadores, mas também que ele “desprezou a vergonha” e
está “assentado à direita, nas alturas”. Jesus é o atleta modelo da fé que
deve ser observado e imitado por aqueles que correm em seus passos.
$VXDPRUWHHQYROYHXYHUJRQKDHOH³VRIUHXIRUDGDSRUWD´  PDV
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considerou sem valor a avaliação que a sociedade poderia fazer dos
DWRVH[LJLGRVSHODREHGLrQFLDD'HXVHRTXHSRGHULDPLPSRUVREUHHOH
A apresentação de Jesus, portanto, assume uma função paradigmática
para a comunidade. O alcançar a honra e o “sentar-se à direita” por
Jesus nasceram da sua perseverança na cruz, desprezando a vergonha.
Isso destaca a linguagem de honra e vergonha, levando os destinatários
a considerar novamente a natureza da própria fé. A comunidade suportou a perda de status e honra ao procurar manter o compromisso com
Deus. Ela deveria perceber a perda de status e honra que Jesus suportou
em seu favor para lhe possibilitar os benefícios prometidos. Isso indica
TXH HOH UHMHLWRX D DYDOLDomR TXH D VRFLHGDGH SRGHULD ID]HU LQFOXLQGR
XPDFRQWUDDYDOLDomRFRUUHVSRQGHQWHGDTXHOHVTXHSURFXUDUDPMXOJDU
as suas ações como vergonhosas.
-HVXVpRPRGHORVXSUHPRGHIpHH[DOWDomRGHOHpFRQFHELGDSULQcipalmente como um galardão. Os destinatários de Hebreus devem seguir em sua peregrinação considerando a carreira terrena de Jesus e a
sua glória celestial, para poderem compartilhar da glória dele. Isso é
LQGLFDGRSHODFRUUHVSRQGrQFLDHQWUHRGHVFDQVRGH'HXV  HRGHVFDQVRTXHRV¿pLVGHYHPHQWUDU  (PHDH[DOWDomR
de Jesus é interpretada como um descanso, depois que ele completou
DWDUHIDWHUUHQD$VVLPDD¿UPDomRSDUDVHJXLUD-HVXVHLGHQWL¿FDUVH
FRPRVHXVRIULPHQWRHYHUJRQKD³6DLDPRVSRLVDRVHXHQFRQWURIRUD
do acampamento, carregando a sua humilhação. Pois não temos aqui
HPEDL[RFLGDGHSHUPDQHQWHPDVHVWDPRVHPEXVFDGDFLGDGHTXHKi
GHYLU´  pVLPLODUD+HEUHXV³6DLDPRVSRLVDRVHX
encontro, fora do acampamento” envolve “suportar a vergonha de Cristo”, assim como ocorreu com o povo peregrino do passado. Hebreus
SURFXUDURPSHUFRPXPDDGDSWDomRTXHHVFRQGHDSUR¿VVmRGHIpTXH
promete segurança e “prazeres transitórios”, mas que recusa solidariedade aos irmãos e irmãs atribulados. Hebreus chama para dentro da
HVIHUDSURIDQDFRPRVHXSHULJRHDPHDoDSDUDDFHLWDULQM~ULDHSHUVHJXLomR,VWRpIXQGDPHQWDGRFRPDD¿UPDomRGHTXHSDUDRVFULVWmRV
não há cidade permanente na terra. Eles pertencem à cidade que há de
YLUHVWDQGRDJRUDFKHLRVGHH[SHFWDWLYDDFDPLQKRGHODQRHVSDoRGHVprotegido.

