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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado analisará a expressão grega ta. stoicei/a tou/ 

ko,smou, “os elementos do mundo”, que ocorre na carta de Colossenses nos 

versículos 8 e 20 do segundo capítulo. Será feito um estudo exegético na 

perícope bíblica 2.8-3.4 da referida carta, bem como uma análise histórica 

especificamente do termo stoicei/a. O estudo desta expressão é importante para 

poder se compreender a filosofia colossense mencionada em Cl 2.8. A igreja 

cristã na cidade de Colossos estava inserida em um contexto social religioso 

sincrético. Esse sincretismo é percebido claramente em textos de magia como os 

Papiros Mágicos Gregos, muito comuns na região da Ásia Menor, a mesma onde 

a igreja colossense estava situada. O sincretismo religioso, envolvendo crenças 

judaicas e pagãs, reflete as bases dessa filosofia. O autor da carta aos 

Colossenses refuta a crença nos “elementos do mundo”, bem como a 

subserviência aos mesmos. Dentre outras crenças, acreditava-se que esses 

“elementos” poderiam influenciar os acontecimentos sobre a terra e o destino das 

pessoas. Questões que envolvem práticas acéticas, adoração a anjos e 

observância de calendário litúrgico, dão os contornos dessa filosofia. O autor da 

carta enfatiza o senhorio de Cristo, bem como as obras dele em favor dos cristãos 

colossenses, que proporcionavam a eles, segurança quanto a terem um bom 

destino. E, além disso, é assegurada uma liberdade aos cristãos colossenses que 

não podia lhes ser cerceada por quaisquer outras crenças religiosas. Então, as 

obras de Cristo, bem como o seu senhorio, são os principais argumentos 

utilizados pelo autor da carta, a fim de afirmar aos cristãos em Colossos que eles 

não precisam mais temer o destino e nem se submeter aos “elementos do 

mundo”. 

Palavras-chave: Stoicheia – Colossenses – Sincretismo – Destino – Magia. 
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in Colossians 2.8-3.4. 156 f. (Master Dissertation) – Methodist University of São 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation will examine the Greek expression ta. stoicei/a tou/ ko,smou, "the 

elements of the world", which appears in the letter of Colossians verses 8-20 of 

the second chapter. There will be an exegetical study of the biblical pericope 2:8-

3:4 of the letter as well as a historical analysis specifically the term stoicei/a. The 

study of this expression is important to be able to understand the Colossians 

philosophy mentioned in Cl 2:8. The Christian church in the city of Colossae, is 

part of a syncretic religious social context. This syncretism is clearly seen in magic 

texts as the Greek Magical Papyri, very common in Minor Asia region, where the 

Colossian church was situated. Religious syncretism, involving Jewish and pagan 

beliefs, reflects the basis of this philosophy. The author of the letter to the 

Colossians refutes the belief in "elements of the world" and the subservience to 

them. Among other beliefs, it was believed that these "elements" could influence 

events on land and the fate of people. Issues involving ascetic practices, worship 

of angels and observance of the liturgical calendar, give the contours of this 

philosophy. The writer emphasizes the Lordship of Christ and his works in favor of 

Colossian Christians, who gave them a good destination. Moreover, the Colossian 

Christians are guaranteed a freedom that could not be curtailed by any other 

religious beliefs. So the works of Christ and his lordship are the main arguments 

used by the author of the letter, in order to say to Christians in Colossae that they 

no longer need to fear their fate and to submit to the "elements of the world". 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a expressão grega ta. stoicei/a 

tou/ ko,smou, “os elementos do mundo”. Ela ocorre nos versículos 8 e 20 do 

segundo capítulo da carta de Colossenses. No versículo 8, menciona-se uma 

filosofia. A crença nos “elementos do mundo” fazia parte dessa filosofia, que 

chamaremos de filosofia colossense.   

Há o entendimento de que os “elementos do mundo” em Colossenses 

tenham o sentido apenas de “rudimentos de uma religião” ou “ensinos 

elementares de uma religião” , não sendo de fundamental importância para o 

estudo dessa carta. Porém, havendo outro sentido como de “seres espirituais” ou 

“divindades”, o estudo da expressão “elementos do mundo” ganha maior 

relevância para a compreesão da carta como um todo. Temos, então, o objetivo 

de compreender com maior clareza o significado dessa expressão na referida 

carta e, para isso, selecionamos a perícope bíblica compreendida entre os 

versículos 2.8-3.4 de Colossenses.  

“Os elementos do mundo” são mencionados em oposição a Cristo 

justamente quando o autor da carta inicia de forma clara sua crítica à filosofia 

colossense e defende de forma explícita a liberdade que os cristãos colossenses 

têm em Cristo.  

A fim de defender essa liberdade em Cristo, o autor argumenta a partir da 

obra do próprio Cristo em favor dos cristãos de Colossos. São enfatizadas 

questões como: o batismo; o morrer e ressuscitar com Cristo; a circuncisão 

espiritual; o fim de um escrito de dívida em que constariam os erros pelos quais 

os cristãos colossenses, supostamente, poderiam ser acusados; o triunfo de 

Cristo sobre principados e potestades; entre outras coisas mais.  

Para o objetivo proposto nesta pesquisa, vamos utilizar como metodologia 

alguns passos do método histórico-crítico: crítica textual; análise literária; análise 

de conteúdo (comentário exegético). Bem como uma investigação histórica do 

termo stoicei/a, “elementos”, em seus múltiplos usos, para tentarmos entendê-lo 
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dentro da perícope selecionada. Com isso, esperamos também compreender um 

pouco mais acerca da filosofia colossense. 

No primeiro capítulo são feitas considerações introdutórias à carta de 

Colossenses a fim de fornecermos as bases para os dois capítulos seguintes. São 

abordadas questões referentes à cidade de Colossos; aos destinatários da carta; 

ao ensino da filosofia colossense; à autoria; e ao lugar e à época da redação. A 

abordagem a tais questões nos abre portas para reflexões sobre os dois capítulos 

seguintes, principalmente para o último onde é realizado o trabalho de exegese. 

O segundo capítulo aborda especificamente os usos possíveis do termo 

stoicei/a, “elementos”. É feito um estudo sobre: a origem termo; como ele foi 

empregado por alguns filósofos gregos como Empédocles, Platão, Aristóteles, 

entre outros; os sentidos que o termo foi utilizado em algumas literaturas como, 

por exemplo, O Testamento de Salomão, 2Enoque, De Vita Contemplativa. 

Atenção maior é dada ao uso do termo nos Papiros Mágicos Gregos e na 

literatura do Novo Testamento: Hebreus, 2Pedro e Gálatas. Dessas três cartas 

citadas do Novo Testamento, o estudo feito em Gálatas ganha maior destaque 

por ser ela redigida em período próximo à redação da carta de Colossenses e 

endereçada aos cristãos da Galácia, região próxima à cidade de Colossos.  

No terceiro capítulo é feita a análise exegética da perícope 2.8-3.4 da carta 

de Colossense. De início, é feita a tradução do texto: uma interlinear, objetivando 

uma tradução literal das palavras, e uma harmonizada. Em seguida, há uma 

breve análise de outras traduções com o intuito de avaliar a tradução feita. Na 

análise de crítica textual, abordam-se as variantes possíveis de palavras para o 

texto em questão. No versículo 13 da perícope de estudo, optou-se por uma das 

variantes ao texto grego como encontrado no Novo Testamento Grego, texto 

utilizado como base para a análise de crítica textual. Na análise da estrutura 

literária procuramos estabelecer as seções da carta em seu todo, a fim de 

compreendermos como ela está estruturada. Quanto à análise de crítica literária, 

questões referentes à delimitação, estrutura (com suas amarras) e divisão da 

perícope são abordadas. Por fim, no comentário exegético, foi feita uma 

abordagem a partir do método estruturalista e do crítico-histórico. Procuramos, no 



14 
 

comentário exegético, relacionar as informações levantadas sobre a perícope pelo 

uso dos outros métodos empregados. 

Entendemos que havia a crença de que os stoicei/a tou/ ko,smou, 

“elementos do mundo”, interferiam no destino das pessoas. Tanto acontecimentos 

durante a vida de uma pessoa, quanto o que aconteceria na vida após a morte, 

teriam relação ou até mesmo eram determinados pelos stoicei/a, “elementos”. 

Assim, há uma parte dedicada a discorrer a respeito da crença que se tinha nos 

stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, sobre como eles poderiam 

influenciar o destino da pessoas.  

Nas considerações finais, procuramos relacionar as questões 

argumentadas pelo autor da carta aos Colossenses com a crença nos “elementos 

do mundo”, stoicei/a tou/ ko,smou.  
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CAPÍTULO I  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTA AOS COLOSSENSES.  

 

Introdução. 

 

Embora muitas das questões abordadas neste primeiro capítulo possam 

ser consideradas básicas, optou-se por expô-las, uma vez que, acredita-se serem 

importantes para a melhor compreensão dos rumos que esta pesquisa seguirá. 

 

1.1 – A cidade de Colossos. 

 

Colossos era uma cidade localizada no território da Frígia, interior da 

Anatólia1, província romana da Ásia Menor que estava próxima ao vale do rio 

Lico, no oeste da atual Turquia2 . Não muito distante de Colossos estavam as 

cidades de Laodicéia e Hierápolis.  Clinton E. Arnold3 menciona que Heródoto, em 

480 a.C., chegou a se referir a cidade de Colossos como uma “grande cidade da 

Frígia”. Oitenta anos depois, Xenofonte se refere a ela como uma próspera 

cidade. Mas, no séc. I d.C., Colossos não tinha mais a mesma importância 

econômica, sendo aquelas duas outras cidades mais prósperas. Delas, Laodicéia, 

cerca de quinze quilômetros de distância de Colossos, era a de maior destaque 

tornando-se o centro administrativo da região4. Hierápolis era cerca de vinte e 

cinco quilômetros de distância de Colossos5. Joseph B. Linghtfoot observa que 

                                                             
1 HARRILL, J. Albert. Asia Minor. In.: EVANS, Craig E.; PORTER, Stanley E. (Eds). Dictionary of the New 
Testament Background. Illinois: InterVarsity Press, 2000, p. 134. 
2 MARTIN, Ralph P. Colossenses e Filemon: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1984, p. 13. 
3 ARNOLD, Clinton E. Colossae. In.: FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible Dictionary. Vol. 1. New York: 
Doubleday, 1992, p. 1089. 
4 FABRIS, Reinaldo. As Cartas de Paulo (III). São Paulo: Loyla, 1992, p. 39. 
5 PATZIA, Arthur G. Efésios, Colossenses e Filemon. São Paulo: Editora Vida, 1995, p. 12. 
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pela proximidade dessas três cidades, elas poderiam ser visitadas em um único 

dia6. 

Segundo Peter O’Brien, a população de Colossos era principalmente de 

“frígios nativos e gregos colonizadores”7. Contudo, no século II a.C., Antioco III 

enviou para a região da Frígia e Lídia duas mil famílias judaicas da Babilônia e 

Macedônia8. Jeromy Morphy O’Connor menciona que “em 62 a.C., o distrito do 

qual Laodicéia era a capital, tinha pelo menos onze mil adultos judeus do sexo 

masculino”9. Anos mais tarde foi assegurado aos judeus dessa região liberdade 

de culto10. 

A região na qual situava-se a cidade de Colossos era conhecida por 

terremotos. Há relatos de terremotos no período de Augusto e em 60 d.C. 

O’Connor cita Estrabo e Tácito que fazem referência a Laodiceia. O primeiro, diz 

que “‘Se existe uma região sujeita a terremotos, essa região é Laodiceia”’ 11. O 

segundo, menciona que Laodicéia havia sido destruída por um terremoto, mas 

fora reconstruída12. Além da mesma menção a Tácito, Andrew T. Lincoln traz a 

referência de Eusébio, segundo o qual entre 63-64 d.C., as cidades de Hierápolis, 

Laodicéia e Colossos foram destruídas e apenas as duas primeiras reconstruídas, 

enquanto a última permaneceu desabitada por um certo tempo13. 

Em 1835, conforme Arnold, o explorador W. J. Hamilton descobriu a cidade 

de Colossos que, ainda hoje, não tem sido escavada, o que nos impede de 

sabermos maiores detalhes de sua história. No entanto, como deduz Annie 

Tinsley, uma vez que a cidade de Colossos estava próxima das cidades de 

                                                             
6 LIGHTFOOT, Joseph Barber. Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon. A Revised Text with 
Introductions, Notes, and Dissertations. 9ª ed. London and New York: Macmillan and co., 1890, p. 2. 
7 O’BRIEN, P. T. Colossenses, carta aos. In.: HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID [orgs.]. Daniel 
G. Dicionário de Paulo e suas Cartas. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 248. 
8 O’BRIEN, 2008, p. 248. 
9 MURPHY-O’CONNOR, Jerome. Paulo: Biografia Crítica. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 240. 
10 O’CONNOR, 2004, p. 240. 
11 O’CONNOR, 2004, p. 241. 
12 O’CONNOR, 2004, p. 241. 
13 LINCOLN, Andrew T. The Letter to the Colossians. Introduction, commentary and reflections. In.: The 
Interpreter's Bible: the Holy Scriptures in the King James and Revised standard versions with general articles 
and introduction, exeqesis, exposition for each book of the Bible. V. XI. New York: Abingdon- Cokesbury 
Press, 2000, p. 580. 
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Laodicéia e Hierápolis, essas três cidades “[...] teriam tido várias características 

em comum”14. 

Quanto ao cenário religioso, a descoberta de moedas da cidade aponta 

para vários deuses que eram adorados em Colossos, como Ártemis do Efésios e 

Ártemis a caçadora, Zeus dos Laodicenses, Selene, Hélio, Demeter, Mem, Atena, 

as divindades egípcias Ísis e Serápis15, entre outros. Cibele era considerada a 

deusa mãe da Ásia Menor e, segundo Martin, Estrabo diz que “todos os cidadãos 

da Frígia a adoravam”16. Também havia a adoração a deusa Átis. As religiões 

frígias apreciavam a retidão e a justiça e, em seus comportamentos éticos e 

códigos morais, influenciaram o judaísmo e cristianismo da região17. No capítulo 

II, faremos menção a alguns desses deuses quando tratarmos dos Papiros 

Mágicos Gregos. 

 

1.2 – Análise geral da carta e destinatários.  

 

A comunidade cristã em Colossos foi fundada provavelmente durante o 

período em que o apóstolo Paulo esteve em Éfeso (52-55 d.C.) 18  e pela 

informação em 1.7, entende-se que Epafras seria o principal colaborador na 

fundação dessa comunidade cristã, mas não único. Conforme Philipp Vielhauer, a 

comunidade Cristã em Colossos havia sido fundada por discípulos de Paulo que 

haviam partido de Éfeso19 e Paulo não era conhecido dela (2.1). 

O apóstolo estava preso (4.3,10,18) e soube da situação na igreja devido 

informações de Epafras (1.7). Isso motivou a escrita da carta de Colossenses, 

que é levada por Tíquico à comunidade de Colossos (4.7). As reuniões de culto 

provavelmente eram realizadas em casas como a de Filemom, um cidadão 

                                                             
14 TINSLEY, Annie.  Towards a Re-Reading Of Colossians From an African American Postcolonial Perspective. 
Tese (Doctor of Philosophy) - Department of Theology and Religion, Birmingham, 2010, p. 18. 
15 Cf. ARNOLD, 1992, p. 108. 
16 MARTIN, 1984, p. 15. 
17 Cf. HARRILL, 2000, p. 134. 
18 Cf. O’BRIEN, 2008, p. 247. 
19 Cf. VIELHAUER, Philipp. História da Literatura Cristã Primitiva. Introdução ao Novo Testamento, aos 
Apócrifos do Novo Testamento e os Pais Apostólicos. Santo André: SP: Editora Academia Cristã Ltda, 2012, p. 
223. 
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colossense (Fm 2), e a de Ninfa (4.5) 20 . Há um pedido de Paulo para que 

doravante a carta de Cl também seja lida nas igrejas das cidades de Laodicéia e 

Hierápolis (comunidades cristãs que provavelmente tiveram, em sua formação, o 

apoio de Epafras – 4.13) e a de Laodiceia lida em Colossos (4.16). Os 

destinatários da carta de Cl eram cristãos de origem gentílica em sua maioria 

(2.13). 

 

1.3 – O ensino dos oponentes de Paulo em Colossos. 

 

O autor da carta de Colossenses menciona haver uma filosofia que era 

conforme a tradição dos homens e os “elementos do mundo” e contrária a Cristo 

(2.8). Há várias propostas para enquadrar o ensino dessa filosofia colossense.  

 

1.3.1 – Filosofia pagã 

 

Referências aos “elementos do mundo” encontram-se em várias outras 

literaturas pagãs. David W. Pao comenta que isso leva alguns acadêmicos a 

compreenderem como predominantemente pagão o pensamento que influenciou 

a filosofia colossense 21 . A partir disso, surgem propostas de que o Médio 

Platonismo ou a filosofia Cínica é que teriam tido maior influência sobre essa 

filosofia. Como observa Pao, essas ideias desconsideram elementos judaicos 

encontrados na carta que parecem ter tido grande influência22. Eduard Schweizer 

discorre que a filosofia colossense teve influências Pitagóricas. A doutrina a 

respeito dos “elementos do mundo” era importante e eles eram entendidos como 

os quatro elementos: terra, água, fogo e ar. A filosofia girou em torno da crença 

de um conflito cósmico dos elementos23. 

 

                                                             
20 Cf. FABRIS, 1992, p. 39. 
21 PAO, David W. Colossians & Philemon. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament. 
Michigan: Zodervan, 2012, p. 27. 
22 PAO, 2012, p. 28. 
23 SCHWEIZER, Eduard. La Carta a los Colosenses. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1987, pp. 113-117. 
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1.3.2 – Gnosticismo judaico. 

 

Outros acadêmicos são da opinião de que foi um gnosticismo judaico que 

influenciou a filosofia colossense. F. F. Bruce diz que basicamente era judaico o 

ensino dessa filosofia, mas um judaísmo com influência da Frígia que se fundiu a  

uma filosofia de origem não judaica, o que ele chama de forma preliminar e 

simples de gnosticismo 24 . Nesse sincretismo judaico-helenista, os anjos 

ganharam lugar especial como agentes da criação e transmissores da lei25. 

 

1.3.3 – Judaísmo  

  

James D. G. Dunn defende a ideia de que a filosofia colossense era 

essencialmente judaica26. Ele nega a hipótese de um sincretismo religioso com 

elementos judaicos. Também entende que é altamente improvável pensar em um 

gnosticismo judaico27.  Nessa perspectiva, as referências encontradas na carta de 

Cl sobre possíveis elementos que faziam parte do ensino dos oponentes de Paulo 

em Colossos, como, por exemplo, a circuncisão e proibições alimentares, são 

todas enquadradas dentro do judaísmo.  

 

1.3.4 – Misticismo judaico  

 

Conforme Pao 28 , também há o ponto de vista de que foi o misticismo 

judaico que influenciou a filosofia colossense. Geralmente a expressão qrhskei,a|  

tw/n  avgge,lwn, “culto dos anjos”, mencionada em 2.8 é compreemdida como se 

referindo à adoração com anjos, e as práticas ascéticas mencionadas em 2.23 

                                                             
24 BRUCE, F. F. Paulo o Apóstolo da Graça: Sua Vida, Graça e Teologia. São Paulo: Shedd Publicações, 2003, 
p. 402. 
25 BRUCE, 2003, p. 402 
26 Cf. DUNN, James D. G. The Epistles to the Colossians and Philemon: a commentary on the Greek text. 
Michigan: Grand Rapids, 1996, pp. 150-51.   
27 Cf. DUNN, 1996, pp. 33-34.   
28 PAO, 2012, pp. 28-29. 
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como preparação para ter as experiências visionárias e para participar junto com 

os anjos na adoração celestial. Peter O’Brien 29  menciona F. O. Francis como 

quem trouxe as principais considerações sobre o mistiscismo judaico como a 

base para a filosofia colossense. O termo tapeinofrosu,nh, “humildade”, (2.18,23) 

denotaria práticas ascéticas. Já o termo evmbateu,w, “entrar”, (2.18) não teria 

relação com os cultos de mistério. As interpretações desses mesmos termos 

podem variar dependo da forma como compreendemos o que teria influenciado a 

filosofia colossense. 

Além das possibilidades mencionadas acima, há também o sincretismo 

religioso como opção. Nesta pesquisa, a abordagem sobre o ensino dos 

oponentes de Paulo em Colossos será feita considerando o sincretismo religioso. 

Para uma análise mais abrangente das várias possibilidades para enquadrar esse 

ensino, os estudos de O’Brien30, Markus Barth and Helmut Blanke31 e Clinton E. 

Arnold32 apresentam as principais hipóteses. 

Iremos agora explicar o que entendemos sobre sincretismo religioso como 

base à filosofia colossense. Isso será importante para o estudo sobre os stoicei/a 

tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, objeto de nossa pesquisa. 

 

1.3.5 – Sincretismo – definição e considerações gerais. 

 

Vários deuses eram adorados na Ásia Menor. Elementos de um 

determinado grupo religioso poderiam ser incorporados por outro grupo. 

Pao diz que “[...] o termo sincret ismo pode ser usado em uma variedade de 

formas em referência a vários níveis de inter-influência de dois ou mais sistemas 

de pensamento”33.   

                                                             
29 O’BRIEN, Peter T. Colossians, Philemon. Vol. 44. Waco: Word Books, 1982, p. xxxvii. 
30 Cf. O’BRIEN, 1982, pp. xxx-xxxviii. 
31 Cf. BARTH, Markus; BLANKE, Helmut. Colossians: a new translation with introduction and commentary. 
New York: Doubleday, 1994, pp. 21-41. 
32 Cf. ARNOLD, Clinton E. The Colossians Syncretism. The Interface between Christianity and Folk Belief at 
Colossae. Michigan: Grand Rapids, 1996, pp.1-3. 
33 PAO, 2012, p. 30. 
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Conforme explicação de John Stambaug, referindo-se ao ambiente em que 

o NT foi escrito: “Pode-se ver o sincretismo como fenômeno cultural geral, a 

adoção de certos costumes do grupo social próprio e modos de pensar de outro, 

ou pode ser fenômeno especificamente religioso” 34  (grifo nosso). Stambaug 

prossegue explicando especificamente acerca do sincretismo religioso pagão e 

diz que esse sincretismo mostra “o quanto os participantes desses cultos se 

achavam incorporados na sociedade da cidade greco-romana” 35 . Havia um 

sentimento de que o mundo era controlado por poderes divinos que, por sua vez, 

se manifestavam de variadas formas. Apesar dessa variedade, as divindades 

partilhavam de atributos e personalidades semelhantes36. 

Também com relação ao ambiente pagão, Martin diz que “numa atmosfera 

de sincretismo é fácil ver como outros cultos podiam ser praticados e 

amalgamados com cerimônias religiosas existentes”37.  

Nesse contexto de sincretismo religioso judeus da diáspora que viviam na 

Ásia Menor também sofreram influência. Stambaug diz que “era inevitável que a 

cultura pagã do mundo greco-romano tivesse impacto sobre os judeus que nele 

viviam”38. A língua, de forma mais marcante, mas também a educação e modos 

de pensar gregos influenciaram esses judeus.39 Ele conclui dizendo que: 

 

Os judeus da diáspora em geral faziam certas acomodações ao mundo 
pagão em que viviam [...] alguns desertaram inteiramente do modo 
judaico de ser entrando sem restrições na sociedade pagã. Existe até 
mesmo uns poucos casos raros em que pessoas com nomes 
inegavelmente judeus faziam oblações a deuses pagãos e a algum deus 
não mencionado que se achava erigido em templo pagão.40 

  

Martin menciona um judaísmo sincretista na Ásia Menor e fala sobre a 

influência deste no culto a Mem Asceno: 

                                                             
34 STAMBAUG, John E.; BALCH, David L. O Novo Testamento em seu Ambiente Social. São Paulo: Paulus, 
1996, p. 38. 
35 STAMBAUG, 1996, p. 38. 
36 Cf. STAMBAUG, 1996, p. 38. 
37 MARTIN, 1984, p. 15. 
38 STAMBAUG, 1996, p. 43. 
39 STAMBAUG, 1996, p. 43. 
40 STAMBAUG, 1996, p. 44. 
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A possível influência do judaísmo sincretista na Ásia Menor é vista no 
culto a Mem Asceno que era, de acordo com Estrabo, o deus principal de 
Antioquia da Pisídia. O culto era imensamente popular durante o Império 
[...] O deus era conhecido por vários nomes, tais como Apolo, Dionísio e 
Asclépio, mas uma inscrição fragmentária começa com o nome “Ouio” 
que pode ser entendido como sendo uma versão de Javé. O 
monoteísmo era uma doutrina importante nesta religião, e certa inscrição 
[...] proclama “um só Deus nas alturas, o grande Mem celestial, grande 
poder do Deus imortal.” O culto deste “Deus Altíssimo” (hypsitos theos) 
era relacionado, no culto a Ísis, com o controle dos “elementos do 
mundo” pela divindade [...]; e esta atribuição levanta o problema mais 
interessante da antiga religião frigia: a questão dos stoicheia, que é a 
palavra de Paulo em 2.8, 20. 

 

Vemos o quanto a filosofia 41  mencionada em Cl 2.8 poderia estar 

incorporada a sua cultura e o quanto os ensinos dessa filosofia, poderiam fazer 

parte tanto do paganismo quanto do judaísmo.  

A respeito do ensino dos opositores de Paulo em Colossos e na  

perspectiva de um sincretismo, Jean-Yves Thériault e Pao têm compreensões 

semelhantes. Este entende que há elementos que aparecem na carta que 

marcam o judaísmo, como circuncisão (2.11), guarda do sábado (2.16), rituais de 

pureza (2.20,21) bem como adoração de anjos (2.18). Então, considerando esses 

elementos, juntamente com o quadro religioso da Frígia no séc. I d.C., ele 

pressupõe um sincretismo por parte do ensino dos opositores de Paulo em 

Colossos, com elementos pagãos, mas com um quadro judaico mais expressivo42. 

Aquele compreende que há tendências sincretistas com traços do judaísmo como 

as observâncias de calendários litúrgicos (2.16), prescrições alimentares (2.16,21-

23), circuncisão (2.11-13) e culto dos anjos. A influência da filosofia religiosa pagã 

é percebida com a menção de elementos do mundo (2.8,20), de seres celestiais e 

de potências cósmicas que agem no universo43.  

Ainda a respeito do ensino dos opositores de Paulo em Colossos, só que 

de forma mais geral, há a opinião de Martin que diz que “a natureza do ensino é 

composta, e continha parcialmente elementos judaicos e parcialmente idéias que 

pertenciam ao mundo da filosofia religiosa e do misticismo helenistas ”44, e de Lee 

                                                             
41 O que se entende por fi losofia será tratado do corpo do comentário exegético no capítulo III. 
42 Cf. PAO, 2012, p. 30. 
43 Cf. THÉRIAULT, Jean-YveS. Paulo e suas Cartas. In.: MAINVILLE, Odette (Org.). Escritos e Ambiente do Novo 
Testamento. Uma Introdução. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 155.  
44 MARTIN, 1984, p. 16. 
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Martin McDonald que diz que esse sincretismo discorria sobre “adoração de 

anjos, compreensão da identidade de Jesus e questões de comportamento 

ético”45. 

Quanto à dificuldade para precisar sobre a influência judaica ou pagã no 

ensino da filosofia em Colossos combatida pelo autor da carta, a opinião de 

McDonald é que “a natureza dessas preocupações religiosas ainda não é clara” 46, 

enquanto Raymond Brown, explicita que: 

 

Naturalmente, nada há de errado em fazer pressuposições, desde que 
se tenha consciência de quanto se está presumindo. A esta distância no 
tempo e no espaço, podemos não estar em condições de decifrar todos 
os elementos que chegaram a formar o sincretismo combatido em 
Colossenses ou de identificar o produto final com precisão 47  (grifo 
nosso). 

 

Entendemos que o sincretismo, tanto com elementos judaicos, quanto 

pagãos, com a possibilidade de uma influência maior do judaísmo, reflete melhor 

o pano de fundo do ensino dos oponentes de Paulo em Colossos. Algumas 

questões mencionadas na carta sobre a filosofia colossense como a observância 

a calendários litúrgicos: guarda de festas, lua nova e sábados eram de influência 

do judaísmo. Já a crença nos elementos do mundo eram de influência pagã, bem 

como a menção de evmbateu,w, “entrar”. Em relação à circuncisão mencionada em 

2.14, não há como se ter certeza se era praticada pelos oponentes de Paulo em 

Colossos, e mesmo que ela tenha sido, é difícil precisar se é de influência judaica 

ou pagã. Também não é possível precisar se a adoração de anjos mencionada 

em 2.18 teve influência maior do judaísmo ou do paganismo. Era comum o 

sincretismo religioso na Ásia Menor e como Martim menciona: “Colossos era um 

centro cultural onde este sincretismo facilmente poderia ser esperado” 48. Porém, 

corroboramos as ressalvas de Brown quanto a dificuldade de precisar um ou outro 

elemento da filosofia colossense.  

                                                             
45 MCDONALD, Lee M. Colossae. In.: EVANS, Craig E.; PORTER, Stanley E. (Eds). Dictionary of the New 
Testament Background: a compendium of contemporary biblical scholarship. Downers Grove, Illinois; 
Leicester, England: InterVarsity Press, 2000, p. 225. 
46 MCDONALD, 2000, p. 226 
47 BROWN, Raymond E. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 798. 
48 MARTIN, 1984, p. 16. 
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1.4 – Autoria da carta aos Colossenses.  

 

Com relação à questão da autoria49 da carta aos Colossenses, se paulina 

ou não, uma citação de O’Connor resume bem o estado da questão: “não existe 

consenso a respeito da autenticidade de Colossenses. A comunidade erudita está 

dividida ao meio”50. Fala semelhante, todavia inclinando-se para uma autoria não 

paulina, é a de Raymond Brown ao dizer que “nenhuma asseveração é possível, 

mas os argumentos juntos inclinam-se na direção da hipótese de uma escola 

[...]” 51 , referindo-se a uma escola paulina. Sendo assim, serão expostas 

considerações referentes à linguagem, ao estilo e à teologia, a fim de se justificar 

a escolha da autoria de Cl. Primeiro, serão mencionados argumentos contra a 

autoria paulina. Depois, serão expostos argumentos a favor. Por último, a opinião 

adotada neste trabalho de dissertação. 

 

1.4.1 – Argumentos contrários à autoria paulina. 

 

Em sentido lato, argumenta-se contra à autoria paulina em três áreas: 

linguagem/vocabulário, estilo e teologia.  

                                                             
49 A favor da autoria paulina - Barth-Blanke são da opinião de que Paulo escreveu Colossenses e que essa 
carta sofreu revisões de um ou vários assessores sob a aprovação de Paulo antes da entrega da mesma. As 
novas questões que surgem fazem o apóstolo Paulo “repensar e reformular os termos de sua mensagem de 
Jesus Cristo”, BARTH-BLANKE, 1994, pp. 125-126. Conforme Pao, a opção por Paulo como autor é a melhor 
escolha, cf. PAO, 2012, p. 23. Também esse é o posicionamento de Werner G. Kümmel, cf. KÜMMEL, 
Werner G. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Edições Paulinas, 1982, p. 451. Nijai K Gupta aceita a 
autoria paulina, mas acrescenta que é bem possível que Paulo tenha escrito com a ajuda de Timóteo, cf. 
GUPTA, Nijay K. Colossians. Georgia: Smyth & Helwys Publishing, 2013, p. 10. Contra a autoria paulina e 
posterior a morte do apóstolo – Para Andreas Dettwiler o autor de Colossenses é alguém ligado a escola 
paulina, cf. DETTWILER, Andreas. A Epístola aos Colossenses. In.: MAGUERAT, Daniel (org.). Novo 
Testamento: história, escritura e teologia. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 346.  Helmut Koester e 
Vielhauer são da opinião de que a escrita de Colossenses foi posterior à  morte do apóstolo Paulo, cf. 
KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2. História, e Literatura do Cristianismo Primitivo. Vol. 2 
São Paulo: Paulus, 2005, p. 283 e cf. VIELHAUER, 2012, p. 230. Lincoln entende que os argumentos tendem 
mais para uma autoria de um seguidor de Paulo após a morte dele, cf. LINCOLN, 2012, p. 583. Sendo 
pseudoepígrafa, os colossenses como destinatários seria algo fictício. Havia um real interesse em formar 
uma igreja em Laodicéia e possivelmente em Hierápolis, pois são essas duas cidades que foram 
reconstruídas logo depois do terremoto e a menção na carta de Colossenses para que ela fosse lida em 
Laodicéia foi um recurso utilizado pelo autor para que ela fosse aceita em Laodicéia e Hierápolis. Também, 
Colossos foi escolhida por ter havido uma igreja paulina nessa cidade, cf. LINCOLN, 2012, 580. 
50 O’CONNOR, 2004, p. 245. 
51 BROWN, 2004, p. 809. 
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1.4.1.1 – Linguagem/vocabulário. 

 

Sobre a linguagem Vielhauer diz que em Cl há 34 hapaxlegômena e outros 

vocábulos que não ocorrem em cartas protopaulinas 52, mas encontram-se em Cl, 

nas pastorais e noutras do NT53. Além disso, não há menção dos termos que 

abarcam a doutrina da justificação. Fabris comenta sobre outros conceitos que 

também não aparecem em Cl: “lei”, “liberdade”, “pecado”, além de “justiça”54. No 

que diz respeito aos outros vocábulos mencionados por Vielhauer que não 

ocorrem em cartas protopaulinas, Brown55 diz que são 87 palavras56 (já inclusas 

as 34 hapaxlegômena). 

A falta de vocabulário compreendido como típico paulino e a inclusão de 

palavras novas em relação as outras cartas aceitas como de autoria de Paulo, 

atestam, para alguns críticos, que a carta de Cl não é de autoria do apóstolo. 

Leva-se em consideração que Paulo argumentaria como nas outras cartas.   

 

1.4.1.2 – Estilo. 

 

Para Fabris, argumentos contrários à autoria paulina também são a 

“ausência de partículas, preposições e modos de falar que caracterizam de 

maneira inconfundível a linguagem paulina”57. 

Vielhauer fala sobre a falta do uso próximo das conjunções me.n e de, em Cl, 

uso que é comum em cartas protopaulinas58. De forma isolada, em Cl aparece 

me.n, “certamente”, em 2.23 e de,, “e” ou “mas”, em 1.22,26, 2.17 e 3.8,14. Em 

                                                             
52 O termo protopaulinas se refere às cartas autenticamente paulinas. Cf. ALETTI, Jean-Noël. Vocabulário 
Ponderado de Exegese Bíblica. São Paulo: Edições Loyola, 2011, p. 119.  
53 VIELHAUER, 2012, p. 227. 
54 Cf. FABRIS, 1992, p. 42. 
55 Cf. BROWN, 2004, p. 801 
56 A contagem de Barth-Blank é diferente: 48 palavras.  Sobre as palavras hapaxlegômenas não há diferença 
quanto o número e informam que quase a metade delas ocorre em partes polêmicas da carta. Cf. BARTH-
BLANKE, 1994, p. 57. 
57 FABRIS, 1992, p. 42. 
58 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 227. As conjunções juntas servem para indicar contraste entre duas orações , Cf. 
GINGRICH, F. Wilbur; DANKER, Frederick W. Léxico do Novo Testamento: Grego, português. São Paulo: Vida 
Nova, 2007, p. 132. 
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todas as outras cartas ditas como deuteropaulinas59 (1Tm, Tt e 2Ts), também não 

aparece o uso das duas conjunções próximas, exceto em Ef 4.11 e 2Tm 1.10, 

2.20, 4.460.   

O argumento de que em Cl aparecem vocábulos que não aparecem em 

outras partes do NT, a não ser em cartas paulinas, e de que o uso de kai,, “e” ou 

“também”, logo após dia tou/to61, “por meio disto”, que é encontrado em 1Ts 2.13 

(igual em Cl 1.9 e em nenhuma outra carta dita como deuteropaulina), em 1Ts 3.5 

(na forma kavgw. – kai. + evgw,), e em Rm 13,6 (com a interpolação da conjunção 

ga,r, ”pois”),  entre todas as cartas protopaulinas 62, favorecem a autoria paulina 

de Cl, é rebatido por Vielhaur pela possibilidade do autor ser da tradição 

Paulina63.  

Helmut Koester levanta algumas questões que para ele são características 

raras em cartas protopaulinas, como: construções genitivas prolongadas 

(1.5,6,13), uso de termos paralelos (produzir frutos e crescer – 1.6; orações e 

pedidos – 1.9; constância e longanimidade – 1.11), e períodos longos de difícil 

compreensão (1.9-20)64. Ele também argumenta que a designação “reino de seu 

Filho amado” não é de Paulo que sempre se refere a “reino de Deus”65. 

Vielhauer também faz observações semelhantes a de Koester: linguagem 

arrastada, acúmulo de palavras de sentido semelhantes (1.9,22 e 1.11, 2.19), 

sequência de genitivos (1.27; 2.12) e palavras de sentido semelhante mais 

sequência de genitivos (2.2 – pa/n plou/toj th/j plhrofori,aj th/j sune,sewj eivj 

evpi,gnwsin, ”toda a riqueza da plenitude do entendimento”) 66 . A sintaxe e a 

sequência sem ordem nas frases são indícios de que Cl não é de autoria paulina, 

pois isso não acontece de igual forma em cartas paulinas autênticas, embora 

                                                             
59 O termo deuteropaulinas se refere às cartas não escritas por Paulo, mas que pertencem, segundo alguns 
acadêmicos, a tradição paulina (Cl, Ef, e 2Ts). Alguns classificam 1 e 2 Tm e Tt como tritopaulinas. Cf. ALETTI, 
2011, p.  119. Outros acadêmicos classificam Cl, Ef, 2Ts, 1Tm, 2Tm e Tt apenas como deuteropaulinas como 
Brown que discute sobre essas cartas apenas nessa classificação. Cf. BROWN, 2004, pp. 769-887. 
60 Cf. Consulta pelo Bible Works 9 ao texto GNT. 
61 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 227. 
62 Cf. Consulta pelo Bible Works 9 ao texto GNT. 
63 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 227. 
64 KOESTER, 2005, p. 283. 
65 KOESTER, 2005, p. 283. 
66 Cf. VIELHAUER, 2012, pp. 226-227. 
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também haja certas deformações na sintaxe67. Também há em excesso uma série 

de infinitivos finais ou consecutivos e construções participiais68.  

Um outro argumento de Vielhauer é que a carta a Fm não apresenta o 

mesmo estilo que Cl. Com isso, sendo Fm uma carta considerada protopaulina e 

redigida na mesma época que é atribuída a redação de Cl por aqueles que 

defendem ser esta genuinamente de autoria paulina, a diferença no estilo entre as 

duas cartas sugere que Cl seja deuteropaulina69, porque sobre esta recai a dúvida 

e não sobre àquela.  

Fabris também faz colocações e expõe vários outros casos70, como por 

exemplo, o uso do pronome o[, “o qual”, seguido imediatamente do verbo eivmi,, 

“ser” (conjugado na 3ª p. sing. – evstin, ”é”)71. Essa sequência não se encontra em 

nenhuma carta protopaulina e aparece apenas em cartas deuteropaulinas (Ef 

1.14, 5.5, 6.17; Col 1.24,27, 3.14, 2Ts 3.17, 2Tm 1.6) 72.  

Dettwiler, mencionando Walter Bujard, diz que: 

 

O autor demostra a heterogeneidade de Colossenses em relação às 
cartas de Paulo por uma abordagem coordenada do estilo e do 
movimento argumentativo da epístola: uso diferente das conjunções, dos 
infinitivos, das construções participiais, das proposições subordinadas, 
bem como das figuras retóricas. O estilo de pensamento é menos 
antitético, mais associativo e claramente mais enfático73. 

 

Além de questões quanto ao estilo há também questões teológicas. 

Veremos que algumas questões em torno da teologia de Cl divergem de forma 

considerável, na concepção de alguns acadêmicos, da teologia de Paulo, a ponto 

de entenderem não haver compatibilidade. 

 

 

                                                             
67 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 228. 
68 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 228. 
69 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 228. 
70 Para todos os exemplos dados por Fabris, cf. FABRIS, 1992, p. 42. 
71 Cf. FABRIS, 1992, p. 42. 
72 Cf. Consulta pelo Bible Works 9 ao texto GNT. 
73 DETTWILER, 2009, 343. 
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1.4.1.3 – Teologia. 

 

Em relação à teologia de Cl, duas citações, uma de Vielhauer e outra de 

Dettwiler, servem de introdução a respeito da problemática em tono dela. 

Vielhauer afirma “ninguém nega diferenças teológicas entre Colossenses e as 

principais cartas Paulinas. A pergunta é se denotam um desenvolvimento interior 

do apóstolo ou outra autoria”74. Dettwiler expõe que Cl tem um “perfil teológico 

original” difícil de conciliar com o pensamento Paulino75. 

As questões teológicas que levantam suspeita quanto à autoria paulina de 

Cl são em seis áreas76 : cristologia, eclesiologia, batismo, escatologia, ética e 

concepção do apostolado.  

Sobre a cristologia Vielhauer menciona, por exemplo, a importância 

cósmica de Cristo que é um tema secundário nas epístolas autênticas de Paulo, o 

que não ocorre em Cl. Andreas Dettwiler diz que tais questões cosmológicas de 

Cristo em Paulo são esporádicas, enquanto em Cl são a base para a 

argumentação utilizada77. As referências a Cristo (1.6, 2.10, 2.15) são diferentes 

de outras passagens autênticas paulinas, onde Cristo também é senhor dos 

poderes (Fl 2.10; 1Cor 15.27), mas a vitór ia ainda está por acontecer (1Cor 15.24-

26; 2Cor 4.4). A criação dos “poderes” por Cristo não é mencionada em cartas 

protopaulinas78. 

Quanto à eclesiologia, Vielhauer argumenta que Paulo sempre fala da 

igreja como “o corpo de Cristo”, ao invés de dizer que Cristo é o “cabeça da 

igreja” 79 . Essa comparação (Cristo = cabeça da igreja) seria um pensamento 

impossível para Paulo80. Para Dettwiler as questões de dentro da comunidade 

que envolvem seus membros não são mais interessantes e, ainda, que a 

                                                             
74 VIELHAUER, 2012, p. 228. 
75 Cf. DETTWILER, 2009, p. 346. 
76 Cf. DETTWILER, 2009, pp. 343-345; Vielhauer menciona apenas cinco. Cf. VIELHAUER, 2012, pp. 228-230. 
77 DETTWILER, 2009, p. 344. 
78 VIELHAUER, 2012, p. 229. 
79 VIELHAUER, 2012, p. 229. 
80 VIELHAUER, 2012, p. 229. 
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metáfora de Cristo como o cabeça enfatiza a relação dele com a igreja universal, 

diferente da abordagem paulina que se preocupa com questões locais da Igreja81.  

A respeito do apostolado, Vielhauer se refere à declaração em 1.24, 

quando se diz “preencho” ou “completo” o que falta nas aflições de Cristo. Ele 

explica que é como se “Cristo continuasse sofrendo em seu apóstolo” ou “os 

sofrimentos e o morrer de Cristo ainda não fossem suficientes”, significando que 

“o que Cristo sofreu na terra carece de complementação” – essa ideia contradiz a 

teologia da cruz de Paulo82 na qual não faltaria nenhum sofrimento a completar. 

Ainda sobre o apostolado, o autor (supostamente Paulo) se designa como 

ministro da Igreja universal (1.24-2.5)83 e a linguagem paulina de “evangelho”, o 

qual Paulo não se envergonhava (Rm 1.16), é substituída pela de “mistério”84. 

Ainda há a questão de que em Cl os crentes já foram ressuscitados (2.12, 

3.1). Enquanto a ênfase paulina é de uma ressurreição futura (Rm 6.4, 8), as 

questões enfatizadas do futuro são, em Cl, trazidas para o presente e a referência 

à vida dos crentes estar escondida em Deus (3.3) e a di,a th/j pi,stewj, “por meio 

da fé” (2.12), não suavizam a questão, conforme Vielhauer 85 . Como observa 

Dettwiler, “todo o peso é colocado na experiência da salvação no ato atual da 

fé”86. De fato, essa é uma questão difícil de se explicar e mostra uma acentuação 

bem diferente da que normalmente Paulo utiliza. Para explicar a mudança na 

perspectiva escatológica, Helmut Koester cita Angela Standhartinger. Ele diz: 

 

As igrejas de Paulo haviam sido criadas como comunidades 
escatológicas que esperavam o retorno de Cristo durante a vida do 
apóstolo. O próprio Paulo começara a abordar o problema de sua morte 
iminente, quando escreveu aos filipenses durante sua prisão em Éfeso 
[...] Mas agora as igrejas paulinas precisavam encarar o fato de que o 
apóstolo havia morrido e Cristo não retornara. Por que Paulo teve de 
morrer, e o que dizer sobre o conceito de igreja como a comunidade que 
esperava a volta de Cristo? O autor de Colossenses procura dar uma 
resposta a essas duas perguntas. Paulo tinha de morrer porque 
precisava preencher o que ainda faltava nos sofrimentos de Cristo em 
nome do corpo de Cristo (1.24). Agora isso se realizou e 
consequentemente a obra de Cristo, sua morte e ressurreição, tornou-se 

                                                             
81 DETTWILER, 2009, p. 344. 
82 VIELHAUER, 2012, p. 230 
83 DETTWILER, 2009, p. 343. 
84 DETTWILER, 2009, p. 343. 
85 VIELHAUER, 2012, p. 230. 
86 DETTWILER, 2009, p. 345.  
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plenamente disponível aos crentes. Eles morreram e ressuscitaram com 
Cristo – seguramente a vida deles continua oculta agora, mas será 
revelada quando Cristo se ‘manifestar’ (3.3,4). Como os crentes estão na 
posse plena de sua vida, não há mais nenhuma preocupação com 
relação ao tempo em que essa revelação de Cristo acontecerá. A 
demora da parusia não é mais um problema, e Colossenses não faz 
nenhuma tentativa de atualizar o calendário escatológico87. 

 

 Por essas questões teológicas da carta de Cl, Vielhauer afirma que “a 

teologia de Colossenses na verdade encontra-se na tradição paulina [...] está 

orientada de modo diferente do que a de Paulo, e desvia-se dela em concepções 

importantes de modo incompatível [...]”88.   

Apesar da opinião de Vielhauer de incompatibilidade com o pensamento 

Paulino, essa questão pode ser vista de outra forma. Há compatibilidade, e o 

autor, conforme a opinião de Fabris, idealizou a imagem de Paulo na carta e 

apenas buscou acentuações teológicas diferentes das feitas pelo apóstolo89, mas 

não contraditórias. Contudo, apesar de não serem contraditórias, não se deve 

imaginar que Paulo é o escritor da carta de Cl, mas que simplesmente o autor 

dessa carta, conhecedor do pensamento Paulino, adaptou as ideias deste, para 

responder às questões em Colossos.   

 

1.4.2 – Argumentos a favor da autoria paulina. 

 

Considerando as mesmas áreas para análise: linguagem/vocabulário, estilo 

e teologia, seguem argumentos a favor da autoria paulina. 

 

1.4.2.1 – Linguagem/vocabulário. 

 

Apesar de Vielhauer, Fabris e Brown apresentarem argumentos a partir da 

diferença de linguagem/vocabulário que favorece uma não autoria paulina de Cl, 

eles também apresentam justificativas para essa diferença.  
                                                             
87 KOESTER, 2005, p. 285. 
88 VIELHAUER, 2012, p. 230. 
89 FABRIS, 1992, p. 43. 
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Vielhauer reconhece que o argumento do vocabulário perde força quando 

se justifica que Paulo estaria usando vocabulário dos seus oponentes, entretanto, 

segundo ele, não se pode com essa justificativa descartar tal constatação 90 . 

Fabris, semelhante a Vielhauer, diz que a ausência dos conceitos de “lei, 

liberdade, pecado e justiça” pode ser explicada por um contexto teológico novo 91. 

Quanto a Brown, ele informa que a carta aos Fl, que é considerada de autoria de 

Paulo, possui 79 palavras que não ocorrem em outras cartas protopaulinas e 

conclui dizendo que:  

 

[...] a quantidade de palavras inéditas nada prova e, ainda que elas 
fossem mais numerosas em Colossenses, isso não seria decisivo, pois o 
escritor poderia estar pautando-se pelo falso ensinamento presente em 
Colossenses para o uso de terminologia específica92. 

 

Brown também comenta acerca dos vocábulos referentes aos conceitos 

“lei”, “liberdade” e “ justiça”, mencionados por Fabris e argumenta que a não 

ocorrência desses vocábulos e ainda outros como “crer”, “promessa” e “salvação” 

nada provam, pois vocabulários típicos paulinos também não aparecem em cartas 

protopaulinas, por exemplo: “justificar” não ocorre em 1Ts, Fl, e 2Cor; “lei” não 

ocorre em 1Ts e 2Cor; “salvar/salvação” não ocorrem em Gl. Assim, o vocabulário 

da carta aos Cl pode ser justificado pelo problema existente na igreja93.  

Para Barth-Blanke a questão de falta de palavras típicas paulinas pouco 

peso tem para contestar a autenticidade paulina e que tomar decisões a partir de 

estatísticas de palavras é um tanto precipitado94.  

 

1.4.2.2 – Estilo. 

 

Fabris comenta que quanto à ausência das partículas e preposições que 

caracterizam o estilo paulino, o contexto teológico diferente não justifica 95 . 

                                                             
90 Cf. VIELHAUER, 2012, p. 227. 
91 Cf. FABRIS, 1992, p. 42. 
92 BROWN, 2004, p. 802. 
93 Cf. BROWN, 2004, p. 802. 
94 Cf. BARTH-BLANKE, 1994, pp.57, 59. 
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Questões referentes ao estilo são providas de menos justificação a fim de se 

defender uma autoria paulina. Brown propõe algumas possíveis respostas, em 

forma de perguntas:  

 

Pressupondo que Paulo não evangelizou pessoalmente Colossas, teve 
ele o cuidado de enviar uma mensagem segundo um estilo influenciado 
pelos hinos e confissões litúrgicas conhecidos ali, de modo que sua 
correção da falsa doutrina não pareceria estranha? Serviu-se de um 
escriba que conhecia Colossas (Epafras ou alguém influenciado por 
ele?) e dependeu da cooperação deste para a formulação adequada?96  

 

Por fim, Brown conclui, mesmo com as possíveis respostas dadas por ele, 

dizendo que argumentos quanto ao estilo são mais decisivos para uma autoria 

não paulina e que para muitos estudiosos a ideia de um escriba não é 

satisfatória97.  

David Pao levanta a questão se o corpus paulino é grande o suficiente para 

se estabelecer estatísticas confiáveis sobre o que realmente seria ou não 

linguagem e estilo paulinos para poder se julgar uma carta breve como 

Colossenses98. Ou seja, se toda a capacidade literária de Paulo está expressa no 

conjunto de sete cartas consideradas protopaulinas e, a partir disso, é possível 

avaliar outras cartas e considerá-las como deuteropaulinas. Se for assim, 

descarta-se a possibilidade de Paulo ter competências literárias suficientes para 

mudar linguagem e estilo verificáveis em cartas anteriores, na elaboração de 

novas cartas.  

Tradicionalmente sete cartas (1 e 2Cor, Gl, Rm, 1Ts, Fl e Fm) são usadas 

para se identificar padrões linguísticos, estilísticos e teológicos genuinamente 

paulinos. Se, conforme mencionado por Brown, uma única carta dentre essas 

sete, Fl, já apresenta uma variação de 79 palavras que não ocorrem nas outras 

seis cartas, isso corrobora, em certa medida, o argumento de Pao. Tendo Paulo 

capacidade para mudar o vocabulário, ele poderia ter também capacidade para 

mudar o estilo. Logicamente que alguém com competências literárias para 

                                                                                                                                                                                        
95 Cf. FABRIS, 1992, p. 42. 
96 BROWN, 2004, p. 802. 
97 Cf. BROWN, 2004, p. 802. 
98 PAO, 2012, pp. 21,22. 
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variação de linguagem e estilo, não se utilizaria de tais variações afrouxando no 

rigor literário e deixando de observar o melhor uso da gramática.  

Pao também comenta, a partir de uma possível interpretação do que é 

escrito no fim da carta, em 4.18, sobre a possibilidade de Paulo ter usado um 

amanuense99. 

Werner G. Kümmel100  menciona o uso da palavra cari,zomai, “conceder 

favor a”, no sentido de “perdoar” e diz que ela aparece somente em Cl 2.13, 3.13; 

2Cor 2.7,10, 12.13; e Ef 4.32. Ele também cita o uso de evn me,rei, “em questão”, 

no sentido de “a respeito de”  (Cl 2.16) como particularidade paulina que aparece 

somente em 2Cor 2.7,10; 9.3 em todo o NT. Um último exemplo dele é o uso da 

expressão panti, e;rgw avgaqw/|, “toda boa obra” (Cl 1.10), que também aparece 

em 2Cor 9.8; 2Ts 2.17, em Rm 2.7, 13.3; Fl 1.6 – sem o adjetivo “toda” –, e no 

plural em Ef. 2.10; 1Tm 2.10; At 9.36. Para Kümmel, essas particularidades 

linguísticas paulinas vistas em Cl corroboram ser essa uma carta protopaulina. 

 

1.4.2.3 – Teologia. 

 

Conforme Vielhauer, a respeito da diferença no tocante à cristologia, isso 

denota não um contraste de ideias, antes uma ênfase diferente101. O simples fato 

de referências a Cristo em determinadas passagens serem diferentes não 

contradiz, necessariamente, e não impede que seja um pensamento paulino. 

Quanto ao fato da eclesiologia ser diferente e Cristo figurar como “cabeça” 

e a igreja como o corpo dele, isso se explica claramente devido as circunstâncias 

que motivaram a escrita de Cl. Em 1Cor, por exemplo, é evidente que havia 

conflitos de divisão na igreja (1Cor 1.10-13; 3.3,4 e etc.) e, assim, a participação 

de cada cristão na igreja devia ser enfatizada (1Cor 12.12-27). Em Cl não se 

discute a questão da unidade entre os cristãos. Antes, é a autoridade de Cristo 

                                                             
99 PAO, 2012, p. 23. 
100 KÜMMEL, 1982, p. 447. 
101 VIELHAUER, 2012, p. 229. 
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que está sendo questionada. Por isso o uso da metáfora de Cristo como “cabeça” 

(1.18, 2.10, no sentido de Senhor; 2.19, no sentido de supridor).  

No que concerne ao apostolado paulino, O’Connor levanta questões que 

podem ser formuladas a partir de como se interpreta quando se diz “completar os 

sofrimentos de Cristo” em 1.24. Entre outras perguntas, “o sacrifício de Cristo foi, 

de algum modo, imperfeito?” ou “existe uma cota de sofrimentos que deve ser 

suportada antes da parusia?”102. Entretanto, ele propõe uma explicação para a 

questão que não implica em uma autoria diferente da de Paulo. A tradução é 

muitas vezes feita errada e para uma interpretação correta ele sugere que a 

ordem das palavras gregas seja respeitada103. Quando se fala kai. avntanaplhpw/ 

ta. ùsterh,mata tw/n qli,yewn tou/ Cristou/ evn th/| sarki, mou ùpe.r tou/ 

sw,matoj auvtou /, a tradução melhor seria: “Estou completando o que falta das 

aflições de Cristo em minha carne por amor ao corpo dele” 104. Aqui, a referência é 

mais aos sofrimentos de Paulo e não aos de Cristo, e em certo sentido os 

sofrimentos do apóstolo, são os de Cristo. Essa relação de proximidade entre 

Paulo e Cristo é expressa quando ele menciona sobre si que não vivia mais, mas 

Cristo nele vivia (Gl 2.20) e quando em 2Cor 4.10 ele diz levar em seu corpo o 

morrer de Cristo105.  

.  

1.4.2.4 – Correspondência com a carta a Filemom e catástrofes naturais. 

 

Pao menciona dois outros argumentos a favor de Cl ser de autoria paulina. 

Primeiro, o fato de ter ocorrido um terremoto próximo a região da cidade de 

Colossos que teria destruído a cidade entre os anos 60-61 d.C.106, não sendo 

lógico uma pseudoepigrafia endereçada a essa cidade107.  

                                                             
102 O’CONNOR, 2004, p. 246.  
103 Cf. O’CONNOR OP, 2004, p. 247. 
104 O’CONNOR OP, 2004, p. 247. 
105 Cf.  O’CONNOR OP, 2004, p. 247. 
106 Conforme citado no tópico 1.1 – A cidade de Colossos, p. 14, Lincoln menciona que a cidade de Colossos 
foi destruída em 63-64 d.C. e ficou por um período desabitada. De qualquer forma, de acordo com a citação 
de Lincoln ou de acordo com a citação de Pao, a cidade foi destruída , tendo pouca importância essa 
pequena diferença de datas. 
107 Cf. PAO, 2012, p. 22. 
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O outro argumento de Pao é a relação entre as cartas Fm e Cl108. Há em Cl 

e em Fm uma quantidade considerável de nomes que ocorrem em ambas as 

cartas – Arquipo (Fm 2; Cl 4.17); Epafras, Aristarco, Demas, Marcos, Lucas (Fm 

23; Cl 4.10,12,14,17) e Onésimo (Fm 10; Cl 4.9). Isso leva a considerar Cl como 

autenticamente Paulina. A relação entre essas duas cartas para apoiar a autoria 

paulina de Cl também é evocada por Kümmel109.  

 

1.4.2.5 – Conclusão.  

 

Os argumentos a partir do vocabulário pouco mostram em favor de uma 

não autoria paulina. Como já mencionado no exemplo de Brown, a carta de Fl, 

considerada protopaulina, possui um vocabulário bem diversificado com relação a 

outras cartas também protopaulinas. 

Com relação a teologia, também os argumentos contrários a autoria 

paulina são frágeis. As diferenças teológicas podem ser explicadas pelas 

circunstâncias específicas que motivaram a escrita de Cl.  Apesar de haver 

diferenças na teologia de Cl, elas são quanto à ênfase. Não consideramos que há 

contrariedade. Conforme explica Fabris, o autor de Cl idealizou a imagem de 

Paulo na carta e apenas buscou acentuações teológicas diferentes das feitas pelo 

apóstolo110, mas não contraditórias. Contudo, apesar de não serem contraditórias, 

não se deve imaginar que Paulo é o escritor da carta de Cl, mas que 

simplesmente o autor dessa carta, conhecedor do pensamento Paulino, adaptou 

as ideias deste, para responder as questões em Colossos.   

Já os argumentos que consideram o estilo são mais contundentes para se 

apoiar a não autoria paulina de Cl.  

Ao se referir ao uso do termo cari,zomai, “conceder favor a” com o sentido 

de “perdoar”, a fim de favorecer a autoria paulina, Kümmel não observa o sentido 

dessa palavra quando ela ocorre em Lc 7.42,43 no contexto de perdão de dívida 

                                                             
108 Cf. PAO, 2012, pp. 22,23 
109 Cf. KÜMMEL, 1982, p. 451.   
110 FABRIS, 1992, p. 43. 
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financeira. Em Cl 2.13 diz: “perdoando (carisa,menoj) a nós todas as 

transgressões” e no início de 2.14 lê-se: “apagando o contra nós escrito de dívida 

(ceiro,grafon)”. Enquanto uma era dívida financeira (em Lc), a outra era dívida 

de pecados, transgressões. Paulo usou linguagem metafórica financeira e 

relacionou-a com o pecado: “o salário do pecado é a morte” (Rm 6.23), mas nas 

cartas protopaulinas não há o uso da palavra cari,zomai se referindo a “perdão de 

dívida”. O autor de Cl utilizou a palavra cari,zomai em 2.13 para referir-se ao 

perdão de pecados como um perdão de uma dívida. Inferimos isso, devido o uso 

de ceiro,grafon, “escrito de dívida”, em 2.14.  Devido essas considerações, 

afirmar que o uso de cari,zomai, “conceder favor a” no sentido de “perdoar”, é 

encontrado apenas em 2Cor, Cl e Ef, e que isso mostra uma idiossincrasia 

estilística de Paulo, pode ser um equívoco. O sentido de cari,zomai em Cl 2.13 é 

bem próximo do sentido visto nas passagens citadas no evangelho de Lc, 

favorecendo até mesmo a quem atribui à carta aos Cl uma datação tardia próxima 

a 80 d.C.  

Entendemos também que é um pouco precipitado da parte de Kümmel 

dizer que era característico do uso paulino a expressão evn me,rei, “em questão”, 

devido três passagens apenas e que com base no estilo não há razão para 

duvidar da autoria paulina da epístola 111 . Quanto à referência dele sobre a 

expressão panti, e;rgw avgaqw|/, “toda boa obra”, ela pode ser explicada da mesma 

forma que Vielhauer usou para explicar sobre o uso de kai,, “e”, após dia tou/to, 

“por meio disto”: pela possibilidade do autor ser da tradição paulina. Ainda, muitas 

das cartas em que aparece essa última expressão (com suas variações) são 

consideradas deuteropaulinas por muitos críticos.  

Levando em consideração as questões referentes ao estilo, entendemos 

que a carta de Cl não é de autoria paulina. Todavia, considerando a dependência 

de Cl com relação a Fm e a possibilidade de Paulo ter apenas dado a assinatura 

final (4.18), como sugerido por Pao, provavelmente a redação de Cl foi com o 

consentimento do apóstolo, escrita com certa liberdade por um colaborador dele, 

podendo ser Timóteo, Epafras ou outro. A teologia da carta representa o 

                                                             
111 KÜMMEL, 1982, p. 447. 
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pensamento paulino (contra a opinião de Dettwiler, de ser difícil explicar a suposta 

“originalidade da teologia”), ainda que claramente com outras ênfases. Tais 

diferenças na teologia são fruto das novas circunstâncias apresentadas na igreja 

em Colossos. Embora plausível a explicação de Lincoln112 à questão de Cl ter 

sido escrita com o interesse em Laodicéia e Hierápolis, essa é apenas uma 

explicação para quem compreende que Cl seja pseudoepígrafa posterior a Paulo, 

mas não pesa nem a favor nem contra a autoria paulina.   

Outras opiniões semelhantes à aceita neste estudo são as de Fabris, Dunn, 

Schweizer e Thériault.  

Para Fabris, devido à evolução na teologia apresentada na carta, dando 

ênfase para a salvação no presente, ela estaria “a meio caminho entre as grandes 

cartas, seguramente paulinas, e as que se inserem na tradição teológica do 

apóstolo, levada avante pelos discípulos”113. Para ele, as questões estilísticas da 

carta são devido à dependência de materiais tradicionais como profissões de fé, 

catecismos, hinos, etc., e devido também a intervenção de um secretário, 

possivelmente Epafras114. Assim sendo, poderia se dizer que Cl é paulina, por se 

inserir na tradição do apóstolo Paulo, apesar de não ter sido escrita por ele 115. 

Conforme a opinião de Dunn116, Paulo teria passado linhas gerais para a escrita 

da carta e Timóteo, como um secretário, a teria redigido. No fim (4.18), Paulo teria 

feito algumas considerações e a teologia apresentada na carta seria a de Paulo 

ou, pelo menos, a teologia que Timóteo compreendia representar o pensamento 

de Paulo117. A mesma questão também foi levantada por Eduard Schweizer que 

sugeriu, devido à prisão de Paulo, que Timóteo tenha escrito a maior parte da 

carta e, a partir de 1.23, não seria mais escrita por Paulo 118 . Thériault tem a 

opinião que a escrita de Colossenses provém de um contexto romano 119 . Ele 

entende que há uma evolução no pensamento teológico da carta e admite que 

                                                             
112 Conferir nota de rodapé 48. 
113 FABRIS, 1991, p. 43. 
114 FABRIS, 1991, p. 43. 
115 FABRIS, 1991, p. 43. 
116 Cf. DUNN, 1996, p. 39. 
117 Cf. DUNN, 1996, p. 39. 
118 Cf. SCHWEIZER, 1987, p. 30. 
119 Cf. THÉRIAULT, 2002, p. 153.  
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“Paulo possa ter evoluído e estar à origem desta composição, mas com a 

assistência maior de um secretário para a redação”120.  

Outras questões mais poderiam ter sido colocadas, como: uma discussão a 

partir da relação existente entre Cl e Ef; as questões éticas; os códigos 

domésticos, etc., mas tornaria extensa a discussão sobre a autoria da carta para 

a proposta deste trabalho. Para essas outras questões, ver considerações, prós e 

contras, em Barth-Blanke 121  e Petr Pokorný 122  para a relação entre Cl e Ef, e 

Koester123 para as questões éticas e dos códigos domésticos. 

 

1.5 – Lugar e data de escrita. 

 

Três lugares possíveis para a redação: prisão em Roma, Cesaréia ou 

Éfeso. Reinaldo Fabris comenta que se em Roma, entre de 61-63, se em 

Cesaréia, entre 58-60, e se em Éfeso, entre 54-57.  

Embora Vielhauer não entenda ser de autoria paulina, em o sendo, den tre 

essas opções, Éfeso é preferível por causa da menção da fuga de Onésimo em 

Fm, por serem próximas as cidades de Éfeso e Colossos124 . Reinaldo Fabris 

também comenta que em Éfeso seria uma melhor opção, por ser uma metrópole 

da Ásia e um bom lugar para manter-se contatos por carta. Raymond E. Brown 

explica que a favor de Éfeso é a proximidade com a cidade de Colossos e a carta 

de Fm poderia ser datada bem próxima sem impedimento125.  

Apesar das considerações a favor de Éfeso, tanto Fabris quanto Brown, 

entendem não ser essa a melhor opção. Fabris diz que Roma seria preferível 

pelas questões que pressupõem uma evolução do pensamento paulino, o que é 

difícil imaginar durante o aprisionamento em Éfeso, levando em consideração a 

proximidade com a composição de 1 e 2Cor e Gl. O’Brien, que defende a autoria 

paulina de Cl, diz que o cativeiro em Roma é a melhor hipótese, a partir da 

                                                             
120 THÉRIAULT, 2002, p. 155. 
121 Cf. BARTH-BLANKE, 1994, pp. 72-125. 
122 Cf. POKORNÝ, Petr. Colossians: a commentary. Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1991, pp. 7-10  
123 KOESTER, 2005, p. 285. 
124 VIELHAUER, 2012, p. 226. 
125 Cf. BROWN, 2004, p. 807. 



39 
 

descrição de pessoas em 4.7-14. Para ele, conforme a descrição em At 24.27 o 

cativeiro em Cesaréia é percebido com restrições, dificultando a escolha por este. 

Mas, em At 28.30 o cativeiro em Roma é retratado com maior liberdade concedida 

a Paulo126. Mesmo sendo um colaborador de Paulo o autor da carta, mantem-se a 

hipótese de Roma como a melhor, de acordo com Brown127.  

A posição adotada nesta pesquisa é que a carta foi escrita durante o 

período em que Paulo estava preso em Roma128. Assim, o próprio apóstolo teria 

liberdade para dar orientações com relação a composição da mesma, caso tenha 

sido necessário. 

 

Consideração final 

 

Reforçamos que a igreja cristã em Colossos estava em um meio religioso 

diversificado. A influência desse meio sobre a igreja foi algo natural. O autor da 

carta de Cl a redigiu procurando refletir pensamentos paulinos, mas isso não o 

impediu de trazer ênfases teológicas diferentes. Elas foram necessárias devido às 

circunstâncias específicas que motivaram a composição da carta.  

Veremos no capítulo seguinte a diversidade de sentidos possíveis para o 

termo stoicei/a, “elementos”.  

 

 

 

 

 

                                                             
126 Cf. O’BRIEN, 2008, p. 253. 
127 Cf. BROWN, 2004, p. 789. 
128 Para Fabris, sendo apenas questões literárias o nome de Paulo e a prisão deste, configurando assim uma 
carta pseudônima, questões referentes a época ou lugar da prisão seriam sem grande importância e 
conforme observa Brown, há poucas evidências internas para se dizer a origem e a data da carta. Poderia 
ser datada entre 70-80 d.C. e provavelmente fora escrita na região da Ásia menor, com possibilidade em 
Éfeso, centro da tradição paulina, segundo Dettwiler. Cf. FABRIS, 1992, p. 44; Cf. BROWN, 2004, p. 808; Cf. 
DETTWILER, 2009, p. 349. 
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CAPÍTULO II  

 

SIGNIFICADOS E USOS DO TERMO STOICEIA. 

 

Introdução. 

 

Neste capítulo, apresentaremos um estudo do termo stoicei/a, 

“elementos”, em seu sentido etimológico, em seu uso feito por filósofos gregos e 

escritores romanos, em literaturas judaicas, cristãs e pagãs, bem como sua 

aplicação do NT.  Com isso, buscaremos elucidar o sentido com que esse termo 

foi utilizado na carta de Cl. 

As literaturas que serão analisadas não possuem relação literária com a 

carta de Cl, porém, por serem de períodos próximos à composição de Cl, trazem 

contribuições significativas para esta pesquisa. 

Quando viável, faremos possíveis associações com a carta de Cl, ainda 

que essas avaliações depois sejam reavaliadas quando no comentário exegético, 

tópico do capítulo III, nos posicionarmos sobre o que entendemos ser os 

“elementos do mundo” no contexto de Cl. 

 

2.1 – Panorama dos possíveis significados do termo stoicei/a. 

 

Larry J. Alderink129 faz um resumo dos principais significados para o termo 

stoicei/a. A partir da raiz, sti/c, fileira ou posição, o singular stoicei/on, pode ter 

quatro significados: 1) uma sombra que é projetada por um relógio de sol; 2) uma 

letra do alfabeto; 3) o som que a voz humana faz como elemento básico da 

linguagem; 4) um elemento como constituinte básico de um objeto ou identidade. 

Entretanto, mais provavelmente deriva da palavra stoi/coj, que é de origem militar 

                                                             
129 ALDERINK, Larry J. Stoicheia. In.: TOORN, Karel van der; BECKING, Bob; HORST, Pieter W. van der (Eds). 
Dictionary of Deities and Demons in the Bible. 2ª ed. Leiden: Brill Academic Publishers, 1999, pp. 815-818. 
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e que significa uma fileira ou uma linha onde estão soldados130. De acordo com 

Robson Radjagukguk, para Burton, estar em uma fileira é como elementos de 

uma série. Com isso, chega-se as letras do alfabeto e, por conseguinte, aos 

elementos da escrita e ao significado de elementos ou princípios básicos 131.  O 

termo stoicei/a, junto com o complemento tou/ ko,smou, “do mundo”, teria o 

sentido de componentes básicos do mundo132.  

Segundo Arnold, Josef Blinzler menciona133 que os possíveis significados 

para stoicei/a são: 1) letras, caractéres; 2) o alfabeto; 3) os fundamentos ou 

princípios de uma ciência; 4) os rudimentos ou as bases para algo; 5) elementos 

físicos (geralmente, terra, água, fogo e ar); 6) fundamentos; 7) planetas ou 

estrelas; 8) espíritos ou elementos físicos, estrelas com espírito; 9) demônios, 

espíritos.  

Por ser um trabalho de dissertação de mestrado, discorreremos sobre os 

significados considerados mais importantes. 

 

2.2 – O uso do termo stoicei/a entre filósofos gregos e escritores romanos. 

 

Radjagukguk diz que não é possível ter certeza quando foi a primeira vez 

em que o termo stoicei/on foi utilizado134, mas é provável que tenha sido próximo 

ao V séc. a.C. Ele comenta que de acordo com Diógenes Laércio (III séc. d.C.), 

quem primeiro utilizou foi Platão; entretanto, de acordo com Aristóteles, quem 

primeiro fez uso da palavra foi Empédocles (nascido próximo a 490 a.C.) 135 . 

Nisso, há uma divergência de ideias. 

Conforme Gerhard Delling, a doutrina dos quatro elementos básicos (terra, 

água, fogo e ar), compreendidos como a base de todas as coisas, foi criada por 

                                                             
130 ALDERINK, 1999, p. 815. 
131 RADJAGUKGUK, Robson. TA STOIKEIA TOY KOSMOY and Life with Christ: an exegetical study of the 

col 2:6-3:4. Tese (Doctor of Theology) Lutheran School of Theology: Chicago, 1991, p. 49. 
132 Cf. ALDERINK, 1999, p. 815. 
133 ARNOLD, 1996, p. 162. 
134 RADJAGUKGUK, 1991, p. 46. 
135 RADJAGUKGUK, 1991, p. 46. 
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Empédocles136.  Eles são “eternos e incorruptíveis”137 . Radjagukguk traz duas 

citações nas quais tanto Aristóteles quanto Diógenes Laércio, se referem a 

Empédocles como se este tivesse usado o termo stoicei/on para falar da doutrina 

dos quatro elementos. Na citação de Aristóteles: vEpe,doklhj [...] stoicei/a te,ttara 

prw/toj ei=pen, “Empédocles [...] primeiro a dizer quatro elementos”. Na citação de 

Diógenes Laércio, a doutrina de Empédocles é: stoicei/a me,n ei=nai te,ttara, 

pu/r, u[dwr, gh/n, ave,ra, “há ,de fato, quatro elementos, fogo, água, terra e ar” 138. 

Apesar dessas duas referências nas quais Empédocles teria feito uso do termo 

stoicei/a para a doutrina dos quatro elementos, Delling afirma que ele não fez139. 

Platão também teria identificado quatro elementos que compunham objetos 

físicos e o mundo: terra, fogo, ar e água, e a combinação e separação desses 

elementos é que constitui o processo de mudança 140 . Mas ele fez uso de 

stoicei/on foi para se referir à “matéria original” que não é perceptível141; “a base 

constituinte para descrever como um elemento pode se transformar em outro” 142; 

os ‘“elementos’ primários, dos quais nós e todas as coisas são compostos”143. 

Para se referir aos quatro elementos, Platão usou o termo ge,nh144.  

Aristóteles havia compreendido que todas as substâncias são compostas 

por esses quatro elementos básicos e talvez um quinto 145 . Esses quatro 

elementos equivalem a uma combinação das quatro oposições primárias: frio e 

quente; seco e molhado. Essa equivalência explicaria o porquê da terra ser fria e 

seca; a água ser molhada e fria; o ar ser quente e úmido; e o fogo ser seco e 

quente 146 . Com relação específica ao termo stoicei/on, Aristóteles define, de 

forma diferente quando ele se referiu ao entendimento de Empédocles, como o 

                                                             
136 DELLING, G. stoicei/on. In.: FRIEDRICH, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 

Vol. VII. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1971, p. 672. 
137 RADJAGUKGUK, 1991, p. 56. 
138 RADJAGUKGUK, 1991, p. 57. 
139 DELLING, TDNT, pp. 672,673 
140 Cf. ALDERINK, 1999, p. 815. 
141 DELLING, TDNT, p. 673. 
142 ALDERINK, 1999, p. 816. 
143 Cf. RADJAGUKGUK, 1991, p. 57. 
144 ALDERINk, 1999, p. 816. 
145 Cf. ALDERINK, 1999, P. 816. 
146 Cf. ALDERINK, 1999, p. 816. 
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“componente primeiro” que comporia algo, “um componente que não é divisível 

em partes diferentes dele mesmo”147.  

Como havia esse interesse cosmológico em saber como as substâncias 

são formadas e se transformam, o próprio ser humano foi alvo de interesse em 

sua formação. Os Estoicos também desenvolveram uma cosmologia ligada aos 

elementos do universo. Conforme Lohse, Zenão (335 a.C. a 263 a.C.) utiliza o 

termo stoicei/on como sendo “aquilo a partir do qual coisas específicas primeiro 

vem a ser em seu nascimento e no qual elas finalmente retornam ” 148 . Esse 

pensamento influenciou na compreensão da composição do ser humano e o que 

lhe aconteceria após a morte. 

De acordo com Alderink, para Epicteto (55 d.C. a 135 d.C.) – um filósofo de 

Hierápolis, região da Frígia149 – a morte é como um retorno para os elementos e 

não é para ser temida. Esse processo de mudança dos elementos é natural e sem 

sofrimento; enquanto que para Plutarco (50 d.C. a 120 d.C.), há uma relação 

entre as partes do ser humano e os elementos. Por exemplo, o corpo viria da terra 

e a mente do sol, enquanto que a alma vem da lua150.  

Alderink também fala sobre o cosmo. Ele se refere a Diógenes Laércio, 

segundo o qual, o filósofo Crisipo (279 a.C. a 206 a.C.) pensava o cosmo de 

forma divinizada. As estrelas e a terra tinham relação com deuses e a mente tinha 

relação com o supremo deus 151. “Os elementos do mundo” foram associados com 

as estrelas e os outros corpos planetários152.  

Sobre essa divinização de corpos astrais, Patzia explica que:  

 

Sob a influência do sincretismo helenístico, inclusive a filosofia de 
Pitágoras, estes “rudimentos do mundo” foram promovidos ao status de 

                                                             
147 RADJAGUKGUK, 1991, p. 53. 
148 LOHSE, 1971, p. 97. Contudo, Radjagukguk parece ser de opinião divergente de Lohse. Ele menciona que 
segundo Diógenes Laércio, Zenão usa o termo stoicei/on para os quatro elementos, terra, fogo, água e ar 
como constituintes de todas as coisas , Cf. RADJAGUKGUK, 1991, p. 58. Quando Diógenes Laércio se referiu 
a Empédocles, não fez menção de que os quatro elementos são constituintes de todas as coisas. Ver p. 41. 
149 RADJAGUKGUK, 1991, p. 59. Nota de rodapé, 89. 
150 Cf. ALDERINK, 1999, p. 816. 
151 Cf. ALDERINK, 1999, p. 816. 
152 Cf. ALDERINK, 1999, p. 816. 
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“espíritos”, personificados como governantes cósmicos, e divinizados de 
acordo com todos os demais corpos astrais do universo153. 

 

Cícero e Ovídio, escritores do I séc. a.C., também fizeram menção aos 

“elementos do mundo”. O primeiro, com certa semelhança a Epiteto e a Plutarco, 

pensou que os seres humanos eram formados pelos quatro elementos, terra, 

fogo, ar e água. Após a morte, a alma da pessoa iria para cima “a uma substância 

semelhante a ela, sua casa natural”, onde haveria de permanecer para sempre. O 

segundo, considerou que os quatro elementos compunham de forma ordenada e 

estruturada o cosmo. Havendo um conflito entre os elementos poderia haver a 

destruição do universo154. Há um processo de mudança dos elementos onde cada 

elemento é derivado do outro e uma relação do ser humano com o cosmo, uma 

vez que ambos são formados pelos quatro elementos. No processo de subida da 

alma para sua residência final, ela atravessaria os elementos em seu caminho em 

corpos planetários que estivessem ao longo do trajeto155.  

 

2.3 – O uso do termo stoicei/a entre os Babilônios, Persas e Caldeus.   

 

Conforme F. Cumont, antes do primeiro século a.C., os Caldeus adoravam 

os quatro elementos como poderes divinos do cosmo. Ele escreve: 

 

Os Caldeus também adoravam como beneficentes ou poderes 
formidáveis, a Terra se frutífera ou estéril, o Oceano e as Águas que 
fertilizavam ou devastavam, os Ventos que sopravam para os quatro 
pontos do horizonte, o Fogo que aquece e devora. Eles confundiam com 
as estrelas sob o nome genérico de Elementos (stoicei/a), estas forças 
primordiais que dão origem aos fenômenos da natureza156. 

 

                                                             
153 PATZIA, 1995, p. 14. 
154 ALDERINK, 1999, p. 816 
155 Cf. ALDERINK, 1999, 816. 
156 CUMONT, Franz. Astrology and Religion Among the Greeks and Romans. New York and London: G. P. 
Putnam's, 1912, pp. 33, 34. 
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O destino dos homens depende dos movimentos dos céus, pois esses 

movimentos incidem sobre a terra, o que inevitavelmente afeta os homens157. Já 

que estrelas são confundidas com elementos, a relação destes com o destino dos 

homens se torna inevitável.   

Arnold menciona a respeito dos babilônios. Conforme ele,  

 

Na Babilônia, o sol, a lua, os planetas e as estrelas, foram conectados 
com deuses especiais. Estas divindades não tinham um culto especial, 
mas vieram a ser conectadas com as religiões de mistério – 
especialmente o Mitraismo, que tinha mais elementos astrais do que as 
outras158.  

 

Com relação ao povo persa, Arnold cita Heródoto e Estrabo, que atestam 

ter existido na Pérsia adoração aos quatro elementos físicos e também o sol e a 

lua. Essa adoração aos elementos seria antes de Zoroastro (próximo ao séc. VIII 

ou IX a.C.)159.  

Arnold menciona o relato de Dião Crisóstomo (primeiro século d.C.), no 

qual ele se refere aos quatro elementos como os quatro cavalos imortais de Zeus. 

Já no séc. V a.C., havia a divinização dos quatro elementos no pensamento 

grego. Quatro deuses gregos: Zeus, Hera, Hades e Nestis, são relacionados por 

Empédocles com os quatro elementos. Respectivamente: fogo, ar, terra e água160.  

 

2.4 – O uso do termo stoicei/a no Mitraísmo. 

 

O Mitraísmo é assim chamado devido o nome do deus Mitra que, segundo 

David E. Aune, é de origem iraniana e foi adorado como o deus Sol 161. No séc. I 

a.C., é bem provável de ter havido o desenvolvimento do Mitraísmo na Ásia 

                                                             
157 CUMONT, 1912, p. 34. 
158 ARNOLD, 1996, p. 163. 
159 ARNOLD, 1996, p. 163. 
160 ARNOLD, 1996, p. 163. 
161 AUNE, David E. Religion, Greco-Roman. In.: EVANS, Craig E.; PORTER, Stanley E. (Eds.). Dictionary of the 
New Testament Background: a compendium of contemporary biblical scholarship. Downers Grove, Illinois; 
Leicester, England: InterVarsity Press, 2000, p. 925. 
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Menor. Evidências apontam a sua existência nessa região já no I séc. d.C., e 

provavelmente o culto de Mitra foi originado no século anterior162. 

Conforme Klauck, Plutarco fez menção a respeito de piratas que foram 

vencidos por Pompeu: ‘“Eles oferecem sacrifícios estrangeiros no Olimpo [lício] e 

celebram certas iniciações ocultas, entre elas a de Mithra163, que subsistem até 

hoje e foram instituídas por eles”’164. Plutarco escreveu por volta do ano 117 d.C., 

e Pompeu no ano 67 a.C.165.  

Plínio o Velho, narra o momento em que o rei armênio Tiridates, em viagem 

a Roma no ano de 66 d.C., “leva em sua comitiva magos persas, que, após a 

conclusão do tratado de vassalagem, ‘iniciaram’ Nero ‘nas refeições mágicas”’166. 

Arnold, sobre essa mesma narrativa de Plínio, complementa dizendo que o rei 

Tiridates fez conhecida a Nero sua adoração de Mitra167.  

Em 140 d.C. começa uma onda de várias inscrições mítricas que passam a 

cair em declínio no século IV. Uma inscrição mítrica em Roma talvez seja do ano 

102 d.C.168.  

O culto de Mitra é visto como importante contexto para se compreender a 

crença nos stoicei/a169. O Mitraísmo acreditava em sete graus de iniciação para o 

culto. Esses sete graus correspondiam, de forma paralela, a sete deuses 

planetários. Essa crença tinha relação com o destino após a morte, uma vez que 

os iniciados esperavam que suas almas ultrapassassem as sete esferas 

planetárias e chegassem à esfera fixa das estrelas, que seria sua verdadeira 

casa170. Havia a crença que quando os iniciados nos mistérios ultrapassassem 

esses graus, superariam o poderio dos astros e não estariam mais sujeitos “à 

coerção e ao governo do acaso cego” 171 . Cada uma dessas sete esferas 

                                                             
162 Cf. AUNE, 2000, p. 925. 
163 Klauck faz uma observação com relação a mudança do nome de Mitra para Mithras nos mistérios 
romanos. Por isso, ora ele se refere como Mitra, ora com Mithra. Cf. KLAUCK, 2011, p. 154. 
164 KLAUCK, 2011, pp. 154, 155.  
165 Cf. KLAUCK, 2011, p. 155. 
166 KLAUCK, 2011, p. 155. 
167 ARNOLD, 1996, p. 164. 
168 Cf. KLAUCK, 2011, p. 155. 
169 Cf. ARNOLD, 1996, p. 164. 
170 Cf. ARNOLD, 1996, p. 164. 
171 KLAUCK, 2011, p. 156.  
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planetárias tinha a proteção de um deus planetário e o principal foco do culto era 

a salvação astral da alma172. 

Nos Papiros Mágicos Gregos são encontradas referências à Liturgia de 

Mitra. Em um papiro, aparece a seguinte referência: “[...] o grande deus Mitra  

Hélio ordenou para ser revelado a mim por seu arcanjo, a fim de que eu sozinho 

possa acender aos céus como um inquiridor e observar o universo” (PMG IV.481-

84). Arnold se refere à parte do conteúdo desse papiro (linhas 475-829) e explica 

que o iniciado, sendo ele mortal, invoca o imortal conhecido como Início para, 

assim, começar o processo de sua apoteose. Os quatro elementos, água, terra, 

fogo e ar, juntamente com o “corpo perfeito” são invocados. Ele cita o comentário 

de R. Reitzenstein, que observa que esses elementos são invocados pelos 

iniciados como divindades173.  

Como já mencionado, o culto de Mitra tinha elementos astrais e muitas 

vezes esses elementos são relacionados com os stoicei/a. Ainda que, pelas 

evidências de inscrições mitraicas se perceba que sua maior influência se deu na 

metade do segundo século d.C., pelos relatos citados de Plutarco e Plínio o 

Velho, vê-se a possibilidade do culto de Mitra ter influenciado o cristianismo no 

primeiro século d.C. 

 

2.5 – O uso do termo stoicei/a nos Papiros Mágicos Gregos.  

 

A importância dos Papiros Mágicos Gregos 174 (PMG) para o estudo dos 

“elementos do mundo” é que esses papiros, além de serem comuns na Ásia 

Menor, são datados, parte deles, anterior à era cristã. Gabriele Cornelli expõe que 

são datados entre os séculos II a.C. e V d.C. e “mesmo que tardios, se referem à 

                                                             
172 Cf. AUNE, 2000, p. 925. 
173 Cf. ARNOLD, 1996, p. 166. 
174 Todas as citações diretas dos Papiros Mágicos Gregos são retiradas da obra de Hans Dieter Betz. Cf. 
BETZ, Hans Dieter (Ed.). The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells. Chicago & 
London: The University of Chicago, 1986. Por isso, nas citações diretas será mencionado apenas o “papiro”, 
ficando entendido que, para a conferir a citação, é preciso usar a obra de Betz. 
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tradições bem mais antigas” 175 . Esses papiros, que são de origem egípcia, 

também refletem um sincretismo religioso envolvendo tradições egípcias e 

gregas, bem como semíticas e cristãs176.  

Expressando pensamento semelhante ao de Cornelli, Arnold diz que 

especialistas da história das religiões são unânimes em pensar que as tradições 

incorporadas nos papiros mágicos são muito anteriores à era cristã, incluindo os 

termos astrológicos e conceitos177. Segundo ele, para H. G. Gundel, por exemplo, 

o conteúdo dos papiros mágicos remontaria ao III séc. a.C.178.  

Arnold também traz informações específicas sobre a Ásia Menor. Algumas 

delas são: desde o período dos Hititas, populações locais da Ásia Menor 

praticavam magia; do período Greco-Romano, mais de 1500 tabuletas de chumbo 

têm sido achadas não somente na Ásia Menor, mas em todo o mundo 

mediterrâneo; treze dessas tabuletas de chumbo foram encontrados 

especificamente na Cária e são datados entre 300 a.C. e 100 a.C., e também há 

algumas que são do território da Frígia179. Essas tabuletas representam o mesmo 

tipo de magia encontrada em papiros mágicos 180. Os nomes, encantamentos e 

palavras de comando encontrados nelas são muito semelhantes aos encontrados 

nos PMG181. 

Arnold ainda cita Georg Luck. Segundo ele, Luck diz que: 

 

O que emerge a partir das evidencias é a permanência e universalimo da 
magia no mundo antigo. Embora alguns testemunhos possam ser 
relativamente tardios, as doutrinas e práticas que eles revelam, são 
muito mais antigas. Com certeza, fórmulas e receitas foram entregues 
por gerações, talvez com poucas mudanças e, embora sejam 
encontradas em tabuletas e papiros que datam do início da era cristã, 
elas provavelmente tinham sido praticadas por séculos. Além disso, é 

                                                             
175 CORNELLI, Gabrielli . Convergências Apocalípticas nas Esquinas da Magia. Apocalíptica e Sincretismo 
Religioso no Mundo Helenístico: o Caso dos Papiros Mágicos Gregos. In: Estudos de Religião. n. 19, v. 14. 
São Bernardo do Campo, dez. 2000. p.185. 
176 Cf. CORNELLI, 2000, p. 193. 
177 Cf. ARNOLD, 1996, p. 170. 
178 Cf. ARNOLD, 1996, p. 170. 
179 Cf. ARNOLD, 1996, p. 18. 
180 Cf. ARNOLD, 1996, p. 18. 
181 Cf. ARNOLD, 1996, p. 19. 
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claro que o mesmo tipo de magia foi praticado por todo o império 
Romano182. 

 

É bem provável que o cristianismo da Ásia Menor sofreu influências desse 

meio de magia. Especificamente a filosofia colossense, em sua crença nos 

“elementos do mundo”, poderia refletir crenças semelhantes às encontradas nos 

PMG.  

 

2.5.1 – Associação com estrelas e espíritos. 

 

Em meio ao sincretismo religioso que esses papiros refletem, encontramos 

o nome Jesus183: “Eu conjuro você pelo deus dos Hebreus, / Jesus” (PMG IV 

320). Jesus figura aqui como deus dos Hebreus184 e ele está em uma relação de 

oposição a demônios (PMG IV 316). Adiante, encontramos: “Salve, Deus de 

Abraão; salve, Deus de Isaque; salve, Deus de Jaco; Jesus Crestos” (PMG IV 

1231). Apesar de “Crestos” denotar algo a mais do que o nome “Cristo”185, é bem 

possível a associação com tradições cristãs.  

O que segue nesse mesmo papiro é uma referência à constelação de Urso. 

Ela é associada com os stoicei/a. Radjagukguk observa que há epítetos que a 

personificam186: maior deusa, governando o céu, reinando acima das estrelas, a 

mais alta e brilhando como uma deusa, “incorruptível elemento”, stoicei/on 

a;qarton 187  – (PMG IV 1301-07).  Ainda nesse mesmo papiro, os stoicei/a 

também são conectados como espíritos. Eles são “saldados” e chamados de 

“corpos celestes”, stoicei/wn, e chamados de “espíritos dos ídolos/deuses dos 

                                                             
182 ARNOLD, 1996, p. 20. 
183 Ver também o PMG XXIIb. Há o que pode ser uma referência a Jesus: “oh Pai dos patriarcas, Pai de tudo, 
[Pai] dos poderes cósmicos [...] criador de anjos e arcanjos” (linhas 1-3). “oh Senhor Deus dos Hebreus” 
(l inhas 17, 18). 
184 BETZ, 1986, p. 336. Ver nota de rodapé 388. 
185 BETZ, 1986, p. 62. 
186 RADJAGUKGUK, 1991, p. 75. 
187 Arnold traz a citação do termo grego. Cf. ARNOLD, 1996, p. 166. 
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ares”, aevri,wn eivdw,lwn peneu,mata 188  (PMG IV 1126-35). Por causa dessas 

referências, e outras mais, Lohse comenta que:  

 

[...] o termo stoicei/a não somente designa elementos do universo, mas 

também as estrelas que consistem dos elementos, e cujas constelações 
controlam a ordem de todo o universo, bem como o destino dos 
homens”189.  

  

Embora sem relação direta, vemos que tradições cristãs e pagãs são 

mencionadas de forma próxima: primeiro é citado o nome de Jesus e depois o 

nome da constelação de Urso, associando-a com os elementos. 

 

2.5.2 – Possibilidade de criar. 

 

Em outro papiro, também há referência aos quatro elementos básicos. É 

mencionado que nada será criado a partir deles, o que implica na possibilidade 

inversa de que coisas podiam ser criadas. Faz-se menção a alguns nomes de 

deuses e em seguida aos elementos: “farei tremer a fundação da terra; e os 

quatro elementos do mundo irão se reunir / de modo que nada será criado a partir 

deles” (PMG LXII 14-16).   

 

2.5.3 – Deuses que exercem domínio sobre os elementos.  

 

Deuses também foram invocados para se obter sucesso e proteção.  Há 

um relato que mostra uma consagração de um objeto, um anel, o qual reis e 

governadores desejavam. Orientações são dadas para que a consagração do 

objeto ocorra corretamente. A invocação do deus é feita para o benefício daquele 

que invoca. Lê-se:  

 

                                                             
188 Cf. ARNOLD, 1996, p. 166. 
189 LOHSE, 1971, p. 97. 
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[...] envia o destino, que viaja ao redor de todo o mundo, o comandante 
dos governadores, o que revela o oculto, o que guia os ventos [...] eu 
chamo você como benevolente assistente deste rito para meu benefício 
(PMG XII 23-24). 

 

Mais adiante, esse mesmo deus é identificado com o nome de vários 

outros deuses como, por exemplo, Afrodite, Kronos, Osíris, Ísis, entre outros mais 

(PMG XII 228-238). Os demônios ficam aterrorizados com o nome dele (PMG XII 

240). Ele é o gerador, nutridor e o que faz crescer todas as coisas (PMG XII 245). 

Os “elementos” são mencionados como tendo sido criados por esse deus. “Por 

seu poder os elementos existem e todas as coisas vem à existência [...] O ar, a 

terra, a águas e a respiração do fogo” (grifo nosso) – (PMG XII 250-253).   

Esse deus também é mencionado de acordo como os egípcios, judeus e 

gregos o chamavam:   

 

Sim, Senhor, pois a ti, o Deus do céu, todas as coisas estão sujeitas, e 
nenhum dos demônios ou espíritos irão se opor a mim, porque eu tenho 
chamado o seu grande nome para a consagração. E novamente eu 
chamo você, de acordo com os Egípcios PHNW EAI IABWK190; de acordo 
com os judeus ADWNAIE SABWTH; de acordo com os gregos, “o rei de 
tudo, único governador” (grifo nosso) - (PMG XII 261-265). 

 

Havia a ideia de que, com a invocação dessa divindade, os demônios não 

poderiam se opor ao suplicante, uma vez que ele chama pelo nome desse deus. 

Ele exerce poder sobre os elementos e os demônios o temem. 

Em outro papiro mágico, o deus Hélio é mencionado como tendo domínio 

sobre os elementos (stoicei/a), que têm sido organizados para cumprirem suas 

leis (PMG IV. 440-01). Em uma parte anterior (PMG IV 1180-81,87- 89, 1201-02) 

é dito: “Ouça, Hélio, pai do mundo [...] o único que tem o original / elemento. Você 

é o santo e poderoso nome considerado sagrado por todos os anjos, proteja-me, 

então e somente, de todos os excessos de poderes e violentos ataques [...] 

criador do universo, deus dos deuses [...] deus criador, arcanjo e decano”. Aqui, 

os elementos são organizados para cumprirem a lei do deus Hélio que possui o 

                                                             
190 O nome de acordo com o Egípcios e de acordo com os Judeus, no texto de Betz está transliterado. 
Optou-se, na citação utilizar o equivalente em grego. 
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elemento original. Além disso, há a associação de Hélio com decanos. Ele é 

chamado de “o criador deus e arcanjo e decano”, (ò kti,saj qeou.j kai. 

avrcagge,louj kai. dekanou,j 191 ) – (PMG IV 1202). Será discutido adiante, a 

possibilidade de decanos estarem relacionados com os stoicei/a. 

O deus Hermes também é mencionado como senhor sobre os quatro 

elementos: terra, fogo, ar e água (PMG XVIIb.15). 

 Similaridade com Cl – Em Cl, Cristo é a imagem do Deus invisível 

(1.15). Todas as coisas estão sujeitas a ele, tudo foi criado por ele e para ele 

(1.16) – Podemos dizer que Cristo é gerador e nutridor (2.19). Por meio dele 

também todas as coisas vêm à existência. Essas características de Cristo, talvez 

encontrem paralelos quando no PMG XII se diz que os “elementos” existem por 

causa do deus que é invocado e por meio desse deus, todas as coisas vem a 

existência.Ele é o criador do universo. No PMG XVIIb lemos que Hermer é senhor 

dos “elementos”. 

Cristo governa sobre todo principado e potestade (Cl 2.10), que são 

entendidos como seres espirituais nocivos como os demônios, e triunfou sobre 

eles na cruz (Cl 2.15). Com isso, não há como os demônios se oporem a Cristo. 

Ele é aquele que traz segurança aos cristãos e tira deles o medo de possíveis 

males que seres espirituais podiam lhes causar. No PMG IV vimos que o 

suplicante pede proteção contra demônios.  

O nome desse deus é invocado: “porque eu tenho chamado o seu grande 

nome”. Em Cl 3.17, diz: kai. pa/n o[ ti eva.n poih/te evn lo,gw| h; evn e;rgw| pa,nta evn 

ovno,mati ku,riou  vIhsou/, “e tudo aquilo que fizerdes em palavra ou em obra, tudo 

em nome do senhor Jesus” (subentendido: seja feito em nome de Jesus). Nesse 

contexto de magia, o nome do deus era chave importante. É possível, ainda que 

de forma remota, que para os cristãos em Colossos, que eram de origem gentílica 

em sua maioria e que estavam imersos no contexto social-religioso da magia, a 

orientação a fazer tudo em nome de Jesus tivesse sido algo importante para lhes 

trazer um sentimento de maior segurança. Na carta autêntica paulina de 

1Coríntios, a orientação aos cristãos era, quer comam ou quer bebam, pa,nta eivj 

                                                             
191 ARNOLD, 1996, p. 167. 
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do,xan qeou/ poiei/te, “tudo para a glória de Deus façam” (1Cor 10.31), diferente da 

referência em Cl para se fazer em nome de Cristo.  

 

2.5.4 – Associação com decanos e a anjos. 

 

Hórus, que é equiparado a Hélio, é invocado com um nome com trinta e 

seis letras com forma de palíndromo que pode fazer referência aos decanos: 

acaifw qwqw fiaca aih hia iah hia qwqw fiaca  (PMG IV 455-57). Mais 

adiante, novamente há uma referência ao deus Hórus, na qual ele é invocado 

mais uma vez, por um nome com forma de palíndromo com trinta e seis letras. 

Depois da invocação é dito: “Seja gracioso comigo, deus primordial, pai do 

mundo” (PMG IV 1985-89).    

Segundo Arnold, Wilhelm Gundel “sugere que essas trinta e seis letras 

representam decanos astrais que governam os dez níveis dos céus”192. Um dos 

sentidos dos stoicei/a é que eles também podem ser associados com as letras do 

alfabeto e, nisso, não seria difícil associá-los com as letras que representariam 

esses decanos193. Isso implica, se assim o for, que Horus é invocado por letras 

que representam os “elementos”. 

Anjos também poderiam ser considerados como decanos. Isso é visto no 

PMG XIII 328-29. Portas do cosmo precisam ser abertas para o senhor do mundo 

vir. Em seguida, são mencionados arcanjos, decanos e anjos. Arnold traz a 

citação em grego: avrca,ggeloi dekanw/n( avgge,lwn, “arcanjos de decanos, de 

anjos” 194 . Aqui, conforme o próprio Arnold, é explicitamente mostrado que 

decanos podem ser considerados anjos195.  

Porém, além da possibilidade de anjos e decanos serem vistos de forma 

igual, também podem ser vistos como seres opostos. Segundo Arnold, J. G. 

Gager diz que “anjos e arcanjos foram considerados para comandar e controlar 

não somente espíritos e demônios em geral, mas os trinta e seis decanos 

                                                             
192 ARNOLD, 1996, p. 167. 
193 ARNOLD, 1996, p. 167. 
194 ARNOLD, 1996, p. 167. 
195 Cf. ARNOLD, 1996, p. 167. 
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especificamente – isto é, as trinta e seis porções igualmente divididas, também 

conhecidas como governadores do mundo, da esfera celeste ou do zodíaco, de 

acordo com a tradição astrológica egípcia” 196. Neste caso, se considerarmos que 

decanos e “elementos” possam ser classificados como iguais, então a relação de 

anjos e arcanjos dominando sobre decanos, pode ser aplicada também para o 

domínio sobre os “elementos”.  

Em outro papiro, é relatado a vinda de um anjo a um suplicante que está 

em um rito de iniciação e que está invocando o deus Serápis. O suplicante é 

orientado sobre o que fazer diante do anjo. A visita desse anjo é como um feitiço 

para introduzir o mágico a presença do deus 197.  Percebe-se que a preocupação 

do suplicante é quanto ao destino: 

 

Um anjo virá, e você vai dizer ao anjo: “Saudações, senhor. Iniciar-me 
nesses ritos. Estou realizando / e apresentando-me [para o deus] e deixe 
o destino determinado por meu nascimento ser revelado a mim”. E se ele 
dizer alguma coisa ruim, diga: “Lave para fora de mim meu males do 
destino” (PMG XIII 609-15).  

 

Em seguida, há o pedido a Serápis: 

 

Eu chamo você, senhor, santo [...] governante do cosmo, / [[Serápis]]; 
considere meu nascimento e não se volte para longe de mim [...] eu que 
conheço seu nome verdadeiro e seu nome válido [...] protege-me de meu 
próprio destino astrológico [...] aumente minha vida; e [que eu possa 
desfrutar] de muitas coisas boas, pois eu sou seu escravo e pedinte e 
tenho cantado seu nome válido e santo, senhor, glorioso, governador do 
mundo [...]. (PMG XIII 618-21, 634-639). 

 

O importante desses relatos sobre o deus Serapis é que, como Arnold 

observa, esse pedido é seguido por um rito no qual nomes mágicos são 

pronunciados 198 . Menciona-se trinta e seis nomes que podem se referir aos 

decanos. Como já mencionamos, a associação dos decanos com os stoicei/a é 

possível. 

                                                             
196 ARNOLD, 1996, pp. 167, 168. 
197 BETZ, 1986, p. 187. Ver nota de rodapé 102. 
198 ARNOLD, 1996, p. 168. 
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Chamamos a atenção para uma possível aproximação entre Serápis, Hélio 

e Cristo. Aparece o nome ACHEBYKROM um pouco acima (PMG XIII 590). O 

deus Hélio é identificado com esse nome (PMG XIII 446). Esse mesmo nome 

aparece junto com os nomes de Cristo e Hélio: “Escute-me, oh Cristo, em 

tormento; ajuda, em necessidades / oh misericordioso em horas violentas, capaz 

para fazer muito no mundo [...]”. Segue uma orientação para que isso seja 

repetido doze vezes por dia. Em seguida, menciona-se o nome de Hélio: “diga o 

nome inteiro de Hélio começando a partir de ACHEBYKROM”. Acredita-se que o 

nome de Cristo seja uma interpolação cristã por volta do III d.C. e ela mostra 

como recém cristãos de uma classe marginalizada continuavam a utilizar textos 

mágicos pagãos199.  

Esses relatos mais uma vez nos mostram tradições cristãs e pagãs juntas. 

Deuses eram invocados para proteger o suplicante de um máu destino e contra 

seres espirituais que podiam causar males. Anjos podiam intermediar a relação 

do deus com o suplicante. 

Similaridade com Cl – Vimos a possibilidade de que anjos e arcanjos 

podiam dominar sobre os “elementos”, se considerarmos estes iguais aos 

decanos. Talvez a adoração de anjos mencionada em Cl 2.18 tenha alguma 

similaridade. Ela pode ter sido para proteção contra os stoicei/a, e os principados 

e potestades. Contudo, é possível pensar que, para o autor de Cl, não são anjos 

que exerciam algum domínio sobre os stoicei/a ou sobre demônios a fim de livrar 

os fiéis de algum mal. Antes, é Cristo que tem poder para isso (2.10,14,15).  

Cabe aqui a ressalva de que, apesar de anjos serem invocados para 

proteção contra decanos, estes também podiam ser invocados contra outros 

seres espirituais200.  

No PMG XIII nós vimos que um anjo serve como intermediador entre o 

deus Serapis e o suplicante. Logo em seguida, esse deus é invocado por nomes 

que podem se referir aos decanos. Em Cl, talvez os anjos serviram também como 

intermediadores entre o suplicante e alguma divindade. 

 

                                                             
199 BETZ, 1986, p. 180. Ver nota de rodapé 68. 
200 ARNOLD, 1996, pp. 167,168 
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2.5.5 – Invocação de deuses.  

 

Por último, uma referência ao PMG XXXIX, no qual há o relato de um 

suplicante que faz uma adjuração ao deus Bes (segundo O’Neil, seria esse o 

deus). O suplicante se dirige a esse deus e profere as seguintes palavras: “Eu 

adjuro você pelos doze elementos do céu, pelos vinte e quatro elementos / do 

mundo [...]” (linhas, 18-21). Para “elementos do céu”, encontramos as palavras 

gregas stoicei/a tou/ ouvranou/, e para “elementos do mundo”, stoicei/a tou/ 

ko,smou201. 

 

2.6 – O uso do termo stoicei/a em O Testamento de Salomão. 

  

O Testamento de Salomão (T.S.) traz algumas referências explícitas que 

mostram a relação dos stoicei/a como seres espirituais. Segundo McCown, o 

compilador do livro é um cristão e há ideias judaicas, cristãs e pagãs no livro 202.  

Conforme Daniel G. Reid, em geral ele é datado no II séc. d.C., provavelmente 

com material do I séc. d.C.203.  

Para Lohse, no T.S. os “elementos” são descritos como seres que 

aparentam ser pessoas204. O livro relata que Salomão, diante de seres espirituais, 

pergunta a eles quem são (T.S. VIII 2-4). Como reposta dizem: hvmei,j evsmen 

stoicei/a kosmokra,torej tou/ sko,touj, “nós somos os elementos governadores 

do mundo de trevas”205. Em seguida, eles se comparam às estrelas consideradas 

como deuses: kai. ta. a;stra h̀mw/n evn ouvranw/| fai,nontai mikra, kai. ẁj qeoi,, 

“e as estrelas nossas no céu, parecem pequenas mas são como deuses”.  

 

                                                             
201 ARNOLD, 1996, p. 170. 
202 McCOWN, Chester Charlton. The Testament f Solomon. Edited From Manuscripts at Mount Athos, 
Bologna, Holkham Hall, Jerusalem, London, Milan, Paris And Vienna With Introduction. Tese (Doctor of 
Philosophy) – Divinity School of the University of Chicago, 1922, pp. 2, 3. 
203 REID, D. G. Elementos/Espíritos Elementais do Mundo. In.: HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; 
REID [orgs.]. Daniel G. Dicionário de Paulo e suas Cartas. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 451. 
204 LOHSE, 1971, p. 97. 
205 McCOWN, 1922, p. 31*. 
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Levando em consideração a última citação do T.S. no parágrafo anterior, 

Reid diz: 

 

Desse modo, não é difícil imaginar um sistema de crenças, em especial 
em Colossas206, no qual idéias judaicas e helenísticas misturavam-se e 
poderes celestes associavam-se a anjos, que eram reverenciados como 
controladores do destino dos seres humanos207. 

 

Há uma referência à cidade de Lídia (T.S. VIII 4), que é uma das cidades 

na qual esses deuses – referindo-se aos “elementos governadores do mundo de 

trevas” – moram juntos. Essa menção à Lídia nos possibilita pensar que havia 

nessa cidade uma crença nos “elementos”. A cidade de Colossos era próxima à 

cidade de Lídia na Ásia Menor – cerca de quinze quilômetros de distância208 . 

Conforme citação anterior de Tinsley209, devido à proximidade entre essas duas 

cidades elas “teriam tido várias características em comum”. Não é difícil imaginar 

que havendo crenças nos “elementos do mundo” bem como nos decanos em 

Lídia, essas crenças também existiam em Colossos, ao menos, algo semelhante.  

Também há a menção da deusa Ártemis interrogando os sete espíritos. 

Eles a reconhecem como rainha: evgw, eivmi Kakisth, kai se,, basileu/, “eu sou o 

mal, e você, rei” (se referindo a Ártemis) (T.S. VIII 11). Essa deusa foi uma das 

divindades adoradas em Colossos. Essas referências a cidade de Lídia e a deusa 

Ártemis no T.S., aproximam essa literatura do contexto de Cl. 

O texto segue com Salomão perguntando os nomes dos demônios. Os 

trinta e seis demônios precisam revelar seus respectivos nomes, o mal que eles 

fazem às pessoas e como eles podem ser frustrados. Salomão, então, faz uma 

oração a Deus para que os demônios se dirijam ao templo. Para cada decano, um 

anjo bom era nomeado para proteger o suplicante dos decanos210. 

Há ainda a menção de que Salomão chama outros demônios: kai, 

evke,leusa parei/nai, moi e[teroj dai,mona. kai. h=lfon pro,j me ta. tria,konta e[x 

                                                             
206 Reid usa o nome Colossas ao invés de Colossos. 
207 REID, 2008, p. 451. 
208 Ver tópico 1.1 – A Cidade de Colossos, p. 13. 
209 Ver item 1.1 – A Cidade de Colossos.  
210 ARNOLD, 1996, p. 171. 
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stoicei/a, “e chamei para se apresentar a mim outros demônios. E veio para mim 

os trinta e seis elementos” (T.S. XVIII 1). Logo em seguida, Salomão pergunta 

quem eles são e eles respondem: hvmei,j evsmen ta. tria,konta e[x stoicei/a, oì 

kosmokra,torej tou/ sko,touj tou/ aivw/noj tou,tou, “nós somos os trinta e seis 

elementos, os governadores do mundo das trevas deste século” (T.S. XVIII 2)211. 

Mais adiante, Salomão convoca o primeiro pneu/ma, “espírito” e pergunta quem ele 

é (T.S. XVIII 4). Como resposta o espírito diz: evgw. dekano,j a, tou/ zwdiakou, “eu 

sou um decano do zodíaco” (T.S. XVIII 4). 

É clara a identificação dos elementos como seres personificados. 

Conforme Radjagukguk, “stoicei/a é praticamente sinônimo de pneu,mata, 

“espíritos”, significando deus, espírito ou demônio” 212 . Eles também são 

associados a decanos. Os “trinta e seis elementos”, além de associados a 

decanos, são associados a governadores das trevas.  

Similaridade com Cl – Em Cl menciona-se evxousi,aj tou/ sko,touj, 

“autoridades das trevas”. Na carta aos Efésios , que tem grande dependência 

literária de Cl213, aparecem referências que aproximam a carta de Cl e o T.S.: o[ti 

ouvk e;stin h̀mi/n h̀ pa,lh pro.j ai=ma kai. sa,rka( avlla pro.j ta.j avrca,j( pro.j ta.j 

evxousi,aj( pro.j tou.j kosmokra,toraj tou/ sko,touj tou,tou( pro.j ta. pneumatika, 

th/j ponhri,aj evn toi/j evpourani,oij, “porque não é nossa a luta contra o sangue 

e a carne, mas contra principados, contra autoridades, contra os governadores 

destas trevas, contra os espíritos do mal nas regiões celestiais” (Ef. 6.12).  

Em Cl há um contexto de luta entre Cristo e os “principados e autoridades” 

(2.15), e os “elementos do mundo” são colocados como concorrentes. Entretanto, 

não há menção direta de que Cristo derrotou os “elementos”. Estes são 

mencionados apenas em Cl, sem menção nenhuma em Ef. Também em Cl, não 

há nenhuma orientação de que os cristãos tenham que lutar contra algo. Quem 

luta e triunfa é Cristo. Os cristãos são apenas beneficiários da obra de Cristo. 

Embora haja semelhanças entre Cl, Ef e o T.S., ainda assim, há diferenças claras. 

                                                             
211 McCOWN, 1922, p. 51*. 
212 RADJAGUKGUK, 1991, p. 79. 
213 TALBERT, 2007, pp. 3-6.  
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 Por fim, Arnold nota que a forma como os decanos podem ser frustrados 

no T.S., não é pelo uso do anel mágico de Salomão. Antes, para cada decano, 

um anjo bom é nomeado capaz de proteger o suplicante contra um ataque do 

decano214.  

 O culto dos anjos em Colossos poderia ser para para proteção do 

suplicante de ataques maus de espíritos, talvêz decanos. 

 

2.7 – O uso do termo stoicei/a em O Asno de Ouro. 

 

Apuleio é o autor do livro O Asno de Ouro. Ele nasceu no início do segundo 

século, 125 d.C., assumiu em Cartago o ofício de sacerdote provincial no culto 

romano do imperador, além de participar de cultos secretos na Grécia 215. Como 

protagonista de sua história encontramos Lucius, que se transforma em asno. 

O livro não é escrito em grego, mas em latim. É dividido em livros I, II...XI. 

Por três vezes no livro XI aparece o termo elementa que provavelmente 

corresponde ao grego stoicei/a216.  

Na primeira vez que aparece o termo, Ísis diz que devido o choro e a 

oração de Lucius, ela vem ao seu encontro. Se apresenta como, dentre outras 

características, a mãe de todas as coisas, a governanta de todos os elementos 

(elementorum omnium domina), chefe dos poderes divinos e rainha de todos os 

que estão no inferno, a principal daqueles (subentendido: seres) que habitam o 

céu, aquela que tem em si mesma a forma de todos os deuses e deusas 217. Pelo 

contexto literário em que se mencionam poderes divinos, seres celestiais , deuses 

e deusas, Arnold entende ser possível que elementos aqui tenham um sentido de 

seres espirituais ou talvez divindades astrais218. 

                                                             
214 Cf. ARNOLD, 1996, p. 171. 
215 KLAUCK, 2009, p. 148. 
216 Cf. ARNOLD, 1996, p. 174.  
217 Cf. CAPPS, E.; PAGE, T. E.; ROUSE, W. H. D. (Eds.). Apuleius. The Golden Ass. Being the Metamorphoses of 
Lucius Apuleius With an English Translation. London: William Heinemann e New York: G. P. Putnam's Sons, 
1915, pp. 544, 545. 
218 Cf. ARNOLD, 1996, p. 174. 
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No próprio relato de Ísis, percebemos um sincretismo religioso. Ela diz de si 

mesma que seu nome e sua divindade são adorados ao redor do mundo de várias 

maneiras, em variados costumes e por diversos nomes. Em seguida, ela começa 

a citar alguns nomes pelos quais ela é adorada: para os frígios, que são 

considerados os primeiros de todos homens ( Inde primigenii Phryges), ela é 

conhecida como a mãe dos deuses; os atenienses a chamam de Cecropian 

Minerva; entre outros. Mas os etíopes e os egípcios são os que a chamam pelo 

verdadeiro nome: Ísis 219 . A região da Frígia ganha um certo destaque nesse 

trecho, pois os egípcios, em um certo período, acreditaram que os cidadãos 

frígios fossem as pessoas mais antigas da terra e eles mesmos (os egípcios) são 

próximos em antiguidade220. A menção da Frígia também nos aproxima com Cl. 

A segunda ocorrência do termo acontece no momento que descreve a 

iniciação de Lucius. Ele é levado através de todos os elementos e depois ele volta 

para o lugar onde estava. São mencionados deuses celestiais e deuses infernais 

e Lucius se coloca para os adorar221. De acordo com Arnold, A. Lumpe sugere 

que o iniciado é levado por imagens de divindades elementares que representam 

deuses reais. Há uma representação ritual de ascensão celeste com a proteção 

da deusa Ísis e esses elementos podem ser entendidos como divindades 

intermediárias222.  

Após sua iniciação, há uma cena de Lucius participando de uma refeição 

sagrada. Ele faz uma oração de agradecimento a Ísis na qual ele a louva por ela 

ter poder sobre os elementos. É mencionado que deuses sublimes a honram e 

deuses infernais a reverenciam; ela dá luz ao sol e governa o mundo... os 

elementos a servem223. Arnold cita e concorda com R. E. Witt que considera os 

elementos aqui mencionados como espíritos poderosos224. 

 

 

                                                             
219 Cf. CAPPS, E.; PAGE, T. E.; ROUSE, W. H. D., 1915, p. 547. 
220 Cf. CAPPS, E.; PAGE, T. E.; ROUSE, W. H. D., 1915, p. 547. Ver nota de rodapé 1. 
221 CAPPS, E.; PAGE, T. E.; ROUSE, W. H. D., 1915, p. 581. 
222 ARNOLD, 1996, p. 175. 
223 CAPPS, E.; PAGE, T. E.; ROUSE, W. H. D., 1915, pp. 585, 586. 
224 ARNOLD, 1996, p. 175. 
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2.8 – O uso do termo stoicei/a em 2Enoch. 

 

Segundo Andrei A. Orlov, 2Enoch “é um escrito judaico apocalíptico do 

primeiro século da era comum”225. A. de Santos Otero, menciona que pelo menos 

o núcleo original do livro foi composto antes de 70 d.C. 226 . Ele é conservado 

apenas em Slavo227 e, por isso, não podemos ter certeza se a palavra grega da 

qual foi traduzida a palavra “elemento” é o termo stoicei/a.  

Em um trecho do texto de 2Enoch, lê-se: “Assim, ela vai, dia e noite, de 

acordo com os ventos celestiais, e espíritos e elementos e anjos que voam com 

seis asas para cada anjo” (2Enoch 16:7). Arnold traz as opiniões de Wilhelm 

Bousset e Josef Blinzler. Para o primeiro, o termo grego do qual foi traduzido a 

palavra “elemento” era stoicei/a, para o segundo, não228. Blinzler é mais inclinado 

a pensar que a palavra grega seria duna,meij229. Arnold argumenta a favor de 

Bousset, uma vez que a palavra slavônica para elementos, stikhii ou stoukhii, 

aparece em outros trechos para designar elementos físicos e estrelas (2Enoch 

12:1; 15:1; 23:1; 27:3). Assim, no trecho de 16:7 de 2Enoch, provavelmente seria 

stoicei/a em sentido de poderes espirituais. Além disso, a palavra para 

“elementos” está entre as palavras “espíritos” e a “anjos” favorecendo a 

interpretação de “elementos” como alguma categoria de seres espirituais. 

 

2.9 – O uso do termo stoicei/a em De Vita Contemplativa e De Decalogo. 

 

Filo de Alexandria, filósofo judeu que escreveu no primeiro século, faz 

menção da adoração aos elementos em De Vita Contemplativa: 

 

                                                             
225 ORLOV, Andrei A. Glorification through Fear in 2 Enoch. Marquette University. Academia.edu, em 
https://marquette.academia.edu/andreiorlov. Data de ascesso: 17/06/15.  
226 OTERO, A. de Santos. Libro De Los Secretos de Henoc (esl). In.: MACHO, Alejandro Dias. Apocrifos del 
Antiguo Testamento. Ciclo de Henoc. Tomo IV. Madrid: 1984, p. 152. 
227 OTERO, 1984, p. 147. 
228 ARNOLD, 1996, p. 176. 
229 ARNOLD, 1996, p. 177. 

https://marquette.academia.edu/andreiorlov
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Podemos comparar estes que reverenciam os elementos (ta. stoicei/a), 
terra, água, ar e fogo que tem recebido diferentes nomes de diferentes 
pessoas que chamam o fogo a Hefesto pois se ascendeu [...], ar a Hera 
porque ela é levantada e [...] exaltada no alto, água a Poseidon talvez 
porque ele está bêbado, e terra a Demeter porque ele parece ser a mãe 
de todas as plantas e animais? Os sofistas inventaram esses nomes 
para os elementos, mas esses elementos em si mesmos são matéria 
sem vida, incapazes de movimento [...]230. 

 

Apesar da crítica de Filo de que em si mesmos os “elementos” são matéria 

sem vida, fica claro que para outras pessoas, eles eram compreendidos como 

possuidores de vida e de forma divinizada.  

Em outro texto de Filo, De Decalogo, ele também faz menção à adoração 

aos stoicei/a: “Pois alguns têm deificados os quatro elementos, terra, água, ar e 

fogo, outros o sol, a lua, os planetas e as estrelas fixas, outros ainda o céu por si 

mesmo, outros o mundo inteiro” 231 . Eles foram “objetos de culto”. A terra é 

chamada de Kore, Demeter ou Plutão; o mar é chamado de Poseidon; chamam 

de ar, Hera, de fogo a Hefesto; o sol de Apolo, a lua de Ártemis, a estrela da 

manhã de Afrodite, entre outros nomes232. 

Filo ainda faz outros usos para a palavra stoicei/a, mas nesses exemplos 

mostrados, percebe-se que os “elementos” também foram adorados e 

relacionados com divindades. 

 

2.10 – O uso do termo stoicei/a na literatura do NT. 

 

Em toda a literatura do Novo Testamento, o termo stoicei/a aparece sete 

vezes vezes: Hebreus 5.12; 2Pedro 3.10,12; Gálatas 4.3,9; e Colossenses 2.8,20. 

Com o genitivo tou/ ko,smou, apenas em Gl 4.3 e nas duas referências em Cl, 

sendo que em Cl 2.20 a palavra stoicei/a está no caso genitivo (stoicei,wn) 

diferente das outras referências que se encontram todas no acusativo. 

                                                             
230 GOOLD, G. P. (Ed.). Philo. Vol. IX. Massachusetts: Harvard University Press; e London: Willian Heinemann 
LTD, 1941, p. 115.  
231 GOOLD, G. P. (Ed). Philo. Vol. VII. Massachusetts e England: Harvard University Press, 1937, p. 33. 
232 Cf. GOOLD, G. P., 1937, p. 33. 
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2.10.1 – Em Hebreus. 

 

A ocorrência da palavra stoicei/a é complementada com as palavras th/j 

avrch/j tw/n logi,wn tou/ qeou/, ficando: “elementos do início da palavra de Deus”. 

Como stoicei/a possui também o sentido de ensinos básicos/elementares, 

poderia ser “ensinos básicos ou elementares da palavra de Deus”. Donald A. 

Hangner traduz como “princípios elementares dos oráculos de Deus”, referindo-se 

provavelmente “aos elementos básicos do evangelho cristão, mas com vestimenta 

de Antigo Testamento”233 . Esse é o mesmo sentido compreendido por Donald 

Guthrie 234 , que comenta que os cristãos destinatários da carta, não haviam 

avançado no entendimento cristão e “chegaram até mesmo a perder seu 

entendimento dos princípios elementares”, precisando retornar à estaca zero do 

ensino cristão. 

 

2.10.2 – Em 2Pedro. 

 

Em 2Pd 3.10 o termo para “elementos” ganha sentido diferente do sentido 

visto na carta aos Hebreus. É mencionado que os stoicei/a de. kausou,mena 

luqe,shtai, “elementos ardendo em chamas será destruído”. Em 3.12 está escrito 

que stoicei/a de. kausou,mena th,ketai, “elementos ardendo em chamas é 

dissolvido”. J. J. A. Kahmann 235  comenta que esses elementos são 

compreendidos como “corpos celestiais”. Conforme explica Michael Green, não 

há aqui um sentido de “espíritos responsáveis pelos poderes da natureza” 236, ou 

seja, não há o sentido de “seres espirituais”. O mesmo sentido é para ambas as 

ocorrências em 2Pd. 

                                                             
233  HAGNER, Donald A. Hebreus. São Paulo: Editora Vida, 1997, p. 103 (Novo Comentário Bíblico 
Contemporâneo). 
234 Cf. GUTHRIE, Donald. A Carta aos Hebreus. Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova, 1984, p. 126. 
(Cultura Bíblica). 
235 KAHMANN, J. J. A. A Segunda Carta de Pedro. In.: TREVISSEN, G.; KAHMANN, J. J. A.; DEHANDSCHUTTER, 
B. As Cartas de Pedro, João e Judas. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 166. 
236 GREEN, Michael. Segunda Epístola de Pedro e Judas. Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova, 
1983, p. 132. (Cultura Bíblica). 
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2.10.3 – Em Gálatas. 

 

O sentido do termo stoicei/a em sua ocorrência em Gl é o que mais se 

aproxima do sentido em Cl. Em Gl 4.3, diz:  ou[twj kai. h̀mei/j, o[te h=men nh,pioi, 

ùpo, ta. stoicei/a tou/ ko,smou h,meqa dedoulwme,noi, “assim também nós, quando 

estávamos como crianças, debaixo do elementos do mundo estávamos sujeitos a 

servidão”. Nesse trecho, o apóstolo Paulo considera o passado não cristão dele (e 

dos judeus de forma geral), juntamente com o passado dos cristãos da Galácia 

antes de se converterem. Todos estavam debaixo, de forma servil, dos 

“elementos do mundo”. Isso gera algumas dificuldades, pois Paulo estaria 

considerando a si mesmo, no tempo em que estava no judaísmo (e com isso os 

judeus), debaixo da servidão de “seres espirituais” ou “deuses”, sentidos 

possíveis para stoicei/a em Gálatas. Devido essa dificuldade, alguns interpretes 

compreendem “elementos” aqui, apenas como os “ensinos elementares” que 

podem fazer parte tanto do judaísmo quanto de outras religiões. 

Contudo, em Gl 4.8 é dito que os cristãos da Galácia antes evdouleu,sate, 

“serviam como escravos”, aos que por natureza me, ou=sin qeoi/j, “não são 

deuses”. Em 4.9, os cristãos são exortados por quererem retornar a estar debaixo 

dos avsqenh/ kai. ptwca, stoicei/a, “fracos e pobres elementos”. Os adjetivos 

“fracos” e “pobres” são colocados na frente de “elementos” para destacar a 

debilidade deles. Se os cristãos gálatas que antes eram pagãos e que não 

estavam debaixo da Lei antes de se converterem, justamente por não serem 

judeus e, sim, gentios, aceitarem as regras que os oponentes de Paulo estavam 

impondo, de uma adesão a Lei, equivaleria a retornar a estar debaixo desses 

“elementos”. Nesse ponto, a Lei é colocada em paralelo com os “elementos”. 

Guthrie comenta que os versículos 9 e 10 do capítulo 4 favorecem uma 

interpretação dos stoicei/a como apenas ensinos rudimentares, havendo, então, 

uma relevância maior para os judeus 237 . Porém, uma abrangência maior 

englobando os gentios é preferível conforme Guthrie238. Ele explica que “a ideia é 

                                                             
237 GUTHRIE, Donald. A Epístola aos Gálatas. Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova, 1984, p. 142. 
238 GUTHRIE, A Epístola aos Gálatas. Introdução e Comentário, p. 143. 
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que Paulo classifica a totalidade do mundo não cristão como servindo a poderes 

totalmente além do seu controle, e subentende a inclusão dos judeus” 239 . Os 

“deuses que por natureza não são” (Gl 4.8), seriam “agentes espirituais”240. 

Sobre os adjetivos “fracos” e “pobres”, Guthrie comenta: 

 

O primeiro adjetivo ressalta a “fraqueza” inerente do seu estado anterior, 
sendo esta sem dúvida em grande parte, uma alusão à total impotência 
do paganismo em assistir o homem na sua aproximação ao Deus 
verdadeiro. O segundo adjetivo é ainda mais vívido, por ser derivado de 
“agachar-se ou acovardar-se”, e, portanto, mostrar as qualidades de um 
pedinte241. 

 

O fato dos stoicei/a escravizarem (4.3,9) os gálatas, sugere para James C. 

Walters que seriam “poderes espirituais de alguma sorte” 242. Ele diz que estar 

escravizado debaixo dos stoicei/a é equivalente a escravidão sob a Lei e, 

também, que Paulo associa a escravidão sob os stoicei/a “com a escravização 

pagã aos “seres que na realidade não são deuses” 243  (4.8). Assim, judeus e 

pagãos estão igualmente escravizados sob os stoicei/a tou/ ko,smou244, com um 

sentido de seres espirituais de certa forma divinizados. Reid comenta que esse é 

o sentido para Dunn: “consideravam, na verdade, o triunfo de Cristo a vitória de 

uma divindade nacional sobre todas as outras”245.  

Nicholas T. Wright entende que os stoicei/a citados em Gálatas são 

divindades locais e tribais. Para ele, quando Paulo utiliza o pronome “nós” (4.3) 

está incluindo judeus e pagãos. Entretanto, no tocante aos judeus essa servidão 

aos “elementos do mundo” se refere ao período em que Israel era mantido como 

escravo no Egito246. É a imagem do Deus de Israel revelado no Êxodo, frente as 

divindades pagãs 247. Essa compreensão de Wright é coerente, pois Paulo ressalta 

                                                             
239 GUTHRIE, A Epístola aos Gálatas. Introdução e Comentário, p. 143. 
240 GUTHRIE, A Epístola aos Gálatas. Introdução e Comentário, p. 147. 
241 GUTHRIE, 1984, p. 148. 
242 WALTER, James C. Paulo, a Adoção e a Herança. In.: Paulo no Mundo Greco-Romano: Um Compêndio. 
São Paulo: Paulus, 2008, p. 51.  
243 WALTERS, 2008, p. 51.  
244 WALTERS, 2008, p. 51. 
245 REID, 2008, p. 452. 
246 WRIGHT, N. T. Paulo: Novas perspectivas. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 125. 
247 WRIGHT, 2009, p. 126. 
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a debilidade, “fracos” e “pobres”, desses que por natureza não são deuses. O 

Deus de Israel é superior a esses falsos deuses. 

Ainda que Paulo tenha pensado de forma diferente como judeus e pagãos 

estavam debaixo dos stoicei/a, “elementos”, a questão é que há maior 

possibilidade de que os stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, em 

Gálatas signifiquem seres espirituais ou divindades, ao invés de ensinos ou 

rudimentos de uma religião. 

 

2.11 – A relação entre ta. stoicei/a tou/ ko,smou e o destino. 

 

O destino era visto como algo importante. As pessoas se preocupavam 

com os acontecimentos futuros, tanto nesta vida, quanto após a morte. 

Como observa Patzia, “Um dos princípios básicos da astrologia é que 

existe correspondência entre os movimentos dos deuses lá em cima, e as 

alterações que ocorrem aqui em baixo, na terra” 248. É fácil imaginarmos como os 

cidadãos da Frígia, uma região com terremotos tão frequentes 249, teriam medo em 

relação ao destino e poderiam pensar que tudo era a ação dos astros, de seres 

espirituais ou de divindades. Talvez isso explique, em parte, o sincretismo 

religioso comum na Ásia Menor.  

Conforme Nogueira, a região da Ásia Menor seria, provavelmente, a que 

“continha a maior diversidade de expressões religiosas e formas de organização 

de comunidades de todo o cristianismo do século I: o cristianismo paulino da Ásia 

Menor” 250 . É importante frisar que Cibele, a deusa mãe da Ásia Menor, era 

adorada em Colossos e que há referência de que todos os frígios a adoravam251. 

Os deuses estão diretamente ligados aos acontecimentos na terra e por causa 

dessa expressiva religiosidade na Ásia Menor, podemos inferir que uma de suas 

                                                             
248 PATZIA, 1995, p. 14. 
249 Ver tópico 1.1 – A Cidade de Colossos. 
250 NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. A Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo Primitivo. São 
Paulo: Paulinas, 2003, p. 129. 
251 Ver tópico 1.1 – A Cidade de Colossos. 
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causas era a preocupação com o destino, ainda que, logicamente, existiram 

outros motivos. 

A astrologia foi muito difundida no mundo antigo e tinha relação direta com 

o destino. Lohse comenta que:  

 

Como a vida e o destino do homem dependiam de forças sobrenaturais, 
era importante conhecer seu significado. Por isso, observavam-se os 
astros para, a partir de seu curso, compreender as leis do macrocosmo, 
extraindo-se daí conclusões para o entendimento do destino do 
microcosmo. Pois o que acontecia com o homem particular estava 
escrito nas estrelas. O conhecimento dos babilônios sobre o curso dos 
astros fora ampliado pelos gregos e aprofundado por seus 
conhecimentos matemáticos. No período helenístico, os resultados 
científicos se fundiram com várias ideias populares e práticas mágicas, 
produzindo-se assim um misto de astrologia252 (grifo nosso). 

 

A visão de mundo do primeiro século “entendia o globo rodeado por sete 

esferas planetárias e por um céu de estrelas fixas” 253. A partir dessa imagem de 

mundo, entendia-se que após a morte a alma faria o trajeto em direção ao mundo 

celestial a fim de alcançar purificação254.  

Vimos sobre o Mitraismo que “os iniciados esperavam que suas almas 

ultrapassassem as sete esferas planetárias e chegassem à esfera fixa das 

estrelas” 255 . Alcançado esse objetivo, eles não mais estariam sujeitos às 

influências dos astros ou de seres espirituais sobre suas almas.  

Lohse menciona que por meio da magia e da feitiçaria procurava-se 

influenciar o percurso do destino. As pessoas tinham que se precaver contra os 

espíritos e os poderes do mal, pois eles podiam torná-las suas vítimas. Regras e 

amuletos defendiam as pessoas contra os malefícios dos demônios e impediam a 

aproximação deles256.  

Espíritos maus eram associados a um mau detino que por ventura alguém 

viesse a ter. Com esse tipo de preocupação, as pessoas recorriam às divindades 

para que estas livrassem as pessoas de um destino cheio de infortúnios.  

                                                             
252 LOHSE, Eduard. Contexto e Ambiente do Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2000, pp. 217,218.  
253 LOHSE, 2000, p. 218. 
254 LOHSE, 2000, p. 218. 
255 Ver tópico 2.4 - O Uso do temo  stoicei/a no Mitraismo. 
256 Cf. LOHSE, 2000, p. 219. 
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Os PMG mostram bem essa realidade. Por exemplo, no PMG XIII há 

orientações para o suplicante indagar sobre seu destino a uma divindade. O 

suplicante deveria perguntar a ela: “Mestre, qual o meu destino?” (PMG XIII 709). 

O texto segue com a informação de que o deus iria responder, a respeito do 

suplicante, sobre sua estrela, que tipo de demônio ele tinha, sobre seu horóscopo, 

onde poderia viver e onde morreria. Caso a resposta fosse ruim, a divindade teria 

que ser indagada sobre a possibilidade do destino ser alterado, já que esse deus 

podia todas as coisas (PMG XIII 710-714). Como Arnold comenta: “o destino está 

claramente nas mãos dos caprichos das divindades  [...]. Pelo uso da magia, os 

horrores do destino podem ser evitados”257 (grifo nosso). 

As estrelas eram responsáveis pelo destino dos homens. Conforme 

comentário de Cumont, os Caldeus admitem que o princípio da vida que aquece e 

anima o corpo humano, foi da mesma essência com os fogos do céu. Destes, a 

alma recebe suas qualidades ao nascer. Naquele momento o destino das 

pessoas na terra é determinado pelas estrelas258.  

Sobre a literatura O Asno de Ouro, Arnold comenta a respeito do medo que 

as pessoas tinham da influência que poderes cósmicos poderiam exercer sobre o 

destino delas: 

 

Mistérios tais como esse que oferecem proteção dos poderes cósmicos 
do destino, provou ser uma significativa atração para as pessoas desse 
tempo. Por causa do medo desses poderes, as pessoas foram iniciadas 
para ganhar um meio de proteção e evitar más influências dessas 
forças259. 

 

Lohse esclarece o que as pessoas buscavam para o seu próprio destino, 

ao mesmo tempo em que explica as várias possibilidades para essa busca:  

 

Nas fronteiras do Império Romano, havia um pluralismo cosmopolita, que 
permitia a livre escolha dos deuses que os homens invocariam e da 
convicção religiosa que desejassem adorar. Isso dava livre espaço 
religiosos ao indivíduo, obrigado a preenchê-lo por conta própria. Muitos 

                                                             
257 ARNOLD, 1996, p. 169. 
258 Cf. CUMONT, 1912, p. 34. 
259 ARNOLD, 1996, p. 176. 



69 
 

compartilhavam determinada ideia de destino, mais ou menos 
desenvolvida e quase sempre permeada de opiniões supersticiosas [...] 
Cada um esperava receber um destino feliz [...] (Grifo nosso)260. 

 

Em relatos de textos de magia que vimos, há momentos em que os 

stoicei/a foram considerados como deuses e, com certa frequência, estavam 

associados a corpos celestes. De forma clara vê-se que havia a crença de que os 

deuses interferiram no destino das pessoas.  

Os stoicei/a também foram associados às estrelas, como no exemplo da 

constelação de Urso. É importante reforçarmos o fato de que elas foram 

consideradas responsáveis por acontecimentos de fenômenos naturais que 

impactavam o destino dos seres humanos. Em outros momentos a associação foi 

com os demônios ou com os decanos. Estes também poderiam exercer influência 

sobre o destino das pessoas. 

Em textos que refletem ritos de iniciação em cultos de mistério, como no 

relato de iniciação de Lucius em O Asno de Ouro, os “elementos” têm uma 

relação com Isis e é possível que eles fossem considerados divindades 

intermediárias. Também há nessa literatura crenças quanto ao destino. 

Nas liturgias de Mitra é visto claramente que há uma preocupação com a 

vida após a morte. Nos sete graus de iniciação havia o paralelo com os sete 

deuses planetários. Essa crença tinha uma preocupação com uma salvação astral 

da alma. Esses elementos astrais, vistos nas liturgias de Mitra, foram associados 

também aos stoicei/a. Os quatro elementos foram invocados como divindades. 

Em todos esses exemplos os stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do 

mundo”, foram associados, em alguma medida, com o destino das pessoas. Ora 

como divindades, ora como submissos a elas, os stoicei/a interferiam no destino. 

No sentido em que é usado em Cl, Reid diz que “Esses poderes cósmicos 

que talvez Paulo chamasse stoicheia tou kosmou, precisavam ser aplacados para 

que os seres humanos fugissem à escravidão do destino”261. A citação de Reid 

para nós é válida, pois apesar de entendermos diferente dele, que a autoria da 

                                                             
260 LOHSE, 2000, p. 220. 
261 REID, 2008, p. 451. 
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carta de Cl não é paulina, compreendemos que o autor partilhava de 

pensamentos paulinos. Fabris comenta que “a esses elementos está ligado o 

destino dos homens e da história"262 (grifo nosso).  

O autor de Cl ao contrapor a pessoa de Cristo aos stoicei/a e a todos os 

seres espirituais malévolos, teve a intenção de retirar dos cristãos em Colossos 

qualquer medo de que seres espirituais pudessem influenciar o destino deles. 

Como observa Udo Schnelle, estar submisso aos poderes que determinavam o 

destino era comum no pensamento da época e era considerado sábio pagar os 

devidos tributos aos poderes do destino263. Mas pela vitória de Cristo na cruz (Cl 

2.14,15), os poderes espirituais não têm mais acesso aos que creem em Cristo264, 

pois os cristãos agora participam do destino do seu Senhor 265. Isso se torna claro 

com a declaração de que Cristo é a vida deles e que eles aparecerão com Cristo 

em glória quando ele se manifestar (Cl 3.4).  

 

Consideração final 

 

A crença nos stoicei/a tou/ ko,smou é vista em diversas literaturas, de 

diversas formas e, não poucas vezes, eles estão relacionados com o destino das 

pessoas. Ora o termo stoicei/a aparece com o seu genitivo tou/ ko,smou, ora ele 

aparece isoladamente ou com outro complemento. Mas a ausência desse genitivo 

ou a complementação com outra palavra não altera, necessariamente, o sentido 

de stoicei/a, podendo significar seres espirituais de algum tipo, como anjos, 

demônios, principados e potestades, divindades ou astros divinizados. Como 

observa Radjagukguk, “o termo stoicei/on pode ser usado em várias áreas e é 

capaz de assumir novos significados dependendo do contexto no qual é 

usado”266.  

 

                                                             
262 FABRIS, 1992, p. 71. 
263 Cf. SCHNELLE, Udo. Teologia do Novo Testamento. Santo André, (SP): Academia Cristã; São Paulo: Paulus, 
2010, p. 724. 
264 Cf. SCHNELLE, 2010, p. 712. Ver também nota de rodapé 18. 
265 Cf. SCHNELLE, 2010, p. 713. 
266 RADJAGUKGUK, 1991, p. 53. 
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CAPÍTULO III 

 

EXEGESE DE COLOSSENSES 2.8-3.4. 

 

Introdução  

 

 Segue uma tradução interlinear objetivando sua literalidade. Na sequência, 

uma tradução harmonizada do texto, mas priorizando a ordem do próprio texto 

grego. A estrutura literária vai ser importante para entendermos como a carta está 

organizada. A crítica literária nos ajudará a perceber as linhas centrais da carta. E 

no comentário exegético (o mesmo que análise de conteúdo), que seguirá a 

ordem da divisão do texto, os assuntos principais da perícope 2.8-3.4 serão 

explorados. O comentário exegético será abordado pelo método estruturalista e 

crítico-histórico. 

 

3.1 – Tradução interlinear. 

 

2.8-23 

8 ble,pete mh,  tij     ùma/j e;stai ò  sulagwgw/n         dia.         th/j   

   Vede        não   alguém   vos    será     o    aquele que escraviza     por meio de    a        

filosofi,aj  kai.  kenh/j  avpa,thj  kata.    th.n para,dosin  tw/n avnqrw,pwn(   

de filosofia       e        vazio     engano    conforme  a      tradição          os     de homens,      

kata.     ta.  stoicei/a  tou/  ko,smou   kai. ouv  kata.     Cristo,n\  

conforme   os    elementos    o       de mundo   e      não  conforme   Cristo; 

9 o[ti    evn   auvtw/|  katoikei/  pa/n  to.  plh,rwma  th/j  qeo,thtoj 

   porque   em    ele         habita          toda   a       plenitude     a       de divindade   
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swmatikw/j(  

corporalmente  

10 kai.  evste.  evn  auvtw/|  peplhrwme,noi(  o[j      evstin  h`  kefalh. 

      e        sois     em   ele         completos,             o qual     é            a    cabeça        

pa,shj   avrch/j    kai.  evxousi,aj (  

de todo    principado   e       autoridade, 

11 evn  w-|     kai.      perietmh,qhte       peritomh/|       avceiropoih,tw| 

    em     quem   também    fostes circuncidados     com circuncisão   feita sem mão 

evn  th/|  avpekdu,sei    tou/  sw,matoj  th/j  sarko,j(  evn   th/|   peritomh/|      

em    o     despojamento    o       de corpo      a       de carne    em      a       em circuncisão    

tou/  Cristou/(  

a        de Cristo, 

12 suntafe,ntej                 auvtw/|   evn  tw/|  baptismw/|(   evn  w-|    kai. 

     tendo sido sepultados junto com   ele          em    o     em batismo,    em   quem  também 

sunhge,rqhte                dia.         th/j  pi,stewj  th/j  evnergei,aj    

fostes ressuscitados  junto com   por meio de    a        fé               a       de operação      

tou/  qeou/    tou/  evgei,rantoj   auvto.n  evk     nekrw/n\  

 o       de Deus   o        ressuscitou       ele         dentre   mortos; 

13 kai. ùma/j  nekrou.j  o;ntaj   ÎevnÐ  toi/j  paraptw,masin kai.  th/|   

      e       vós      mortos       estando   em      as        transgressões        e        a        

avkrobusti,a|  th/j  sarko.j  ùmw/n(  sunezwopoi,hsen  ùma/j  su.n  auvtw/|(   

incircuncisão    a       de carne    vossa,    deu vida                    a vos    com   ele,           

carisa,menoj h`mi/n  pa,nta  ta.  paraptw,mataÅ  

perdoando        a nós    todas      as     transgressões. 
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14 evxalei,yaj   to.   kaqV   h`mw/n  ceiro,grafon   toi/j  do,gmasin  o]       

     apagando        o        contra    nós       escrito de dívida   nos     decretos        o qual   

h=n  ùpenanti,on  h`mi/n(  kai.  auvto.    h=rken    evk tou/  me,sou  proshlw,saj   

era    contrário          a nós,    e       o mesmo  removeu   de   o       meio       pregando   

auvto.  tw/|  staurw/|\  

ele        a      em cruz; 

15 avpekdusa,menoj  ta.j  avrca.j      kai.  ta.j  evxousi,aj   evdeigma,tisen       

      despojando             os     principados    e        as      autoridades  expôs ao desprezo      

evn  parrhsi,a|(  qriambeu,saj   auvtou.j  evn  auvtw/|Å  

em    público          triunfando           deles        em  ela. 

16 Mh.  ou=n tij     ùma/j  krine,tw  evn  brw,sei kai. evn  po,sei  h'  evn   

      Não    pois  alguém   vos      julgue        em   comida   e     em    bebida   ou  em    

me,rei   e`orth/j   h'  neomhni,aj  h'  sabba,twn\  

questão   de festa     ou   de lua nova   ou  de sábados; 

17 a[       evstin  skia.   tw/n   mello,ntwn(       to.   de.    sw/ma  tou/    

      as quais  são        sombra   as         de coisas vindouras,   o      mas     corpo     o 

Cristou/Å  

de Cristo. 

18 mhdei.j   ùma/j  katabrabeue,tw  qe,lwn    evn   tapeinofrosu,nh|  kai.   

      ninguém    vos      desqualifique         querendo    em     humildade                  e   

qrhskei,a|  tw/n  avgge,lwn(  a]          e`o,raken  evmbateu,wn(  eivkh/|     

culto             os       de anjos,      coisas que    viu             entrando em,   em vão    

fusiou,menoj     ùpo.        tou/  noo.j   th/j  sarko.j  auvtou/(  

ficando orgulhoso    sob/debaixo    a        mente     a        de carne    dele, 
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19 kai.  ouv   kratw/n  th.n  kefalh,n(  evx  ou-     pa/n   to.   sw/ma 

      e        não    retendo      a        cabeça         de    a qual   todo      o      corpo 

dia.        tw/n    a`fw/n  kai.  sunde,smwn  evpicorhgou,menon  kai. 

por meio de   as         juntas     e        ligamentos      sendo suprido         e  

sumbibazo,menon  au;xei  th.n  au;xhsin    tou/   qeou/Å  

sendo unido             cresce    o       crescimento    o         de Deus. 

20 Eiv  avpeqa,nete  su.n   Cristw/|  avpo.  tw/n  stoicei,wn  tou/ ko,smou(   

     Se     morrestes      com     Cristo         para    os       elementos      o      de mundo    

ti,      ẁj    zw/ntej  evn   ko,smw|    dogmati,zesqeÈ 

porque    como   vivendo    em    em mundo   vos submeteis à ordenanças? 

21 Mh.   a[yh|  mhde.  geu,sh|   mhde.  qi,gh|j( 

      Não     pegue  nem      prove       nem     toques, 

22 a[        evstin   pa,nta   eivj   fqora.n    th/|    avpocrh,sei(  kata. 

     as quais    é              tudo         para    destruição     pelo    uso,                  conforme  

ta.   evnta,lmata   kai.  didaskali,aj  tw/n  avnqrw,pwn(  

os      mandamentos   e       ensinos               os       de homens, 

23 a[tina,   evstin  lo,gon   me.n  e;conta  sofi,aj         evn   evqeloqrhski,a|       

      as quais   é            palavra                tendo        de sabedoria  em    religião auto imposta     

kai.  tapeinofrosu,nh| Îkai.Ð  avfeidi,a|  sw,matoj( ouvk  evn  timh/|  tini   

e        humildade                e          ascese        de corpo,   não    em   valor    algum    

pro.j   plhsmonh.n   th/j   sarko,jÅ  

contra    satisfação          a         de carne. 
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3.1-4 

1 Eiv  ou=n  sunhge,rqhte      tw/|  Cristw/|(   ta.  a;nw   zhtei/te(  ou-   ò    

    Se    pois   fostes ressuscitados    o      com Cristo,   as   de alto   buscais,    onde   o      

Cristo,j  evstin  evn   dexia/|  tou/  qeou/     kaqh,menoj\  

Cristo          está      em     direita    o       de Deus    assentado; 

2 ta.  a;nw    fronei/te( mh.  ta.   evpi.      th/j gh/jÅ  

    as    de alto    pensai,        não    as    em cima    a     terra. 

3 avpeqa,nete  ga.r   kai.  h`   zwh.  ùmw/n  ke,kruptai    su.n  tw/|  Cristw/|   

   morrestes       pois     e         a     vida     vossa   está escondida   com     o     em cristo     

evn  tw/|  qew/|\  

em    o      em Deus; 

4 o[tan   ò  Cristo.j  fanerwqh/|( h`  zwh.  ùmw/n( to,te  kai.      ùmei/j 

    quando  o   Cristo          aparecer,       a    vida    vossa,   então   também    vós        

su.n   auvtw/|  fanerwqh,sesqe  evn  do,xh|Å  

com     ele         aparecereis             em   glória. 

 

3.2 – Tradução harmonizada. 

 

2.8-23. 

8. Vede que ninguém será aquele que vos escraviza por meio da filosofia vazia e 

enganosa conforme a tradição dos homens, conforme os elementos do mundo e 

não conforme Cristo;  

9. porque nele habita toda a plenitude a da divindade corporalmente, 

10. e sois nele completos, o qual é a cabeça de todo principado e autoridade, 
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11. em quem também fostes circuncidados com circuncisão feita sem mão no 

despojamento do corpo da carne, na circuncisão do Cristo, 

12. tendo sido sepultados com ele no batismo com quem também fostes 

ressuscitados por meio da fé da operação do Deus que o ressuscitou dentre 

mortos; 

13. e vós mortos estando nas transgressões e na incircuncisão da carne vossa, 

deu vida a nós267 com ele perdoando a nós todas as transgressões. 

14. apagando o contra nós escrito de dívida nos decretos o qual era contrário a 

nós e o mesmo removeu do meio pregando ele na cruz; 

15. despojando os principados e as autoridades expôs ao desprezo em público 

triunfando deles nela. 

16. Não pois alguém vos julgue em comida e em bebida ou em questão de festa 

ou de lua nova ou de sábados;  

17. as quais são sombra das coisas vindouras, mas o corpo do Cristo. 

18. ninguém vos desqualifique insistindo 268  em humildade e culto dos anjos, 

coisas que viu entrando, em vão ficando orgulhoso debaixo da mente da carne 

dele, 

19. e não retendo a cabeça da qual todo o corpo por meio de juntas e ligamentos 

sendo suprido e sendo unido cresce o crescimento do Deus. 

20. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque como vivendo 

no mundo vos submeteis à ordenanças? 

21. Não pegue nem prove nem toques,  

22. as quais é tudo para a destruição pelo uso, conforme os mandamentos e 

ensinos dos homens,  

23. os quais é palavra tendo de sabedoria em religião auto imposta e humildade e 

ascese de corpo, não tendo valor algum contra a satisfação da carne. 

 

                                                             
267 Pela análise de CT, optamos pela variação. Preferimos o uso de “nós”. Assim, as citações desse versículo 
passarão a ser com o pronome na 1º p. pl. 
268 “Insistindo” pelo contexto é preferível à “querendo”. Isso será explicado no comentário exegético. 
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3.1-4. 

1. Se pois fostes ressuscitados com Cristo, as coisas do alto buscais, onde o 

Cristo está à direita do Deus assentado; 

2. as coisas do alto pensai, não as coisas em cima da terra. 

3. morrestes pois e a vida vossa está escondida com o Cristo no Deus; 

4. quando o Cristo aparecer, a vida vossa, então também vós com ele aparecereis 

em glória. 

 

3.3 – Avaliação de outras traduções. 

 

Devido à extensão da perícope, Cl 2.8-3.3, serão transpostos apenas os 

trechos dos versos com diferenças significativas de sentido. Quando, ainda que 

com palavras diferentes, mas não havendo diferença significativa em relação à 

tradução feita no item 3.2 – tradução harmonizada –, será explicitado que é sem 

alterações significativas.   

A avaliação será feita das traduções da Bíblia de Jerusalém 269 (BJ), Nova 

Tradução Pastoral270 (NTP), Almeida Revista e Atualizada271  (ARA) e Tradução 

Ecumênica da Bíblia272 (TEB): 

 

2.8-23. 

V.8: BJ – Insere a palavra “especulações” junto ao termo “filosofia”: 

especulações da filosofia. “Vãs” e “enganosas” qualificam essas especulações . 

NTP – mesmo sentido que a BJ. ARA – traduz “vos venha enredar” perdendo o 

sentido de escravizar utilizados pela BJ e NTP, sendo escravizar preferível.  

Entende dois substantivos: “fi losofias” e “sutilezas”. Esta, é adjetivada pela 

palavra “vãs”. TEB – ao traduzir “vos apanhe no laço da filosofia”, também perde 

                                                             
269 BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém: Nova edição, revista e ampliada. 6ª ed. São Paulo: Paulus, 2010. 
270 BÍBLIA. Nova Bíblia Pastoral. São Paulo: Paulus, 2014. 
271 BÍBLIA. Almeida Revista e Atualizada no Brasil. 2ª ed. In: Novo Testamento Interlinear Grego-Português. 
São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2004. 
272 BÍBLIA. Tradução Ecumênica da Bíblia. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
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o sentido de escravizar como utilizado na BJ e na NTP. Ao traduzir “vão embuste 

fundado na tradição dos homens”, não faz paralelo de conformidade, mas designa 

a origem. . 

V.9: BJ – ao inverter a ordem das palavras colocando “corporalmente” 

antes de “plenitude da divindade” perde o sentido de ênfase que há no texto 

grego para “plenitude da divindade”. NTP, ARA e TEB, mesma inversão que a BJ.  

Vv.10 e 11: BJ, TEB e ARA – sem alterações significativas. NTP – no v. 10 

sem alterações significativas, e no v. 11, sobre a circuncisão por mão humanas, 

acrescenta: “que tira um pedaço de carne do corpo”. Uma inserção 

desnecessária.  

V.12: BJ, NTP, ARA e TEB – sem alterações significativas. 

V.13: BJ – mortos por causa das faltas e por causa da incircuncisão.  

Termina com o sinal de pontuação dois pontos (:), dando a entender que o v. 14 é 

continuação do anterior. NTP – após a palavra “pecados” encerra com um ponto 

final. ARA – as transgressões e a incircuncisão da carne causam a morte. Encerra 

o versículo com o sinal de pontuação “ponto e vírgula”. TEB – insere o sinal de 

pontuação “dois pontos” (:), depois de “vos deu vida com ele”. Indicando que tudo 

o que está no restante do versículo 13 (“ele anulou e perdoou todas as nossas 

faltas”) e os versículos 14 e 15 completos, são explicação da frase “vos deu vida 

com ele”.  

V.14: BJ, NTP, ARA e TEB - sem alterações significativas. 

V.15: BJ – a tradução é mais idiomática do que literal. Como exemplo, 

“expondo-os em espetáculo em face do mundo” (sentido idiomático), em lugar de 

“expos ao desprezo em público” (sentido mais próximo ao literal); “levando-os em 

cortejo triunfal”, em lugar de “triunfando”. Também não traduz de forma a 

entender que o triunfo seria “na cruz”. NTP – traz “triunfo sobre eles em Cristo”. O 

restante é o mesmo sentido que a BJ. ARA – localiza onde aconteceu o “triunfo”: 

na cruz. TEB – concorda com a ARA ao traduzir “cortejo triunfal na cruz”. 

V.16: BJ, NTP, ARA e TEB - sem alterações significativas.  
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V.17: BJ – contrapõe “sombra” com “realidade”. NTP – mesmo sentido que 

a BJ. ARA – não traduz “realidade” e diz “o corpo é de Cristo”. Sem alterações 

significativas. TEB - mesmo sentido que a BJ e a NTP. 

V.18: BJ – “Ninguém vos prive do prêmio” sentido próximo ao da tradução 

proposta. “indagando de coisas que viu” não reflete o sentido mais amplo do 

verbo evmbateu,w, “entrar”, que pode significar “entrando em visões” ou 

“esquadrinhando visões” e pode remeter as religiões de mistério. Não traduz a 

palavra grega para “debaixo”, “sob”. NTP – “se fecham em coisas que viu”. Não 

traduz a palavra grega para “debaixo”, “sob”. O restante é o mesmo sentido da 

BJ. ARA – as palavras usadas para a tradução são diferentes da tradução 

proposta, mas com significados próximos: “desqualifique” por “se faça árbitro” – o 

árbitro pode desqualificar um competidor, por exemplo. Não há a relação de 

subordinação à “mente carnal”. TEB – No início traz “Não vos deixeis defraudar 

da vitória”, assim, coloca a responsabilidade sobre quem seria defraudado, para 

não deixar que isso aconteça. Em relação ao verbo evmbateu,w, “entrar”, o traduz 

em um sentido mais próximo ao das religiões de mistério: “eles mergulham em 

suas visões”. 

V.19: BJ – a palavra “ignorando” traz um sentido diferente na compreensão 

do texto. “Crescimento em Deus” não transmite a ideia correta do grego que seria 

“crescimento do Deus”, pois no grego, a palavra é um genitivo acompanhado do 

artigo. NTP – “Não estão ligados à Cabeça” pode trazer o sentido de pessoas que 

não pertencem a igreja. Traz no fim do verso “crescendo como Deus quer” com 

mais proximidade de sentido com o texto grego, porém não traduz o artigo “o”. O 

restante é o mesmo sentido da BJ. ARA – “reter” no lugar de “ignorar” é mais 

coerente. Traduz “o crescimento que procede de Deus”. Ao utilizar o artigo 

fornece a ênfase maior sobre um crescimento específico: o de Deus. Excluindo 

outra forma de crescimento. TEB – “não estão ligados à Cabeça”, assim como na 

NTP. Ao traduzir “o crescimento que Deus lhe dá” aproxima-se mais do sentido da 

ARA. 

Vv.:20 e 21: BJ – desloca o ponto de interrogação do fim do verso 20 

(como apresentado no texto do NTG) para o verso 21 e concede uma ênfase 

maior para esses dois versículos por acrescentar um ponto de exclamação. NTP 
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– no verso 21 acrescenta palavras que não estão no texto grego e em seguida 

usa o sinal de pontuação (:), ficando: “normas como estas:”. Esse acréscimo dá o 

mesmo sentido que os dois pontos depois do versículo 20, como aparece na ARA 

e na TEB. Também coloca o ponto de interrogação depois do v. 21, mas sem o 

ponto de exclamação. O restante é o mesmo sentido que a BJ. ARA – traduz 

elementos por rudimentos (v. 20) e coloca dois pontos (:) no fim do versículo. TEB 

– ao fim do verso 20, coloca dois pontos (:). Com isso, o verso 21 e 22 tornam-se 

complementos do 20, igual na ARA. 

V.22: BJ e NTP – sem alterações significativas. ARA – não utiliza a palavra 

“tradições”, antes “preceitos e doutrinas”. Coloca o ponto de interrogação depois 

da palavra “homens”: “preceitos e doutrinas dos homens?”, seguindo a mesma 

sugestão de pontuação que se apresenta no texto grego bizantino. Também 

inverte a ordem do texto grego colocando primeiro a tradução de kata. ta. 

evnta,lmata kai. didaskali,aj tw/n avnqrw,pwn, “conforme os mandamentos e 

ensinos dos homens” e em seguida de a[ evstin pa,nta eivj fqora.n th/| 

avpocrh,sei, “as quais é tudo para a destruição pelo uso”. Nenhuma das outras 

traduções analisadas fazem essa inversão. TEB – coloca um sinal de 

interrogação após a palavra “uso”: a frase “tudo isso para coisas que se 

decompõe com o uso?”. Acrescenta as palavras “tudo isso” para remeter-se ao 

que foi dito nos versos 20 e 21. Ao fim da frase seguinte insere um ponto de 

exclamação: “Tais são de fato os mandamentos e as doutrinas dos homens!”. 

Com isso quer desqualificar de forma mais intensa, pelo fato de ser algo “dos 

homens”. 

V.23: BJ – três elementos: a “religiosidade afetada”, a “humildade” e 

“mortificação do corpo”, dão a aparente forma de sabedoria aos “preceitos e 

ensinamentos dos homens” mencionados no v. 22. Ao traduzir a preposição grega 

pro,j, a traduz por “senão para”. Com isso, quer dizer que as normas e proibições 

dessa filosofia conduzem a satisfação da carne.  NTP – “a aparência de 

sabedoria” se refere às “regras de piedade, humildade e severidade com o corpo”, 

mencionadas em 2.23. Tais coisas satisfazem e não contrariam a carne. ARA - 

“aparência de sabedoria” refere-se a “preceitos e doutrinas” no verso anterior. 

Traduz a preposição pro,j como “contra”. TEB – a “aparência de sabedoria” 
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refere-se à “religião pessoal, devoção, ascese” e traz a compreensão que 

satisfazem unicamente a carne.  

 

3.1-4. 

V.1: BJ, NTP, ARA e TEB – No grego há o artigo “o” antes das palavras 

“Cristo” e “Deus”, não traduzido.  

V.2: BJ e NTP – sem alterações significativas. ARA – a ênfase está na 

localização: “coisas do alto”, e não no verbo “pensar”. Este foi invertido e vem 

depois daquele. TEB – traz uma tradução idiomática, mudando a literalidade das 

palavras. Muda a ideia de apenas “buscar as coisas do alto” e coloca isso como 

“meta”: “é no alto que está a vossa meta”, fornecendo um sentido maior na 

procura pelas coisas do alto. 

V.3: BJ, NTP, ARA e TEB – não há a tradução do artigo “o” usado antes de 

“Cristo” e antes de “Deus”. BJ – Encerra o versículo com o sinal de pontuação 

“dois pontos” (:). NTP, ARA e TEB – encerram o versículo com ponto final. TEB – 

Inicia o verso de forma enfática dizendo: “de fato, vós estais mortos”.  

V.4: BJ, NTP, ARA e TEB – nenhuma das traduções traz o artigo antes de 

Cristo,j, “Cristo”. NTP – Traduz “nossa vida”, seguindo o texto bizantino, ao 

invés de “vossa vida”.   

 

3.4 – Análise de crítica textual. 

 

Como crítica textual (CT) se entende, conforme as palavras de Udo 

Schnelle, “a verificação do teor e da grafia de um texto conforme cabe pressupô-

lo para o autor original. Em decorrência, a Crítica Textual tem a tarefa de 

reconstituir o texto mais antigo possível do Novo Testamento com base nos 

documentos textuais”273. Nas palavras de Elisabeth Parmentier, a tarefa da CT é 

                                                             
273 SCHNELLE, 2000, p. 29. 
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“seriar os manuscritos e estimar seu valor para a reconstituição do texto de 

origem”274. 

Conforme Uwe Wegner275 muitos estudiosos são da opinião de que a CT 

deva ser feita com base no Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland276 que 

proporcionaria uma CT mais integral – Udo Schnelle, por exemplo, em seu livro 

Introdução à Exegese do Novo Testamento 277  trabalha a CT com o texto de 

Nestle-Aland. Todavia, Wegner também diz, que essa opinião é contestada por 

outros estudiosos278. A contestação é porque, muitas vezes, a CT pelo texto de 

Nestle-Aland “representaria apenas a repetição de todo um trabalho criterioso de 

avaliação já realizado por eruditos reconhecidos internacionalmente e cujo o 

resultado é o texto de alto nível científico apresentado pela edição de Nestle-

Aland”279.  

Devido ao exposto no parágrafo acima, considera-se desnecessário para o 

presente trabalho fazer uma análise de CT com base no texto de Nestle-Aland, o 

que tornaria o trabalho de CT muito longo e com poucos resultados a ela. Nesse 

sentido, decide-se fazer o trabalho de CT com base no texto grego do NTG. 

Outros motivos para essa escolha são: a) o texto do NTG e do Nestle-Aland são 

idênticos280, o que reforça o texto como neles apresentados; b) no texto grego 

como apresentado no NTG, o nível de correspondência ao texto original “já se 

encontra previamente avaliado pelo comentário textual elaborado por Bruce M. 

Metzger” 281 ; c) como observa-se na própria introdução do NTG, “variantes de 

menor importância gramatical, que não tem maior influência sobre a tradução, não 

são listadas no aparato crítico”. Isso é importante, pois “o exegeta serve-se do 

aparato crítico para determinar o número e a importância das variantes referentes 

                                                             
274 PARMENTIER, Elisabeth. A Escritura Viva: Interpretações cristãs da Bíblia. São Paulo: Loyola, 2009, p. 89. 
275 WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento: manual de metodologia. 6ª ed. São Leopoldo: Sinodal, 
1998, p. 69. 
276 NESTLE-ALAND. Novum Testamentum Graece. 27 revidierte Auflage. Germany: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1993. 
277 Cf. SCHNELLE, 2000, p. 29-46. 
278 WEGNER, 1998, p. 69. 
279 WEGNER, 1998, p. 69. 
280 EGGER, Wilhelm. Metodologia do Novo Testamento. Introdução aos métodos linguísticos e histórico-
críticos. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 48. 
281 WEGNER, 1998, p. 71. 
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ao texto a estudar, só retendo as variantes de maior importância” 282 , trabalho 

previamente elaborado na 4ª edição do NTG e avaliado por Metzger, enquanto o 

aparato do Nestle-Aland traz essas variantes de menor importância. 

Cabe a observação de que há uma pequena diferença na edição do texto 

grego do NTG e do Nestle-Aland entre os versículos 10 e 11 do capítulo 2 de Cl. 

O NTG traz no fim de 2.10 uma vírgula (,) após a palavra evxousi,a, “autoridade”, e 

inicia a preposição que segue com letra minúscula:  evn. O Nestle-Aland traz um 

ponto final (.) no fim da palavra evxousi,a, “autoridade” e inicia a preposição que 

segue com letra maiúscula:  vEn, “em”. 

 

3.4.1 – Análise das variantes. 

 

Será exposto o que se encontra no aparato crítico procurando de forma 

sucinta explicar as variantes e logo em seguida expor uma avaliação das 

mesmas. 

 

3.4.1.1 – V. 13: variação do pronome ùma/j. 

 

Uso de ùma/j, “vós” – No aparato crítico de O Novo Testamento Grego 

(NTG)283 o pronome ùma/j é atestado como melhor leitura, mas com certo grau de 

dúvida. Entre os vários manuscritos que apoiam a opção por ùma/j como preferível 

estão os unciais א – na leitura do copista original –, A, C, 0150, os cursivos, 6, 81, 

424 – na leitura do copista original –, 436 – em leitura de seus corretores –, uma 

parte dos manuscritos Bizantinos (os manuscritos K e L), os lecionários 147, 156, 

593, entre outros lecionários, versões como a Vulgata, a Siríaca Heracliana e 

Peshita, a Copta Sahídica e Boárica, a Etíope, a Georgiana (apenas uma das 

duas revisões) e Eslava Eclesiástica Antiga. E nenhuma citação dentre os Pais da 

Igreja. 

                                                             
282 PARMENTIER, 2009, p. 93. 
283 O Novo Testamento Grego. 4ª ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2008, p. 582. 
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Substituição de ùma/j, “vós”, por h`ma/j “nós” – Os manuscritos como, por 

exemplo, o papiro de número 46, o uncial B, o cursivo 33, a maioria dos 

Lecionários selecionados juntamente com o texto do lecionário da Igreja Grega, 

em dois manuscritos da Vetus Latina (“mon” e “o”), em um manuscrito da Vulgata, 

em manuscrito da versão siríaca palestina, em Marcião (segundo Tertuliano), em 

Orígenes (segundo o manuscrito 1739), em Hilário (ele faz seis em citações, 

sendo três com h`ma/j), Prisciliano, Ambrósio e Jerônimo.  

Omissão de ùma/j, “vós” – Dentre manuscritos que omitem o pronome ùma/j, 

alguns são, os unciais א – na leitura do segundo corretor –, D, F, G, Y, 075, 0208, 

os cursivos 104, 256, 263, entre outros cursivos, o lecionário 596, outras versões 

antigas e citações dos Pais da Igreja tanto latinos quanto gregos. 

Avaliação – Segundo Bruce M. Metzger284 o pronome como apresentado 

no texto do NTG é preferível por contar com o firme respaldo do manuscrito uncial 

 ,na leitura do copista original –, A, C, K, dos manuscritos cursivos 81, 614285 - א

1739, de manuscritos de versão siríaca peshita e heracleana, copta sahídica e 

boárica e etíope. Sobre a omissão de ùma/j em alguns manuscritos, ele explica 

que deve ter sido por essa palavra parecer supérflua. Quanto a substituição de 

ùma/j por h̀ma/j, provavelmente foi para se adequar ao pronome pessoal h`mi/n que 

vem na sequência.  

Pelos critérios externos utilizados para se decidir qual variante tem maior 

probabilidade de ser a melhor leitura, temos, por exemplo: a) “encontra-se em 

muitos manuscritos” e b) “se encontra em manuscritos reconhecidos como antigos 

e geralmente confiáveis [...], quanto mais antigo o manuscrito, melhor a qualidade; 

e: a qualidade prevalece sobre a quantidade”. Para critérios internos temos, por 

exemplo: a) “corresponde melhor ao estilo [...]” e b) “as leituras que não estejam 

                                                             
284 METZGER, Bruce M. Un Comentario textual al Nuevo Testamento Griego. Deutsche Bibelgesellschaft: 
Sociedades Bíblicas Unidas, 2006, p. 552. 
285 A citação de Metzger sobre o cursivo 614, deve ser um equívoco, pois como se observa no aparato 
crítico do NTG, e do Nestle-Aland, ao comentar sobre pronome ùma/j, não há a menção do cursivo 614. Nem 

mesmo em o Textual Comentary on the Greek New Testament, com base no UBS, terceira edição (UBS – o 
mesmo que o NTG, só que 3º edição), consta, em seu apêndice, o manuscrito referido. Além disso, 
acrescenta-se o fato de este manuscrito ser de conteúdo do livro de Atos. Cf. NESTLE-ALAND, 1993, p. 527; 
Cf. O Novo Testamento Grego, 2008, pp. xxiii, 614. 
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harmonizadas com textos paralelos”286. Esses critérios servirão de apoio para a 

avaliação a ser feita. 

A favor do pronome ùma/j ao texto Neotestamentário, há o manuscrito 

uncial o א (categoria I287) – na leitura do copista original –, do séc. IV d. C., os 

unciais A (categoria I) e C (categoria II), todos do séc. V d. C., o 0150 (categoria 

III), do séc. IX d. C., o cursivo 1739 (categoria I), do séc. X d. C., dentre os 

citados, o mais importante devido datação e categoria. Também há versões 

latinas, siríacas coptas, georgianas e eslavas. Não há nenhuma citação de um Pai 

da Igreja.  

Para a substituição de ùma/j por h̀ma/j, temos como os manuscritos mais 

antigos e de melhor qualidade o papiro de número 46 (categoria I), próximo ao 

ano288 200 d. C., o uncial B (categoria I), do séc. IV d. C., o cursivo 33 (categoria I, 

em referência as cartas paulinas), do séc. IX, versões latina e siríaca, a referência 

de Orígenes (segundo o cursivo 1739, de categoria I), e de quatro Pais da Igreja 

(Hilário, Prisciliano, Ambrósio e Jerônimo, todos do séc. IV, d. C., exceto 

Jerônimo, da primeira metade do séc. V d. C.).  

Favorecendo a omissão do pronome nenhum dos manuscritos 

considerados de melhor qualidade, são de data anterior ao século VI. O 

manuscrito א – na leitura do segundo corretor –, que no aparato crítico está como 

 é do século VII289. Além disso, nenhum dos unciais citados são de categoria ,²א

I. Assim, as opções mais prováveis são para substituição de ùma/j por h`ma/j ou 

para a o uso de ùma/j devido os critérios de antiguidade e qualidade.  

Resumo: A favor de ùma/j, há referência na categoria I, de dois unciais e um 

cursivo, na categoria II, de um uncial, e na categoria III, de um uncial; a favor de 

h̀ma/j há referência na categoria I de dois unciais (sendo um, o mais antigo dos 

                                                             
286 Wegner, 1998, p. 47. 
287 Para uma tabela com tipo de texto por categoria e a importância de cada categoria, cf. ALAND, Kurt; 
ALAND, Barbara. O Texto do Novo Testamento. Introdução às edições científicas do Novo Testamento Grego 
bem como à teoria prática da moderna crítica textual. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013, pp. 
169-173. 
288 Para conferir os manuscritos quanto a datação e conteúdo, cf. O Novo Testamento Grego, 2008, pp. xvi-
xxviii. 
289 Cf. NESTLE-ALAND, 1993, p. 48. 
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mencionados no aparato crítico), e dois cursivos – ao todo quatro. Diante do 

exposto, decidimos contra a decisão de Metzger. Consideramos h`ma/j como a 

melhor leitura pelos seguintes motivos:  

 Os manuscritos citados por Metzger são em sua maioria de categoria 

inferior aos manuscritos que atestam a favor de h`ma/j. Ele se baseia, por 

exemplo, no uncial K que é do séc. IX, é Bizantino (textos desse tipo são 

de qualidade inferior290) e categoria V. Ele também se baseia no cursivo 

614, que é de conteúdo do livro de Atos (ver nota 19).  

 A favor de h`ma/j, há quatro manuscritos de categoria I, além do testemunho 

do manuscrito mais antigo (quanto mais antigo, melhor. E a qualidade 

prevalece sobre a quantidade).  

 Embora haja mais versões latinas a favor de ùma/j, Pais da Igreja latinos 

atestam em favor de h`ma/j. Considerável é o fato de Hilário ter feito seis 

citações, três omitindo o pronome, e três citando h`ma/j. Em seis citações 

ele poderia ter feito pelo menos uma com o pronome ùma/j, todavia não o 

fez. E três desses Pais da Igreja são do século IV. 

 O que Metzger achou que era apenas uma questão do copista que quis 

adequar ùma/j com o h̀ma/j na sequência, entende-se que provavelmente 

essa foi a intenção do autor de Cl. Teria relação com o estilo dele – duas 

vezes ùma/j relacionando a questões negativas: nekrou.j, “mortos”, e 

paraptw,masin, “transgressão”; e duas vezes h`ma/j relacionando a 

questões positivas:  sunezwopoi,hsen, “vida” e carisa,menoj, “perdoando”, 

o que causava a morte: paraptw,mata, “transgressões”. Quando se muda 

das questões negativas para as positivas, muda-se os pronomes.  

 Se ùma/j for a melhor leitura e houvesse a intenção por um copista de 

harmonização do pronome neste versículo, melhor seria harmonizar 

mudando-se o último pronome do versículo – h`ma/j – para ùma/j, a fim de 

harmonizar com as três ocorrências anteriores de pronomes neste 

versículo. 

                                                             
290 Cf. OMANSON, Roger L. Variantes Textuais do Novo Testamento: Análise e Avaliação do Aparato Crítico 
de “O Novo Testamento Grego”. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, pp. xxiii-xxiv.  
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3.4.1.2 – V. 13: variação do pronome h`mi/n. 

 

Uso de h`mi/n, “em nós” – Em o NTG291 o pronome h`mi/n é atestado como 

sendo a melhor leitura com maior grau de certeza. Sua leitura se dá em vários 

manuscritos como o papiro de número 46, o uncial א – na leitura do copista 

original –, A, B, C, D, F, G, entre outros unciais. Também nos cursivos 33, 81, 

104, 256, 263, 365, entre vários outros cursivos. Em onze Pais da Igreja, alguns 

deles são: Crisóstomo, Jerônimo, Pelágio e Agostinho, por exemplo. Este ú ltimo, 

faz cinco citações, sendo quatro delas usando h`mi/n. Em uma única citação ele 

usa ùmi/n. 

Substituição de h`mi/n, “em nós”, por ùmi/n “em vós”– Nos unciais א – na 

leitura do segundo corretor –, k – na leitura do copista original –, L, P, entre outras 

testemunhas. 

Avaliação - Segundo Schnelle, “no grego koiné se pronunciavam muitas 

vezes as vogais gregas h, u, i, e os ditongos ei( oi e ui e também h| como o i”292. 

Isso era conhecido como Itacismo. Conforme Metzger 293, esse foi o motivo do uso 

de ùmin ao invés de h`min.  

Também há mais manuscritos e manuscritos de melhor qualidade que 

atestam em favor de h`mi/n. 

 

3.4.1.3 – V. 13: variação da preposição evn. 

 

No corpo do texto do NTG a preposição está entre colchetes, [evnÐ, o que 

significa que a opção por sua leitura como a melhor é controversa.    

Uso da preposição evn “em”– Pelo aparato crítico do Nestle-Aland, os 

manuscritos que utilizam o pronome evn são o papiro de número 46, os 

                                                             
291 O Novo Testamento Grego, 2008, p. 582 
292 SCHNELLE, 2000, p. 41. 
293 METZGER, 2006, p. 552. 
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manuscritos unciais como o א – na leitura do primeiro corretor –, A, C, D, F, G, K, 

P, 048, os cursivos 104, 326, 630, 1505, 1739, por muitos outros manuscritos 

pertencentes ao texto majoritário, pelos manuscritos antigos latinos e a Vulgata. 

Omissão da preposição evn – Ocorre a omissão dessa preposição nos 

manuscritos unciais א – na leitura do copista original –, B, L, Y, 075, 0278, nos 

cursivos 33, 81, 365, 1175, 1241 – em leitura acrescida secundariamente ao 

manuscrito –, 1881, 2464, por muitos outros manuscritos pertencentes ao texto 

majoritário, por manuscritos latinos avulsos, por vários manuscritos da Vulgata e, 

entre os Pais da Igreja, como exemplo, Ambrósio.  

Avaliação – Os manuscritos mais antigos que apoiam a omissão da 

preposição evn são o א e o B com datação no IV sec. d. C. Manuscritos mais 

antigos que atestam a favor da leitura com a preposição evn são o papiro de 

número 46, com datação próxima a 200 d. C., o א – na leitura do primeiro corretor 

–, com datação entre os séculos IV e VI d. C.294, os A e C, do séc. V e o D, do 

séc. VI295. Há uma maior quantidade de manuscritos e manuscritos de melhor 

qualidade que apoiam a leitura com a preposição evn como a melhor. 

 

3.4.1.4 – V. 18: variação do pronome a[. 

 

Uso do pronome a], “a qual” – O aparato crítico do NTG mostra a leitura 

com o pronome a] é preferível, mas com um certo grau de dúvida. Há alguns 

manuscritos unciais como o א – na leitura do copista original –, A, B, D – na leitura 

do copista original –, entre outros unciais. Também há os cursivos 33, 1739, entre 

outros cursivos, além de versões latinas, copta e citações de Pais da Igreja. 

Substituição do pronome a] – No uncial 81, ao invés de a] aparece o 

advérbio de negação mh., “não”. 

                                                             
294 Nestle-Aland, 1993, p. 48. 
295 O manuscrito D (05) é com o conteúdo dos Evangelhos e Atos. O D (06) com o conteúdo das cartas 
paulinas que é do séc. VI. Cf. O Novo Testamento Grego, 2008, p. xviii. 
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Acréscimo ao pronome a] – E em alguns manuscritos aparecem juntas as 

palavras a] mh.. São os manuscritos א – na leitura do segundo corretor –, C, D – na 

leitura do segundo corretor –, Y, 075, 0150, 104, 256, 263, 365, entre outros, e 

em citações de alguns Pais da Igreja como, por exemplo, alguns dentre os citados 

no aparato, Crisóstomo, Ambrósio e Agostinho. Ainda há algumas outras 

variantes296 nos manuscritos F, G e K. 

Avaliação - Metzger entendeu que a leitura do texto grego com o pronome 

a], seja a correta por contar com o apoio de importantes manuscritos297.  

Embora a maior variedade de versões: latina, armena, etíope georgiana e 

eslava atestem uma expansão geográfica para o uso do pronome junto com o 

advérbio de negação, a favor de apenas o pronome a] consta o apoio de 

manuscritos antigos e de categoria I como, por exemplo, o papiro de número 46, 

A e B. 

 

3.4.1.5 – V. 23: variação da conjunção kai. junto com o substantivo 

tapeinofrosu,nh|. 

 

No texto do NTG, aparece a conjunção kai. logo após o substantivo 

tapeinofrosu,nh|. A opção por essa conjunção logo após esse substantivo é 

avaliada como a melhor leitura ao texto grego, mas com um elevado grau de 

dúvida. Dentre os manuscritos mencionados no aparato critico, alguns que 

apoiam a leitura tapeinofrosu,nh| kai. são os unciais א, A, C, D, H, Y, entre outros 

unciais, os cursivos 6, 33, 81, 104, 256, entre outros cursivo, e os manuscritos 

Bizantinos K, L, P. Na maioria dos lecionários selecionados juntamente com o 

texto do lecionário da Igreja Grega, em versões como a vulgata, a siríaca peshita 

e heracliana, a copta sahídica, armena, georgiana e eslava eclesiástica antiga. 

Como também em citações de Crisóstomo, Teodoro, Jerônimo e Pelágio. 

                                                             
296 Cf. O Novo Testamento Grego, 2008, p. 583. 
297 METZGER, 2006, p. 552. 
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As variantes seriam: a) tapeinofrosu,nh| tou/ noo.j kai – “humildade da 

mente e” – verificada nos manuscritos unciais F, G, por manuscritos latinos 

antigos, em vários manuscritos da Vulgata, e em uma citação, dentre duas, de 

Agostinho; b) tapeinofrosu,nh|, verificada no papiro de número 46, e no uncial B, 

no cursivo 1739, em versão siríaca palestina, na versão latina de uma obra de 

Orígenes, um dos Pais da Igreja gregos, e em Paulino-Nola; c) tapeinofrosu,nh| 

tou/ noo.j, em manuscritos antigos de versão latina (b, mon e o), em vários 

manuscritos da Vulgata, em manuscritos da versão copta boárica, e em citações 

por Ambrósiastro, Hilário, Ambrósio, Agostinho, uma dentre duas, e Speculum. 

Avaliação – A variação tapeinofrosu,nh| tou/ noo.j kai pode ser justificada 

como não preferível por contar com o apoio de poucos manuscritos e também por 

não se aplicar a regra de lectio brevior potior (a versão mais curta é a mais 

forte)298.  Os copistas tinham a tendência de ampliar o texto. Para a variação 

tapeinofrosu,nh| tou/ noo.j não há nenhum manuscrito de maior peso como os 

papiros ou unciais de categoria I. Para a variação mais simplificada, apenas 

tapeinofrosu,nh, há o papiro de número 46, o mais antigo e de categoria I. Essa 

variação se encaixa melhor na regra lectio brevior potior. E para o uso como 

aparece no texto do NTG tapeinofrosu,nh| kai, há apoio de manuscritos antigos 

como o א, A, todos de categoria I e respectivamente do séc. IV e V.  

Permanecem como mais prováveis o texto como apresentado no NTG, 

tapeinofrosu,nh| kai, e a variação mais curta, tapeinofrosu,nh|, excluindo-se as 

outras variantes como menos prováveis. 

Pelo aparato crítico de Nestle-Aland, a favor da leitura por tapeinofrosu,nh| 

kai há também o testemunho de Clemente de Alexandria, um dos Pais da Igreja 

gregos, que é anterior a 215 d. C. e também dos uncias F e G. A favor do uso 

apenas da palavra tapeinofrosu,nh|, pelo aparato crítico de Nestle-Aland, há 

também o testemunho de Hilário, Ambrosiastro e Speculum, o que parece299 

divergir do aparto crítico do NTG, onde vê-se que esse três Pais da Igreja citam 

                                                             
298 SCHNELLE, 2000, p. 43. 
299 Talvez a aparente divergências seja porque o sistema de nomenclatura do aparato crítico de Nestle-
Aland não possibilitar maior detalhes como o do NTG. 
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tapeinofrosu,nh| tou/ noo.j, humildadeContudo, não há divergência entre os dois 

aparatos quanto a informação de testemunha a favor de tapeinofrosu,nh| kai. Há 

apenas informação a mais. 

Assim, entende-se como melhor leitura a variação tapeinofrosu,nh| kai, 

devido: a) pelo testemunho de um número consideravelmente maior de 

manuscritos a favor – “a versão textual mais bem documentada é a mais 

original”300, b) além da quantidade de manuscritos ser grande, eles representam 

uma abrangência maior de testemunhos por área geográfica301, critério também 

utilizado para determinação de uma determinada variante. Como observa 

Wegner, “variantes cujos manuscritos atestem ampla expansão geográfica devem 

ser preferidas àquelas originadas em um mesmo local” 302 . Há tipos de textos 

Alexandrinos 303: A, C, H, Y, 33, 81, 104, versão copta; Ocidentais: D, Vulgata; 

Cesareense 304  (também conhecido como “texto oriental” 305 ): versão siríaca, 

georgiana, armena; Pais da Igreja306 gregos: Crisóstomo e Clemente; e Pais da 

Igreja latinos: Jerônimo e Pelágio.  

 

3.4.1.6 – V. 3.4: variação do pronome ù̀mw/n. 

 

Uso do pronome ù̀mw/n, “vosso” – No aparato crítico do NTG307, ù̀mw/n é 

atestado como melhor leitura, mas com certo grau de dúvida. Há o apoio em 

manuscritos como o papiro 46, os unciais א, C, D – na leitura do copista original –, 

F, G, P, Y, 075, nos cursivos 33, 81, 104, entre outros, no lecionário 422, em 

várias versões, como por exemplo, a Vetus Latina (nos manuscritos ar, b, d, f, g, 

                                                             
300 SCHNELLE, 2000, p. 42. 
301 De forma simples, a tabela apresentada por Wegner. Cf. WEGNER, 1998, p. 45.  
302 WEGNER, 1998, p. 47. 
303 METZGER, 2000, pp.15-16;  
304 WEGNER, 1998, pp. 43-44. 
305 Cf. OMANSON, Roger L. Variantes Textuais do Novo Testamento. Análise e Avaliação do Aparato Crítico 
de “O Novo Testamento Grego”. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, p. xxii. 
306 Para uma lista dos Pais da Igreja tango grego como latinos, cf. O Novo Testamento Grego, 2008, pp. xxxi-
xxxiii. 
307 O Novo Testamento Grego, 2008, p. 582. 
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mon e o), a Vulgata, a siríaca palestina, a copta boaírica, a armena e a etíope. 

Também em Pais da Igreja gregos e latinos. 

Substituição do pronome ù̀mw/n, “vosso”, por h``mw/n, “nosso” – Os 

manuscritos unciais B, D – na leitura do primeiro corretor –, H, 0150, nos cursivos 

6,365, 424, entre outros, em textos bizantinos K e L, na maioria dos lecionários, 

nas versões siríacas peshita e heracliana, na copta sahídica, na georgeana, e na 

eslava eclesiástica antiga. Também em Pais da Igreja gregos e latinos. 

Avaliação – Seguindo os mesmos critérios externos e internos 

mencionados ao analisar a variação do pronome ùma/j no íten a), entende-se que 

a opção por ùmw/n é a leitura preferível. 

O uso de ùmw/n poderia ter sido por uma harmonização de um copista para 

concordar com os pronomes de segunda pessoa que aparecem antes, no v. 3, e 

depois, no mesmo versículo.   Metzger observa isso, mas decide que a escolha 

por h``mw/n é a melhor. Neste caso, não deve ter sido uma questão de ajuste de 

copistas, pois há uma grande quantidade de manuscritos que apoiam o uso de 

ùmw/n. E há também o apoio de manuscritos de melhor qualidade. Então, os 

critérios externos são levados em maior consideração do que os internos para a 

escolha da variação que seria a melhor leitura. 

 

3.5 – Estrutura literária. 

 

A carta está dividida em três seções: a primeira (1.1-2.7) contém 

saudações iniciais, motivos de oração e elementos doutrinários que preparam o 

leitor para a parte principal da carta; a segunda (2.8-4.6) com conteúdo exortativo 

e doutrinário; e a última (4.7-18) com orientações e saudações finais. Victor P. 

Furnish considera a carta de Cl mais admonitória do que argumentativa, mais 

precisamente de exortação e encorajamento308. 

                                                             
308 FURNISH, Victor P. Colossians, Epistle to the. In.: In.: FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible 
Dictionary. Vol. 1. New York: Doubleday, 1992, p. 1090. 
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A primeira seção, 1.1-2.7, de Colossenses inicia-se, como no formato 

comum epistolar, com remetente, destinatários de saudações (1.1-2). Segue com 

uma parte expositiva com oração de gratidão e intercessória (1.3-12). Em 

seguida, questões cristológicas são tratadas (1.13-23) que enfatizam a pré-

existência e soberania de cristo sobre toda a criação do cosmo. Uma parte é 

dedicada ao ministério apostólico (1.24-2.3), seguida por uma outra (2.4-7) 

composta de pequenas advertências que servem como introdução e preparação à 

próxima seção.  

A segunda seção, 2.8-4.6, é subdividida em três partes. A primeira (2.8-

3.4), contém: 2.8, introdução; 2.9-15, conteúdo doutrinário sobre a pessoa e obra 

de Cristo em favor dos cristãos colossenses e contra poderes espirituais; 2.16-23, 

exortações e proibições contra certas práticas supostamente defendidas pelos 

oponentes de Paulo; 3.1-4, desloca a atenção do leitor àquilo que eles devem 

almejar, ao mesmo tempo prepara para a segunda parte, também exortativa, 

dessa mesma seção. Na segunda parte (3.5-17), questões relacionadas à vícios e 

virtudes são elencadas: 3.5-9, práticas condenáveis, vícios e uma postura que se 

deve ter diante de tais práticas; 3.10-17, práticas aceitas, virtudes e conteúdo 

doutrinário. A terceira parte (3.18-4.6) da segunda seção discorre sobre: 3.18-4.1, 

questões domésticas; 4.2-5, motivos de oração; e 4.5,6, comportamento perante 

não cristãos. 

Na terceira seção (4.7-18), encontram-se saudações e últimas orientações 

(4.7-17) e saudação final (4.18). 

 

3.6 – Crítica literária. 

 

Na Crítica Literária (CL), também conhecida como Análise Literária 309 , 

vamos nos ocupar da delimitação do texto, da análise da estrutura do texto 

buscando suas “amarras” e em seguida fazermos uma análise das mesmas. Por 

último, nos ocuparemos de estabelecermos as divisões da perícope de estudo. 

 

                                                             
309 WEGNER, 1998, p. 84. 
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3.6.1 – Delimitação do texto. 

 

A perícope de estudo é a que compreende os vv.  2.8-3.4. Antes dela há 

uma perícope menor, 2.4-7, na qual há a intenção de preparar os leitores para o 

assunto central da carta.    

Nos versos 2.4-5, o autor faz uma leve exortação (v.4 – “Assim digo para 

que ninguém vos engane”), e chama a atenção para o comportamento deles (v.5 

– “[...] alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em 

Cristo”). Entre os vv. 6-7, faz outra exortação branda (v. 6 – “Como, pois, 

recebestes [...], assim também andai nele”), destaca a firmeza que eles devem ter 

em Cristo e evoca o ensino anterior que receberam: (v.7 – a firmeza: “radicados”, 

“edificados”, “confirmados na fé”; o ensino: “tal como fostes instruídos”). Vemos, 

assim, unidade de pensamento entre os vv. 4-7 que introduzem exortações 

brandas a fim de preparar os leitores para a exortação mais enfática que se inicia 

a partir do v. 8.  

O imperativo “vede” (v. 8), marca o início de uma nova perícope310 que se 

estende até o v. 3.4. Esta perícope está dividida em quatro partes: 2.8, 9-15, 16-

23 e 3.1-4, que devem ser lidas em conjunto para que se compreenda o todo da 

unidade literária. 

O v. 8 introduz os dois temas principais que serão tratados até o verso 3.4: 

a) a filosofia em conformidade com as tradições humanas e com os elementos do 

mundo; b) a pessoa e obra de Cristo. 

Entre os vv. 9-15, Cristo é o principal tema. Discorre-se sobre sua plenitude 

(v. 9), sua relação com os cristãos em Colossos (vv. 10-14 – a completude, a 

circuncisão, o sepultamento, a ressurreição e a vida, bem como fim do escrito de 

dívida, tudo se deu em e por meio de Cristo) e sua relação com seres espirituais 

(v. 10, 15 – Cristo é “cabeça” dos “principados e autoridades”, despojou-os e 

triunfou sobre eles na cruz). No v. 13 há uma tensão, pois se fala do momento em 

que os cristãos em Colossos estavam mortos, isso depois de já ter sido falado 

                                                             
310 Maria de Lourdes fala sobre fórmulas que dão início a novas temáticas e cita, por exemplo, “chamadas 
de atenção”. Cf. LIMA, Maria de Lourdes Corrêa. Exegese Bíblica: teoria e prática. São Paulo: Paulinas, 2014, 
p. 92. 
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que haviam sido sepultados e ressuscitados (v.12). No entanto, essa tensão não 

quebra a unidade literária de 2.8-3.4. O autor retoma o período em que estavam 

mortos para mencionar o perdão das ofensas (v.13), o fim do escrito de dívida 

(v.14) e a vitória de Cristo sobre principados e potestades (v.15). Com tais 

questões colocadas o autor pode iniciar o assunto de julgamento que será 

mencionado no início do v.16: “Não pois alguém vos julgue”, uma vez que, os 

“pecados”, o “escrito de dívida” e os “principados e potestades” que conduziam a 

um julgamento contra os cristãos, não tem mais razão de ser.  

O v.16 inicia com partícula negativa seguida de uma conjunção de sentido 

conclusivo (conclusão do que foi dito nos vv. 9-15), criando conexão com a parte 

anterior e iniciando uma nova (vv. 16-23). Esse novo trecho não perde relação 

com o v. 8. Ele é o destrinchar da filosofia ali mencionada. A ênfase deixa de ser 

“Cristo”, embora ele seja mencionado, para serem os ensinamentos e 

características dessa filosofia: proibições alimentares, guarda de dias e de festas 

(v. 16); culto de anjos e visões (v. 18); proibições quanto a não pegar, não provar 

e não tocar (v. 21); humildade e acesse do corpo (v.23). “Cristo”, que figura como 

tema principal em 9-15, reaparece nos vv. 17, 19 (indiretamente, ao se mencionar 

“cabeça”) e 20, fazendo ligação entre os trechos 9-15 e 16-23. Há também a 

frase: “morrestes com Cristo”, v. 20, que se relaciona com a frase “sepultados 

nele”, v. 12. 

Em 3.1-4, tem-se início a terceira parte que se inicia com “se”311 e “pois” (v. 

1). A estrutura é semelhante à do início do v. 2.16. Neste, porém, iniciando com 

partícula negativa: “não pois”. Os temas “ressurreição” (v. 1, ligação com v. 2.12) 

e “Cristo” (v.1, ligação com v. 2.8-15,17,19,20) reaparecem: “Se pois fostes 

ressuscitados com Cristo”. Contudo, é dada uma nova ênfase: “as coisas do alto 

buscais [...]”. O v. 2 assume certa redundância ao dizer “as coisas do alto pensai”. 

Em 3.3, são inseridos dois novos motivos para “buscar” e “pensar” nas coisas do 

alto: “morrestes pois (estabelecendo ligação com os vv. 2.12,20) e a vida vossa 

está escondida com o Cristo no Deus”. Em 3.4 há o desfecho. Menciona-se a 

parusia e explica-se algo do versículo anterior: a vida dos cristãos (mencionada 

no v. 3) é a vida de Cristo: “quando o Cristo aparecer, a vida vossa”.  

                                                             
311 No comentário à perícope será apresentado outra opção para o sentido da conjunção “se” que inicia o v. 
3.1. 
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Percebe-se que Cristo é mencionado de forma expressiva em toda a 

unidade literária 2.8-3.4. Há referência a ele em 2.8-13, 15, 17-20, 3.1, 3-4.   

Junto com a parusia (v. 4) é dito que eles também aparecerão com ele. E, 

já que isso acontecerá, precisam se preocupar em como devem se conduzir, em 

termos éticos, em suas relações sociais. O autor inicia dessa forma, uma nova 

temática que corresponde à outra perícope (3.5-4.6). 

Os temas “morte” e “ressurreição”, e os ensinos da filosofia, que marcam o 

trecho 2.8-3.4 como uma unidade literária, não aparecem mais em 3.5-4.6 

estabelecendo diferenças claras entre as duas perícopes.  Apenas o tema Cristo 

reaparece e, a não ser no v. 11 onde se faz uma referência a Cristo ser tudo em 

todos, em todos os outros versículos (vv. 3.13,15,16,17, etc.), ele é mencionado 

em uma perspectiva diferente.  

O autor da carta desloca a atenção dos leitores para o tipo de 

comportamento que eles devem assumir como cristãos em suas relações: com os 

irmãos (3.5-17), domésticas (3.18-4.1), com o apóstolo (4.3,4) e com os de fora 

(4.4).  

O texto de Cl 2.8-3.4 se mostra coeso por uma série de conjunções, 

explicativas, aditivas e conclusivas: explicativas – “porque” (v. 2.9); aditivas – “e”, 

(vv. 2.8, 10, 13-16, 18, 19, 22, 23); conclusivas – “pois” (vv. 2.16, 3.1,3). Também 

por sequências de fórmulas que se repetem, como: “em quem também” (vv. 

2.11,12); “nele” ou “nela” (v. 2.9, 10, 12, 15); “com ele” (v. 2.13, 3.4), “com Cristo” 

(v. 2.20), “com o Cristo” (v. 3.3).  

Concluindo, vê-se que a perícope 2.8-3.4, forma uma unidade literária 

(para Vielhauer a carta de Cl como um todo é considerada uma unidade 

literária312) e uma unidade redacional313.   

 

 

 

 

                                                             
312 VIELHAUER, 2012, p. 227. 
313 Unidade redacional é quando um texto é redigido de uma só vez. Cf. LIMA, 2014, p. 89, 90.  
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3.6.2 – Análise da estrutura do texto. 

 

Wegner expõe que “a estruturação dos textos procura, na análise literária 

(o mesmo que CL para ele) familiarizar-nos com as disposições externas do seu 

conteúdo”314. Também diz que identificar as amarras do texto é parte importante 

da exegese e serve para “constatar o assunto ou termo que o perpassa como um 

fio condutor”315.  

 

3.6.2.1 – As “amarras” do texto. 

 

Compreendemos que o texto a ser trabalhado possui três eixos condutores: 

os cristãos; Deus/Cristo; e as questões que competem a filosofia em Colossos . 

Assim, procuramos agrupar o texto a partir desses eixos. Os comentários que se 

encontram dentro dos quadros se referem aos respectivos eixos.  

Ao procedermos dessa forma, será perceptível questões temporais 

(passado, presente e futuro, com destaque para ações realizadas no passado e 

ações que devem ser realizadas no presente), questões que se pressupõe 

fazerem parte do ensino da filosofia em Colossos, bem como os argumentos 

contrários a esses ensinos.  

                                               Deus 

                                                

                                               Cristo 

 

Os cristãos:                                                              A filosofia em Colossos: 

 

V. 8: Vede 

que ninguém 

                                                             
314 WEGNER, 1998, p. 88. 
315 WEGNER, 1998, p. 93. 
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                                                                                 será aquele que vos escraviza  

por meio da filosofia 

vazia e enganosa conforme 

a tradição dos homens,  

conforme  

os elementos do mundo 

                                                                                 e não conforme Cristo;  

V. 9:                                       porque nele habita  

                                  toda a plenitude 

                                  a da divindade corporalmente, 

V. 10: e sois nele completos, 

                                               o qual é a cabeça 

                                                                                de todo principado 

  e autoridade, 

V. 11:                                     em quem 

também fostes circuncidados 

com circuncisão feita sem mão 

no despojamento do corpo da carne,  

na circuncisão do Cristo,  

V. 12: tendo sido sepultados  

        com ele  

no batismo 

                                                com quem  

também fostes ressuscitados 

por meio da fé da operação do Deus 

                                               que o ressuscitou 

Meios para a ação 

de “escravizar”. 

 

Ação realizada no passado 

por meio de/em Cristo. 

Meios para a ação 

de “escravizar”. 

Ação realizada no presente por 

adepto (s) do ensino da fi losofia em 

Colossos. 

Ação realizada no 

passado por meio 

de/em Cristo. 

Ação realizada no passado 

por meio de/em Cristo. 
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                                               dentre mortos; 

V. 13: e vós mortos  

estando nas transgressões 

e na incircuncisão  

da carne vossa, 

deu vida a nós                            com ele  

perdoando a nós 

todas as transgressões.  

14 apagando o contra nós 

                                                                                escrito de dívida nos decretos 

o qual era contrário a nós 

e o mesmo 

                                                                                 removeu do meio  

                                                                                 pregando ele na cruz; 

V. 15:                                                                        despojando                                     

                                                                                 os principados 

                                                                                 e as autoridades 

                                                                                 expôs ao desprezo 

                                               em público triunfando 

                                               deles nela. 

V. 16:                                                                        Não pois alguém vos julgue 

em comida e em bebida 

ou em questão de festa 

ou de lua nova 

ou de sábados;  

 

Estado dos cristãos em Colossos 

antes das ações realizadas por 

meio de/em Cristo.  

Ações realizadas no 

passado por Deus através 

de/em Cristo. 

Ações realizadas no 

passado por Deus 

através de/em Cristo. 

Ação realizada no presente 

por adepto (s) do ensino da 

fi losofia em Colossos. 

Argumentos para 

justificar a ação de 

“julgar”. 

Crença a partir da qual 

provavelmente se justificavam os 

ensinos da fi losofia em Colossos.  
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V. 17:                                                                       as quais são sombra 

das coisas vindouras, 

mas o corpo é                      do Cristo. 

V. 18:                                                                        ninguém vos desqualifique 

            

                            insistindo   

           em humildade 

                                                                                 e culto dos anjos,  

         coisas que viu entrando,  

         em vão ficando orgulhoso 

         debaixo da mente  

           da carne dele, 

V. 19:                                                                        e não retendo a cabeça  

da qual todo o corpo                                               

por meio de juntas 

e ligamentos  

sendo suprido  

e sendo unido  

cresce 

                o crescimento do Deus.  

 

V. 20: Se morrestes com Cristo 

                                                                                para os elementos 

                                                                                do mundo,                                                                                                                                                                                

porque como vivendo no mundo 

 

Ação realizada no passado por 

meio de/em Cristo. 

 

 

Ação realizada no presente por 

adepto (s) do ensino da fi losofia 

em Colossos. 

Argumentos para a ação 

de “desqualificar”. 

Retórica de 

desqualificação. 

Meio para 

realizar a ação 

de crescimento 

no presente. 

Ação realizada no presente por 

meio de/em Cristo. 

Retórica de 

desqualificação. 
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vos submeteis à ordenanças?   

V. 21:                                                                       Não pegue nem prove 

                                                                                 e nem toques,  

V. 22 :                                                                       as quais é tudo  

para a destruição pelo uso, 

conforme os mandamentos 

e ensinos dos homens,  

V. 23:                                                                       as quais é palavra 

tendo de sabedoria 

em religião auto imposta 

e humildade  

e ascese de corpo, 

não tendo valor algum 

contra a satisfação da carne. 

3.1-4 

V. 1: Se pois fostes 

ressuscitados com Cristo,  

as coisas do alto buscais, 

                                            onde o Cristo está à direita 

                                            do Deus assentado;  

V. 2: as coisas do alto pensai, 

não as coisas em cima da terra. 

V. 3: morrestes pois e a  

vida vossa está escondida 

com o Cristo no Deus; 

V. 4:                                       quando o Cristo aparecer,  

Ações do presente a serem realizada 

pelos cristãos em Colossos. 

 

Ação realizada no presente? 

Ensinos do (s) adepto (s) da 

fi losofia em Colossos. 

Retórica de 

desqualificação. 

Justificativa para as ações do presente 

que cabem aos cristãos em Colossos. 

Ação do presente a ser realizada pelos 

cristãos em Colossos. 

Justificativas para as ações do 

presente que cabem aos 

cristãos em Colossos. 

Ação esperada 

para o futuro. 
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a vida vossa, então também vós 

com ele aparecereis em glória. 

 

3.6.2.2 – Análise das “amarras” do texto. 

 

Deus é mencionado a primeira vez em 2.12 e depois apenas em 2.19, 3.1, 

3. É ele quem realiza todas as ações a favor dos cristãos e contra os ensinos da 

filosofia em Colossos. Cristo é mostrado como o instrumento através do qual 

Deus realiza suas ações. Apesar de Deus ser o principal agente, é Cristo que 

ocupa o lugar central devido às várias referências diretas e indiretas a ele (vv. 2.8-

13, 15, 17, 18, 20, 3.1, 3, 4). Todo o discurso é estruturado a fim de convencer os 

cristãos em Colossos da liberdade que há em Cristo em contraposição à falta da 

mesma ao se aceitar os ensinos da filosofia colossense. 

Algumas palavras e expressões aparecem repetidas no texto: Deus (ver 

parágrafo acima), corpo (vv. 2.17, 19), cabeça (vv. 2.10, 18), Cristo (ver parágrafo 

acima), principados e autoridades (vv. 2.10, 15), elementos do mundo (vv. 2.8, 

20), morrestes (vv. 2.20, 3.3), ressuscitastes/ressuscitados (vv. 2.12, 3.1), coisas 

do alto (vv. 3.1, 2), vida vossa (vv. 3.3, 4). Quanto à repetição do pronome “nós” 

(vv. 2.13, 14) ela destaca-se, pois aparece em um momento específico, sendo 

repetido por quatro vez e em um curto espaço. Outras expressões ao longo do 

texto aparecem referindo-se a Cristo: nele (vv. 2.9, 10, 12), em quem (vv. 2.11), 

com ele (vv. 2.12,13, 3.4), com quem (v.2.13), ressaltando a importância de Cristo 

na argumentação do autor da carta. 

O texto também se apresenta organizado em termos temporais: 

 O passado é mencionado referindo-se: a) à vida dos cristãos em Colossos 

antes da conversão deles; b) ao período posterior a conversão, na relação 

deles com Cristo; c) a relação de Cristo com “o escrito de dívida” e com os 

“principados e potestades”.  

 O presente é mencionado referindo-se: a) às ações negativas do (s) adepto 

(s) da filosofia em Colossos: atos de julgar e desqualificar, com seus 

respectivos argumentos; b) ao crescimento do corpo de Cristo; b) às ações 

Perspectiva para 

o futuro. 
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que os cristãos devem constantemente ter: buscar e pensar nas coisas do 

alto. Isso é justificado devido dois acontecimentos passados na vida deles, 

mas com efeito no presente: terem ressuscitado e morrido com Cristo.  

 O futuro é mencionado referindo-se à parusia e ao que acontecerá com os 

cristãos no momento em que Cristo aparecer. No v. 8 o verbo eivmi,, “ser”, é 

conjugado no futuro: “será”. Contudo, se pensa no tempo presente dos 

cristãos. Alguns já poderiam estar sendo “escravizados”.   

Devido o autor da carta dedicar mais conteúdo referente ao passado e ao 

presente, percebe-se que questões referentes a esses dois períodos têm 

prioridade no discurso do autor.   

 

3.6.3 – Divisões da perícope de Cl 2.8-3.4. 

 

Quanto à forma de divisão da perícope 2.8-3.4, as possibilidades são 

variadas: 

Andreas Dettwiler316 entende que 2.6-4.1 é uma unidade maior (abarcando 

assim a perícope 2.8-3.4), organizando essa unidade como: 

 

2.6-4.1 – Manter a liberdade 

2.6-8 – Tema: apelo a permanecer em Cristo; advertência contra a 

“filosofia”. 

2.9-15 – Lembrança: em Cristo, a comunidade já tem acesso à plenitude da 

salvação. 

2.16-23 – Refutação: a comunidade não tem necessidade de outras 

doutrinas de salvação. 

3.1-4 – Convite: orientar-se pelo Cristo que está no alto.  

3.5-4.1 – Exortação ética.  

      3.5-17 do homem velho ao homem novo. 

                                                             
316 DETTWILER, 2009, pp. 341-342. 
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      3.18-4.1 os códigos domésticos:  

 mulheres – homens 

 filhos – pais 

 escravos – senhores 

 

Andrew T. Lincoln317 entende que o corpo da carta seria 1.24-4.9 e propõe 

a seguinte divisão: 

1.24-2.5 – Abertura 

2.6-4.6 – Meio 

 2.6-3.4 – Exortação relacionada a filosofia 

 3.5-4.6 – Mais exortações gerais 

4.7-9 – Fechamento  

 

F. F. Bruce 318  compreende ser a perícope 2.8-3.4 uma unidade, como 

proposto nesta dissertação. Ele divide em: 

2.8-15 – A total suficiência de Cristo 

 2.8-10 – A plenitude de Cristo 

 2.11-12 – A nova circuncisão 

 2.13-15 – O triunfo de cristo 

2.16-23 – Guardar sua liberdade 

 2.16-17 – Liberdade em respeito a alimentos e festivais 

 2.18-19 – Liberdade em respeito de asceticismo e adoração angelical 

2.20-23 – Você morreu com Cristo; portanto 

3.1-4 – Você ressuscitou com Cristo; portanto 

  

                                                             
317 LINCOLN, 2000, p. 556. 
318 BRUCE, F. F. The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians. Michigan, Eardmans  
Publishing Co, 1984, p. 35. 
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3.6.3.1 – Divisão escolhida. 

 

Para este estudo escolhemos apresentar duas formas de divisão da 

perícope 2.8-3.4.  

A primeira divisão leva em conta questões relacionadas ao tempo, a partir 

do exposto no tópico 3.6.2.1, “amarras do texto”, visto que algumas temáticas 

perpassam passado e presente, ou passado, presente e futuro, como, por 

exemplo, o tema da ressurreição que tem início no passado, mas que influencia 

diretamente escolhas do presente (3.1).  

A segunda divisão leva em conta a sequência do próprio texto 

estabelecendo questões temáticas. Essas duas propostas de divisão serão 

complementares e úteis ao comentário exegético. Apesar das propostas de 

divisão apresentadas dos autores Dettwiler e Lincoln iniciarem uma nova unidade 

a partir de 2.6, justifica-se a escolha a partir de 2.8, igual a Bruce, pelos motivos 

anteriormente apresentados no tópico 3.6.1 – “Delimitação do texto” onde estão 

explicitadas as razões para se delimitar o início da perícope em 2.8.  

 

a) Divisão do texto – por questões relacionadas ao tempo. 

 

I. – O tempo passado. 

I. 1 – A obra de Cristo na vida dos cristãos em Colossos (2.11-13,20; 

3.1,3). 

I. 2 – A obra de Cristo contra poderes espirituais e o trinfo na cruz (2.14-

15). 

II. O tempo presente. 

II. 1 – Advertência contra a filosofia em Colossos (2.8). 

II. 2 – Características do Cristo (2.9-10). 

II. 3 – Advertências gerais (2.16-23). 

II. 3 – Exortação em favor das coisas do alto (3.1-3). 
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III. O tempo futuro. 

III. 1 – A parusia (3.4). 

III. 2 – Aparecer com Cristo (3.4). 

 

b) Divisão do texto – por questões temáticas.  

 

I – Introdução (2.8). 

I.1 – Advertência e apresentação em linhas gerais do problema. 

II – Desenvolvimento de conteúdo cristológico (2.9-15). 

II. 1 – Divindade de Cristo e sua importância para o tempo presente (9-10). 

II. 2 – Obra de Cristo nos cristãos em Colossos (11-13). 

II. 2. 1 – Circuncisão e batismo (11-12). 

II. 2. 2 -  Vida e perdão (13). 

II. 3 – Obra de Cristo contra crenças e poderes espirituais (14-15). 

II. 3.1 – Desfazendo o escrito de dívida (14). 

II. 3.2 – Vitória sobre os principados e potestades (15). 

III – Ensino da filosofia em Colossos (2.16-23).  

III. 1 – Questões alimentares e observâncias de dias e festas (16-17). 

III. 2 – Culto dos anjos e visões (18). 

III. 3 – O crescimento do corpo de Cristo (19).  

III. 4 – Consequências do morrer em Cristo (20-23).  

IV – Conclusão (3.1-4). 

IV. 1 – As coisas do alto (1-2). 

IV. 2 – Vida oculta em Cristo e a parusia (3-4).  
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3.6.4 – Divisão geral da carta. 

 

I – Primeira seção. 

1.1-2 – Abertura. 

1.3-11 – Ações de graças e oração. 

1.12-23 – Exaltação às obras de Cristo. 

 12-14 – Liberdade e redenção.  

 15-23 – Criação e reconciliação.  

1.24-2.7 – Apostolado paulino.  

24-29 – O ministério de Paulo como exemplo motivador a 

permanecer em Cristo. 

2.1-3 – Combate de Paulo pelos cristãos de Colossos. 

2.4-7 – Parênese a permanecer no ensino que receberam.  

 II – Segunda seção. 

2.8-3.4 – A liberdade em Cristo. 

 3.5-4.6 – Exortações gerais quanto ao comportamento.  

  3.5-17 – Vícios e virtudes. 

  3.18-4.1 – Códigos domésticos. 

  4.2-4.4 – Oração em favor do ministério paulino. 

  4.5-4.6 – Sabedoria para com os de fora. 

 III – Terceira seção. 

4.7-18 – Considerações finais e saudações. 

  4.7-14 – Companheiros de Paulo. 

  4.15-17 – Últimas orientações. 

  4.18 – Saudação final.  
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3.7 – Comentário exegético.  

 

Lima diz que em um comentário exegético, questões semânticas são 

consideradas importantes devendo ser explanadas em detalhes 319 e que há duas 

formas de proceder, que fornecem bons resultados, em um comentário exegético: 

"a partir de cada uma das seções do texto, na ordem em que ocorrem; ou a partir 

de temáticas, em ordem lógica"320.  

De acordo com Wegner a análise de conteúdo (que estamos chamando de 

comentário exegético, conforme Lima), pode ser segundo o método estruturalista 

e/ou segundo o método histórico-crítico. Aquele, leva em consideração, entre 

outras questões, uma análise linguístico-sintática onde questões sobre 

expressões ou frases de destaque, emprego de determinados termos 

característicos ou não do autor (a), formas gramaticais em destaque, como 

palavras, expressões e frases encontram-se relacionadas entre si321. Este, leva 

em consideração, entre outras questões, o contexto social e religioso322. É preciso 

“inserir-se no mundo contemporâneo do texto que está sendo analisado”323. 

Para este comentário exegético, seguir-se-á a partir das seções do texto, 

levando em consideração a divisão escolhida a partir da ordem do texto (tópico 

3.6.3.2 - b) Divisão do texto – por questões temáticas) e sempre que necessário 

se reportando às questões relativas ao tempo (tópico 3.6.3.1 - a) Divisão do texto 

– por questões relacionadas ao tempo). Também seguir-se-á a partir de uma 

análise estruturalista do texto, bem como crítico-histórica conforme parágrafo 

acima. Sabemos da dificuldade de reconstruir o chamado “contexto histórico”. 

Como observa Daniel Marguerat, “a história é relato e, como tal, constituída a 

partir de um ponto de vista”324. Isso pressupõe que outros pontos de vista existem 

para a mesma história. Não queremos, então, estabelecer como “não possíveis 

                                                             
319 LIMA, 2014, p. 165. 
320 LIMA, 2014, p. 165. 
321 Cf. WEGNER, 1998, p. 249. 
322 Cf. WEGNER, 1998, p. 261. 
323 WEGNER, 1998, p. 261. 
324 MAGUERAT, Daniel. A Primeira História do Cristianismo: os atos dos apóstolos. São Paulo: Loyola/Paulus, 
2013, p. 17. 
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de reavaliação”, as interpretações levantadas neste comentário. Mas seguiremos 

a partir daquilo que compreendemos ser o mais provável. 

 

2.8-23  

v.8 - ble,pete mh, tij ùma/j e;stai ò sulagwgw/n dia. th/j filosofi,aj kai.  

kenh/j avpa,thj kata. th.n para,dosin tw/n avnqrw,pwn( kata. ta. stoicei/a tou/  

ko,smou kai. ouv kata. Cristo,n\  

8. Vede que ninguém será aquele que vos escraviza por meio da filosofia vazia e 

enganosa conforme a tradição dos homens, conforme os elementos do mundo e 

não conforme Cristo;  

 

 (v.8) – Este versículo introduz as questões principais que serão tratadas 

ao longo da perícope. Conforme observa Ralph P. Martin, pela primeira vez é 

apontado com precisão a presença do ensino concorrente em Colossos325. Inicia-

se com o verbo ble,pw, “ver”, no imperativo, ble,pete, “vede”, justamente para 

enfatizar a advertência que será feita. Murray J. Harris explica que quando esse 

verbo é seguido por uma cláusula que define a ação a ser evitada,  ele geralmente 

é seguido pela partícula negativa mh,, “não”, e um verbo no aor. subj. Mas aqui, 

após a partícula negativa, o que segue é o verbo eivmi,, “ser”, no fut. ind. méd., 

e;stai, “será”. Segundo Harris, isso indica que, para o autor da carta, “o perigo 

seja mais iminente e a advertência mais urgente”326. A explicação de Harris é 

porque o subj. é o modo que “sugere a representação de uma ação verbal (ou 

estado) como incerta, mas provável” 327  e o modo indicativo é “o modo da 

asserção, ou apresentação da certeza”328.  

                                                             
325 MARTIN, 1984, p. 89. 
326 HARRIS, Murray J. Colossians and Philemon: Exegetical Guide to the Greek New Testament. 2ª ed. 
Nashville, Tennesse: B&H Publishing Group, 2010, p. 83. 
327 WALLACE, Daniel B. Gramática Grega: Uma Sintaxe Exegética do Novo Testamento . São Paulo: Editora 
Batista Regular, 2009, p. 461. 
328 WALLACE, 2009, p. 448. 
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O verbo sulagwge,w 329 , “capturar”, tem o sentido metafórico de “levar 

embora como despojo ou como prisioneiro de guerra”, conforme explicação de 

Johannes P. Louw e Eugene A. Nida330. Em algumas traduções ele aparece como 

“vos venha enredar” ou “vos apanhe no laço”  (respectivamente, ARA e TEB). Isso 

traz uma perda à expressividade da palavra, que é melhor traduzida quando traz 

a ideia de “escravizar” (conforme BJ e NTP).  

A forma sulagwgw/n está no pres. part. ati. nom. O verbo está 

acompanhado do artigo ò, “o”, além de não concordar com nenhum pronome ou 

substantivo. Conforme Lourenço Stelio Rega e Johannes Bergmann, quando isso 

ocorre o verbo é usado como um adj. substantivado 331 . Segundo Daniel B. 

Wallace, esse tipo de verbo é traduzido de forma finita 332 . Sendo assim, a 

tradução poderia ser “aquele que escraviza”. O que o autor da carta quer 

expressar é que os cristãos em Colossos precisam tomar cuidado a fim de que 

ninguém os faça de escravos. Isso nos faz concordar com Martin quando ele diz 

que a escolha desse termo demonstra a seriedade com que o autor de Cl 

considerava a filosofia em Colossos333.  

Dunn sugere a presença de um apologista judeu que, semelhante a um 

filósofo, tinha a intenção de convencer muitos adeptos com seu discurso334 . 

Todavia, a proposta de Dunn parece não ser a melhor, pois, como observa 

Lincoln, não é muito lógico pensar que os adversários fossem judeus, uma vez 

que, mais adiante (2.19), o autor fará menção a não “reter a cabeça”, que é 

Cristo. Dizer isso para um apologista judeu que nunca esteve ligado a Cristo, 

seria algo desconexo. Assim, Lincoln entende ser plausível supor um judeu 

helenista, mas que havia deixado a sinagoga e se juntado à congregação Paulina, 

ou um cristão de origem gentílica 335 . Logo, os oponentes de Paulo seriam 

pessoas da própria comunidade cristã em Colossos, influenciadas, por algum 

                                                             
329 Conforme Dunn, essa é a única ocorrência da palavra no texto bíblico. Cf. DUNN, 1996, p. 146. Configura, 
assim, um hapaxlegômena. 
330 LOUW, Johannes P; NIDA, Eugene A. (eds.). Léxico Grego-Português do Novo Testamento: Baseado em  
Domínios Semânticos. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013, p. 421. 
331 Cf. REGA, Lourenço Stelio; BERGMANN, Johannes. Noções do Grego Bíblico: Gramática Fundamental. São 
Paulo: Vida Nova, 2004, pp. 200, 201. 
332 Cf. WALLACE, 2009, p. 619. 
333 Cf. MARTIN, 1984, p. 89. 
334 Cf. DUNN, 1996, p. 147. 
335 Cf. LINCOLN, 2000, p. 567. 
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motivo, a retornarem às crenças antigas ou a aderirem a um novo ensino. Essa é 

a opinião de Vielhauer que de forma incisiva diz: “É certo que os adversários não 

eram gentios ou judeus, e, sim, cristãos”336.  

De antemão, cabe aqui uma consideração a ser feita sobre os adversários 

em Colossos. Algumas palavras usadas pelo autor de Cl sugerem que não seriam 

opositores, mas alguém em específico. Lincoln diz que esse entendimento é 

possível devido às palavras qe,lw, “desejar” ou “insistir” 337 , (2.18) e krate,w, 

“retendo”, (2.19) estarem no part. sing.338. Alguma pessoa da comunidade estava 

insistindo em um ensino errado e, com isso, não retendo a Cristo.  

Sobre o termo filosofi,a, “filosofia”, Harris diz que não é uma referência à 

filosofia grega clássica339. Reinaldo Fabris acrescenta que era "um movimento ou 

sistema religioso-espiritual, ao mesmo tempo especulativo e prático"340 . Tentar 

enquadrar esse termo em algum segmento religioso, talvez não seja possível, 

pois ele poderia ser aplicado a judeus ou a pagãos. A favor de ser aplicado a 

judeus, está a opinião de Dunn. Ele cita, por exemplo, Flávio Josefo, que se 

referiu aos líderes judaicos dos Essênios, Saduceus e Fariseus como filósofos, e 

Filo, que se referiu ao ensino bíblico e à piedade Judaica como um tipo de 

filosofia341. Entretanto, Brown menciona que também poderia se referir a “filósofos 

gregos ou a representantes das religiões mistéricas”342.  

Algumas versões em português (BJ, NTP) traduzem as palavras keno,j, 

“vazio”, e avpa,th, “engano”, como qualificadoras do substantivo filosofi,a, 

“filosofia”. Segundo David W. Pao, a conjunção kai,, “e”, entre os termos 

filosofi,a e keno,j, tem sentido epexegético e, por isso, “vazio” e “engano” se 

referem à “filosofia”343. Então, “filosofia vazia e enganosa” ou “vazio engano da 

filosofia”. Há um contraste com o que já havia sido dito que em Cristo habita toda 

a plenitude (1.9) e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e 

                                                             
336 VIELHAUER, 2012, p. 223. 
337 O sentido de “insistir” será explicado ao se fazer o comentário ao v. 18. 
338 Cf. LINCOLN, 2000, p. 567. 
339 Cf. HARRIS, 2010, p. 83. 
340 FABRIS, 1992, p. 70. 
341 Cf. DUNN, 1996, p. 147. 
342 BROWN, 2004, p. 795. 
343 Cf. PAO, 2012, p. 159. 
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da ciência (2.3). Logo, não é por não haver ideologia ou regulamentos que a 

filosofia é "vazia" ou que há o “vazio engano da filosofia”, mas é por ser conforme 

à tradição humana que, por sua vez, é contrária a Cristo344 . Podemos, então, 

acrescentar que a filosofia é “vazia e enganosa”,  por ser também conforme os 

stoicei/a tou/ ko,smou que, junto com a tradição humana, são colocados 

contrários a Cristo. 

Sobre a expressão ta. stoicei/a tou/ ko,smou, “os elementos do mundo” 

Reid diz que “alguns intérpretes, talvez até a maioria deles, concluíram que “[...] 

se refere a poderes espirituais de algum tipo”345.  

Lincoln também concorda que a maioria dos interpretes entendem ser 

“espíritos elementares do mundo”. Isso é por causa do pensamento helenístico de 

que os “elementos do mundo” junto com as estrelas e corpos celestiais 

concebiam forças pessoais que controlavam o destino humano346.   

Pao é a favor de uma interpretação de que os “elementos do mundo” sejam 

como forças espirituais personificadas que influenciam o dia a dia das pessoas 347. 

Tradições mágicas e astrológicas teriam influenciado essa compreensão dos 

elementos do mundo. Ele explica que esse sentido é apoiado por três motivos:  1) 

pelo uso de stoicei/a em Gálatas, pois ele entende que em Gálatas os stoicei/a 

tem relação com forças espirituais; 2) porque os elementos do mundo foram 

objetos de medo; 3) e porque é bem provável que Paulo348 esteja indo contra o 

falso ensino por considerá-lo um instrumento de forças espirituais 349 . Esses 

“espíritos elementares do mundo”, são forças espirituais que lutam contra a obra 

de Deus realizada por meio de Cristo350. 

A partir das questões levantadas no capítulo II, sobre os significados e 

usos do termo stoicei/a, “elementos”, consideramos que os stoicei/a tou/ 

ko,smou, “elementos do mundo”, no contexto da carta de Cl, ganharam o sentido 

                                                             
344 Cf. PAO, 2012, p. 159. 
345 REID, 2008, p. 450. 
346 Cf. LINCOLN, 2000, p. 565. 
347 Cf. PAO, 2012, p. 160. 
348 O fato de Pao considerar Paulo como o autor de Cl, não invalida à menção feita à opinião dele. 
Reiteramos nossa opinião de que o autor de Cl, embora não s eja Paulo, é coerente com o pensamento dele. 
349 Cf. PAO, 2012, p. 161. 
350 PAO, 2012, p. 193. 
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de “seres epirituais com prerrogativas divinas”. Seriam os responsáveis pela 

criação do mundo, estariam na essência de todas as coisas, podendo ser  

compreendidos como os responsáveis de concederem vida a tudo. Pensava-se 

que por meio deles, todas as coisas passaram a existir e que eles exerciam 

governo sobre todas as coisas. Eram vistos como “espíritos do universo” que 

influenciavam o destino dos homens. Semelhante a Pao, também entendemos 

que tradições mágicas e astrológicas influenciaram essa compreensão.  

Também compreendemos que os stoicei/a tou/ ko,smou foram vistos de 

forma diferente dos anjos, principados e potestades. Os motivos são: 

   Principados, autoridades – Cristo os derrotou na cruz (2.15). 

                                                    

Cristo stoicei/a tou/ ko,smou – São colocados como uma opção              

paralela a Cristo para as pessoas andarem conforme eles 

(2.8). Ou andam conforme Cristo, ou conforme os stoicei/a) 

Anjos – Não há nenhuma menção de Cristo com os anjos. Há 

apenas o “culto dos anjos” . 

Devido à possibilidade de andar conforme Cristo ou conforme os stoicei/a 

tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, podemos inferir que eles são considerados, 

pelos aderentes à filosofia colossense, em pé de igualdade com Cristo.  

As pessoas podiam andar conforme Cristo e viverem livres de julgamentos 

por não observarem uma série de prescrições, ou podiam andar conforme os 

stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, e serem obrigadas a observarem 

calendários litúrgicos, praticarem ascese de corpo, culto dos anjos e etc.  

Não há menção direta em Cl que eles são deuses, mas pela lógica de 

utilizarmos os contra-argumentos positivos para compreendermos prováveis 

ensinos da filosofia colossense 351 , é possível entendermos os stoicei/a tou/ 

ko,smou, “elementos do mundo”, como “espíritos do universo com prerrogativas 

divinas”. Aquilo que o autor de Cl atribuiu a Cristo era o que estava sendo 

atribuído aos stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”. O autor de Cl 

                                                             
351 O’BRIEN, 2008, p. 249  
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enfatizou a pessoa e a obra de Cristo. Ele é considerado como o único que 

realmente é criador e senhor de tudo, e em quem habita toda a plenitude da 

divindade (1.16-18, 2.9). Para o autor de Cl, nada do que se refere a Cristo 

poderia ser atribuído aos stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”.  

Abrimos aqui uma ressalva. Apesar de entendermos os stoicei/a tou/ 

ko,smou, “elementos do mundo”, como diferente dos anjos, devido o “culto dos 

anjos” mencionado em 2.18, é possível que “anjos” e “elementos do mundo” 

sejam equivalentes. Mas isso pouco provável, devido o autor da carta Cl não citar 

em nenhum momento anjos e Cristo em paralelo. Contudo, quando ele se refere 

aos stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, Cristo também é mencionado.  

A palavra ko,smoj, “mundo”, “universo” é o lugar onde os seres espirituais 

habitam e a partir de onde exercem seu domínio e reino. Como John Painter 

expõe sobre o sentido de “mundo” em Cl, ele é descrito como separado e inimigo 

de Deus, dominado pelo poder do mal352. Essa descrição se aplica ao sentido dos 

stoicei/a, “elementos”, pois eles são opostos a Cristo, e, por isso, fazem parte de 

um mundo mal e hostil.  

 

vv. 9-15 – 9 o[ti evn auvtw/| katoikei/ pa/n to. plh,rwma th/j qeo,thtoj swmatikw/j(  

10 kai. evste. evn auvtw/| peplhrwme,noi( o[j evstin h̀ kefalh. pa,shj avrch/j kai.  

evxousi,aj(  

11 evn w-| kai. perietmh,qhte peritomh/| avceiropoih,tw| evn th/| avpekdu,sei tou/  

sw,matoj th/j sarko,j( evn th/| peritomh/| tou/ Cristou/(  

12 suntafe,ntej auvtw/| evn tw/| baptismw/|( evn w-| kai. sunhge,rqhte dia. th/j 

pi,stewj  th/j evnergei,aj tou/ qeou/ tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n\  

                                                             
352 Cf. PAINTER, John. Mundo, Cosmologia. In.: In.: HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID [orgs.]. 
Daniel G. Dicionário de Paulo e suas Cartas. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 875. 
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13 kai. ùma/j nekrou.j o;ntaj ÎevnÐ toi/j paraptw,masin kai. th/| avkrobusti,a| th/j  

sarko.j ùmw/n( sunezwopoi,hsen h̀ma/j353 su.n auvtw/|( carisa,menoj h̀mi/n pa,nta ta.  

paraptw,mataÅ  

14 evxalei,yaj to. kaqV h̀mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n ùpenanti,on 

h`mi/n( kai. auvto. h=rken evk tou/ me,sou proshlw,saj auvto. tw/| staurw/|\  

15 avpekdusa,menoj ta.j avrca.j kai. ta.j evxousi,aj evdeigma,tisen evn parrhsi,a|(  

qriambeu,saj auvtou.j evn auvtw/|Å  

9. porque nele habita toda a plenitude a da divindade corporalmente, 

10. e sois nele completos, o qual é a cabeça de todo principado e autoridade, 

11. em quem também fostes circuncidados com circuncisão feita sem mão no 

despojamento do corpo da carne, na circuncisão do Cristo, 

12. tendo sido sepultados com ele no batismo com quem também fostes 

ressuscitados por meio da fé da operação do Deus que o ressuscitou dentre 

mortos; 

13. e vós mortos estando nas transgressões e na incircuncisão da carne vossa, 

deu vida a nós354 com ele perdoando a nós todas as transgressões. 

14. apagando o contra nós escrito de dívida nos decretos o qual era contrário a 

nós e o mesmo removeu do meio pregando ele na cruz; 

15. despojando os principados e as autoridades expôs ao desprezo em público 

triunfando deles nela. 

 

vv.9-10 - Nos versos 9 e 10 são enfatizadas questões do tempo presente.  

(v.9) – Anteriormente já havia sido mencionado que era do agrado do Pai 

habitar  em Cristo toda a plenitude (1.19). Novamente, o autor retoma o assunto, 

porém acrescentando novas informações: define ser to. plh,rwma th/j qeo,thtoj, 

                                                             
353 Pela análise de CT, optamos pela variação. Preferimos o uso do pronome “nós”. Assim, as citações da 
tradução desse versículo passarão a ser com o pronome na 1º p. pl. Inclusive as citações do texto grego. Por 
isso a mudança para h`ma/j ao invés de u`ma/j) 
354 Ver nota de rodapé 353. 
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“a plenitude da divindade”. Não é mais o Cristo cósmico, retratado em 1.15-20, 

que está em questão e, sim, o Cristo em sua humanidade (swmatikw/j - 

“corporalmente”). Como Martin aponta, ao se dizer: "nele habita toda a plenitude", 

o autor da carta tem por objetivo excluir os seres angelicais da prerrogativa de 

possuírem a plenitude da divindade355.  

Algumas traduções (BJ, NTP, ARA e TEB) invertem a ordem das palavras 

gregas colocando “corporalmente” antes de “plenitude da divindade”. Logo, há 

ênfase em “corporalmente” nessas traduções. Mas, a ordem como apresentada 

no texto grego, sugere uma ênfase na “plenitude da divindade” e não em 

“corporalmente”.  Se a construção em grego fosse evn auvtw/| katoikei/ evn tw| 

sw,mati autou/ pa/n to. plh,rwma th/j qeo,thtoj, “porque nele habita em seu corpo 

toda a plenitude da divindade”, a frase sugeriria uma ênfase no corpo de Cristo.  

Como não o é, entendemos que a ênfase recai sobre a “plenitude da divindade”.  

(v.10) - Há uma imagem de rivalidade ou concorrência entre Cristo e todo  

principado e autoridade. Ao afirmar que os cristãos em Colossos são completos 

em Cristo (2.10), o autor quer dizer que não há a necessidade de buscar nada a 

não ser o Cristo. A fim de asseverar a superioridade dele, é dito que ele é h` 

kefalh., “a cabeça”, de todo principado e autoridade. O objetivo é induzir os 

cristãos em Colossos a buscarem quem é maior, nesse caso, Cristo.  

Charles H. Talbert comenta que "a referência aos governadores e 

autoridades justamente depois da menção dos stoicei/a parece vincular os 

dois" 356 . Para ele, o autor de Cl fala dos mesmos seres só que de formas 

variadas 357 . Pensamos de forma contrária. O autor de Cl não está igualando 

principados (ou “governadores”, conforme tradução de Talbert) e potestades com 

os stoicei/a. Mencionar que Cristo é a “cabeça” de todo principado e potestade 

depois da referência aos stoicei/a, é para dizer que os stoicei/a não são a 

“cabeça” dos principados e autoridades.  

                                                             
355 Cf. MARTIN, 1984, p. 90. 
356 TALBERT, Charles H. Ephesians and Colossians. Michigan: Baker Academic, 2007, p. 213.  
357 TALBERT, 2007, p. 213. 
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vv.11-13 - De questões relativas ao tempo presente, passam-se para 

questões do passado. Três metáforas 358  são utilizadas: da circuncisão, do 

sepultamento e da ressurreição. Há ênfase em receber vida por meio do perdão 

das transgressões. 

(v.11) - O autor traz à tona, o que provavelmente é a imagem de uma 

tradição Judaica: a circuncisão.  

Havendo o ensino da circuncisão na filosofia colossense, Martin comenta 

que poderia ser um ritual que não equivaleria ao "vetero-testamentário, mas, sim, 

um ritual praticado pelos hereges em Colossos”359.  

Cabe aqui a consideração feita por Dunn e que entendemos ser correta. 

Ele prefere não usar o termo "heresia" ou "falso ensino", uma vez que esses 

termos pressupõem linhas bem definidas e uma ortodoxia cristã presentes no 

cristianismo do primitivo, o que, de fato, ainda não havia. Alguns elementos como, 

por exemplo, o batismo, já eram marcas do cristianismo. Entretanto, muitos outros 

elementos ainda não estavam definidos. Referir-se aos que ensinavam a filosofia 

mencionada em 2.8 como "hereges" também não seria um julgamento histórico 

responsável. Contrário a Martin, Dunn entende um pano de fundo judaico à 

circuncisão, pois ela é uma questão identitária para o judaísmo, enquanto que 

uma circuncisão helenista, estava mais para uma mutilação corporal360. Porém, 

havendo um ensino acerca da circuncisão não há como ter certeza se seria de 

influência judaica ou helenista. 

Quando se diz perietmh,qhte peritomh/| avceiropoih,tw|, “fostes 

circuncidados com circuncisão feita sem mão”, o sujeito implícito que realiza essa 

circuncisão é o próprio Deus 361 . No rito judaico ela era feita pelas mãos de 

pessoas que também estavam sujeitas ao pecado e que teriam seus erros 

anotados no escrito de dívida (que será mencionado em 2.14). De acordo com 

Pao, seria o cumprimento da circuncisão do coração feita por Deus (Dt 30.6): 

“Deus é capaz de limpar os corações de seu povo restaurado através da morte e 

                                                             
358  Dunn faz observação a sequência de metáforas utilizadas entre os versos 2.11-15: circuncisão, 
sepultamento, ressurreição, morte, dar a vida, perdão e cancelamento de dívidas e triunfo público. Cf. 
DUNN, 1996, p. 154. 
359 Martin também utiliza o raciocinio dos contra-argumentos positivos. Cf. MARTIN, 1984, p. 92. 
360 DUNN, 1996, P. 154. 
361 DUNN, 1996, p. 154. 



118 
 

ressurreição de seu Filho” 362 . As referências no AT de uma circuncisão do 

coração são devidas à dureza do mesmo por parte de alguns judeus (Lv 26.41-42; 

Dt 10.16). Dunn é da mesma opinião de Pao, e acrescenta que seria uma 

circuncisão forjada pelo Espírito como mencionada em outras passagens paulinas 

(Rm 2.28-29, 2Cor 3.3, FI 3.3). No entanto, esse não seria o provável sentido 

aqui, ainda que fique subentendido que Deus seja o autor da circuncisão.  

De opinião contrária a Pao e Dunn, e mais coerente com o contexto literário 

de Cl, Nijay K. Gupta chama a atenção para o fato de que em Cl não se fala em 

circuncisão do coração como, por exemplo, em Rm 2.29. Por causa da expressão 

sw,matoj th/j sarko,j, “corpo da carne”, para ele um melhor paralelo seria Rm 

8.13, onde se fala em carne no sentido negativo e quem por ela viver morrerá363 

(esse sentido se aproxima do mencionado em 2.13, em que se diz "mortos 

estando nas transgressões e na incircuncisão da carne vossa"). Logo, seria uma 

circuncisão daquilo que leva o ser humano ao erro.  Semelhante a Gupta, para 

Martin seria a “circuncisão” da natureza não regenerada364 e não a do “coração”. 

Com relação a ser forjada pelo Espírito Santo, menos provável ainda, pois a 

menção em Cl ao Espírito é ínfima (1.8, apenas). 

Essa circuncisão foi feita evn th/| avpekdu,sei tou/ sw,matoj th/j sarko,j, “no 

despojamento do corpo da carne”. Há uma sequência de genitivos: tou/ sw,matoj, 

“do corpo”, e th/j sarko,j, “da carne”. O segundo seria um genitivo atributivo. 

Assim, como explica A. T. Robertson, o genitivo atributivo “expressa qualidade 

como um adjetivo de fato, mas com mais nitidez e distinção”365.  Wallace diz que 

quando Paulo (e podemos estender aqui ao autor de Cl, como representante das 

ideias paulinas), ao falar do corpo de pecado, usa essa estrutura, ele “dá maior 

ênfase a condição pecaminosa da humanidade” 366. O verbo avpe,kdusij significa 

"tirar a roupa ou desnudar”367. Podemos dizer, então, que é o despir da natureza 

não regenerada que leva o ser humano ao erro. Erros como os mencionados em 

                                                             
362 PAO, 2012, p. 165. 
363 GUPTA, 2013, pp. 93-94 
364 MARTIN, 1984, p. 92. 
365 ROBERTSON, A. T. Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research . 3ª ed. 
London, Hodder & Stoughton, 1919, p. 496. 
366 WALLACE, 2009, p. 87. 
367 LOUW-NIDA, 2013, p. 469. 
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3.5, 8, 9, pelos quais, quem os praticasse, sofreria a ira de Deus (3.5). Em 

conformidade com Gupta e Martin, Talbert diz que se refere a "morrer para o 

pecado”368 (como em Rm 6.6, 7.24).  

Harris 369  faz uma análise do uso da preposição evn e do genitivo tou/ 

Cristou/. Na primeira ocorrência dessa preposição, evn th/| avpekdu,sei, “no 

despojamento”, ele diz que o seu sentido é temporal: quando despiram; na 

segunda ocorrência, evn th/| peritomh/|, “na circuncisão”, o sentido epexegético370: 

“na circuncisão Cristã”, ou “circuncisão a maneira de Cristo”; e tou/ Cristou/ seria 

um genitivo possessivo371: “circuncisão de Cristo”.  

Discordamos de Harris apena na conclusão de tou/ Cristou/ como genitivo 

possessivo e concordamos com o entendimento de O’Brien372. É mais adequado 

classificá-lo como genitivo objetivo 373 : a circuncisão vivida, experimentada por 

Cristo, referindo-se não a circuncisão de Cristo quando criança (Lc 2.21), “mas à 

morte dele quando ele foi despojado de seu corpo físico”. Essa “circuncisão de 

Cristo” é metafórica, ferindo-se a sua morte na cruz. O’Brien 374  menciona três 

elementos que fazem parte do ensino apostólico: morte de Cristo por nossos 

pecados, o sepultamento dele, e sua ressurreição (1Cor 15:3,4). Para ele, esses 

três elementos aparecem em Cl 2.11,12: a circuncisão de Cristo (2.11), 

despojamento do corpo de Cristo em sua morte, referência à morte de Cristo; e 

batismo (2.12), sepultados com Cristo e ressuscitados com ele, referência ao 

sepultamento e ressurreição de Cristo. Havia no autor de Cl, uma preocupação 

em ser coerente com os ensinos de Paulo.  

                                                             
368 TALBERT, 2007, p. 214. 
369 Cf. HARRIS, 2010, p. 91. 
370 Wallace não menciona a possibilidade da preposição  evn ser classificada como epexegética. Cf. WALLACE, 
1996, pp. 372-375. Mas por definição, “O termo epexegético significa explicativo e designa as palavras e 
também as preposições destinadas a explicitar e a explicar o que as precede”. ALETTI, 2011, p. 131. 
371 Por definição, genitivo possessivo é quando “O substantivo no genitivo possui a coisa a qual permanece 
relacionado. [...], necessariamente não implica a ideia literal [...] de possessão de propriedade física ”. 
WALLACE, 2009, p. 81. Cf. HARRIS, 2010, p. 91. 
372 Cf. O’BRIEN, Peter T. Colossians, Philemon. Vol. 44. Waco: Word Books, 1982, p. 117 (World Biblical 
Commentary).  
373 Por definição, genitivo objetivo é quando “o genitivo substantivo funciona semanticamente como objeto 
direto da ideia verbal implícita no substantivo principal”. WALLACE, 2009, p. 116.  
374 O’BRIEN, 1982, p. 117. 
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  (v.12) – Até então a ênfase era de coisas que ocorrerem "nele", em Cristo, 

enfatizando que ele é o ser onde nada fica fora de seu alcance e todas as coisas 

acontecem dentro da esfera do domínio dele375. Mas, a ideia de algo acontecer 

juntamente "com ele", Cristo, aparece pela primeira vez pelo uso do verbo 

sunqa,ptw376, "sepultar alguém junto com outra pessoa”377 , e sunegei,rw, "fazer 

com que torne a viver juntamente com outros"378. Acerca dessas duas metáforas, 

Talbert diz que:  

 

A ressurreição dos cristãos [...] é uma metáfora para a conversão [...]  
os benefícios que foram colocados à disposição dos cristãos através  
da sua ligação com Cristo são listados aqui como morrer para o pecado  
(circuncisão espiritual) sendo sepultados e ressuscitados com Cristo e  
sendo preenchido com a presença de Deus379.  

 

Petr Pokorný comenta que ser sepultado com Cristo significa que o 

batizando participa da morte substitutiva de Jesus. A imersão durante o batismo 

seria o paralelo para a metáfora do sepultamento380. Logo, o sair das águas seria 

equivalente a ressuscitar. A centralidade do batismo é clara: sepultamento e 

ressurreição relacionam-se com ele. A preposição evn pode ser classificada como 

temporal por indicar o momento do batismo”381.  

Sobre pi,stewj th/j evnergei,aj tou/ qeou/, “fé na operação de Deus”, 

significa fé no poder criador de Deus (como em Ef 1.20). Este poder criador seria 

o objeto da fé382.  

(v.13) - O verso anterior termina dizendo evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n 

“ressuscitando ele dentre os mortos”. Cristo é ressuscitado dentre os mortos  

                                                             
375  O termo evn autw/ (nele) é utilizado várias vezes para enfatizar que em Cristo todas as coisas  

são (w. 1.16, 17) e que nele habita toda a plenitude (v. 1.9, 2.9). Em Cristo os cristãos devem  
andar (v. 2.6), são radicados (v. 2.7) e completos (2.10). No verso 11 há a expressão evn w/| que  

traduzida literalmente significa "em quem", ou seja, o mesmo sentido de "nele". 
376  Verbo composto, preposição sun+tafei,n, co-ressuscitar). Os verbos na sequência também 

compostos (sun+ ergei,n, co-ressusciar) e (sun+ zwopoie,in, co-vivif icar) 
377 LOUW; NIDA, 2013, p. 473. 
378 LOUW; NIDA, 2013, p. 236. 
379 TALBERT, 2007, p. 214. 
380 POKORNÝ, 1991, p. 133. 
381 MOULTON, J. H. A Grammar of New Testament Greek. Vol. III. Syntax. London, New York: T&T Clark 
International, 1962, p. 262. 
382 POKORNÝ, 1991, p. 134. 
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para em seguida ser dito que os cristãos em Colossos estavam mortos (kai. ùma/j 

nekrou.j o;ntaj – “e vós mortos estando”). Assim, a forma como as palavras foram 

organizadas, sugere que os "mortos" dentre os quais Cristo  

ressuscitou, poderia estar se referindo tanto aos mortos fisicamente, como aos 

vivos, todavia em um estado de morte espiritual (como no caso dos cristãos de 

colossos antes de se converterem), por ainda estarem nas transgressões e na 

incircuncisão da carne. Para Pokorný, mortos nas transgressões significa mortos 

moralmente em termos de alienação de Deus (1.21)383. A incircuncisão da carne é 

o estado pagão anterior à mudança e ao batismo384. F. F. Bruce concorda com 

Pokorný ao falar em morte em termos morais, mas entende ser também em 

termos espirituais385. 

No texto do NTG o pronome ùmei/j, “vós”, aparece por três vezes neste 

versículo em sua forma no ac. pl. ùma/j. Pela análise de CT, optamos, na terceira 

vez em que aparece esse pronome, pela sua variante h`ma/j386, “nós”. Paulo dizia 

de si mesmo (e o autor da carta, trazendo a imagem de Paulo, não podia 

contrariá-lo) que tinha sido circuncidado ao oitavo dia (Fl 3.5). Seria, então, 

incoerente o uso do pronome h`ma/j, “nós”, logo no início do versículo. Porém, 

quando se fala “deu vida a nós com ele, perdoando todas as nossas 

transgressões”, não há nada que prejudique a imagem do apóstolo como autor. 

Além disso, o uso do pronome h`ma/j, como artifício literário, traz uma aproximação 

do leitor com o apóstolo, pois ambos são incluídos na ação de Deus de conceder 

vida. O apóstolo Paulo usava do artifício de incluir-se com o intuito de criar 

aproximação com o leitor. Na carta aos Gálatas, Paulo diz: ou[twj kai. hm̀ei/j, o[te 

h=men nh,pioi, ùpo. ta. stoicei/a tou/ ko,smou h;meqa dedoulwme,noi, “assim 

também nós, quando éramos como crianças debaixo dos elementos do mundo 

estávamos servilmente” (Gl 4.3), e completa dizendo:  “a fim de que a adoção de 

filhos avpola,bwmen – recebêssemos – (Gl 4.5).  

                                                             
383 POKORNÝ, 1991, p. 134. 
384 POKORNÝ, 1991, p. 134. 
385 BRUCE, 1984, p. 108. 
386 Ver discussão no tópico 3.4.1.1 – V. 13: variação do pronome u`ma/j. 



122 
 

vv.14-15 - Nesses dois versículos, questões do passado ainda são 

tratadas, mas não mais se referindo à obra de Cristo em favor dos cristãos em 

Colossos, mas, sim, à obra dele (Cristo) que vai de encontro aos prováveis 

ensinos da filosofia colossense. 

(v.14) – Dois termos se destacam nesse versículo: ceiro,grafon, ‘“conta, 

registro de dívida, escrito de dívida”' 387  e do,gma, “decretos”, “ordenanças” ou 

“prescrições”388 . Devido à proximidade deles, Gupta traz a possibilidade deste 

“escrito de dívida” ter uma relação com a Torá no que tange às pessoas que 

falham em obedecer seus mandamentos e, assim, caem em uma maldição ligada 

a lei389. Entretanto, ele mesmo diz, sobre o termo ceiro,grafon, que: "sem dúvida 

ele carrega neste contexto, a noção de pecado como dívida e o certificado, em si, 

simboliza o julgamento iminente"390. Semelhante a Gupta, para Martin, "O escrito 

de dívida é uma nota promissória que significa uma dívida a ser paga"391. Ele fala 

de um livro (o mesmo escrito de dívida) onde se registrava as obras dos homens 

e os pecados deles. Ainda diz que "o livro é mantido em dia pelo anjo acusador, 

que anota todos os pecados do vidente. O vidente pede que sejam cancelados. 

Há outro livro, contendo as boas ações do vidente" 392 . Assim, as cobranças 

poderiam ser apresentadas por espíritos malévolos393.  

Frank Thielman faz um paralelo entre o ato reconciliador de Cristo para 

com os homens (1.22), com o termo ceiro,grafon: 

 

Deus reconciliou “consigo todas as coisas”, incluindo os cristãos  
colossenses, que estavam alienados de Deus por causa de seus atos  
ímpios (1.20-23). Se esses atos fossem registrados como uma série de  
decretos contra eles em um tipo de “manuscrito” (cheirographon)  
celestial, Deus teria, então, eliminado esses atos do 'manuscrito',  
arrancando-o e pregando-o na cruz394.  

 

                                                             
387 LOUW; NIDA, 2013, p. 352. 
388 FABRIS, 1992, p. 72. 
389 GUPTA, 2013, p. 96. 
390 GUPTA, 2013, p. 96. 
391 MARTIN, 1984, p. 94. 
392 MARTIN, 1984, p. 95. 
393 MARTIN, 1984, p. 95. 
394 THIELMAN, 2007, p. 456. 
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A respeito do termo do,gma, “decretos”, Fabris comenta pode fazer 

referência às prescrições descritas em 2.20 395 . Seriam "falsas ordenanças 

ritualistas”396. Martin pressupõe que "os colossenses estão sendo julgados por 

deixarem de viver a altura do código de regras e regulamentos”397.  Infere-se que, 

a partir da crença nesse “escrito de dívida”, os defensores dessa filosofia podiam 

justificar suas “regras” de conduta e seus “regulamentos” como necessários e, a 

não observação de tais “regras” e “regulamentos”, acarretaria em erros que 

seriam anotados nesse “escrito” pelos espíritos malévolos. Poderíamos supor um 

sistema filosófico que trabalhava a partir do medo das pessoas com relação ao 

destino delas após a morte. O autor de Cl parece desenvolver seus argumentos 

desde o primeiro capítulo, com o intuito de defender a superioridade de Cristo 

frente a outros seres espirituais (1.15-20), e também de retirar todo o medo com 

relação ao destino após a morte dos cristãos em Colossos. 

(v.15) - No fim de 2.14, vemos que o “escrito de dívida” foi removido e 

pregado na cruz, para então (2.15), ser dito que Cristo despojou os principados e 

autoridades e sobre eles triunfou. Fabris explica que:  

 

A cruz de Cristo eliminou para sempre essa situação de insolvência ou  
de dependência da acusação, baseada justamente na pretensa  
autonomia salvífica da 'lei'. Mas, com o cancelamento definitivo das  
pretensões legais, também as potências espirituais, que tinham uma 
espécie de papel tutelar em relação à lei, perdem todo poder e  
autoridade [...] As potências que pretendiam dominar os homens foram,  
de fato, “degradadas” e despojadas, sendo arrastadas no cortejo triunfal  
de Cristo398. 

 

A NTP traduz qriambeu,saj auvtou.j evn auvtw/|, “triunfando deles nela”, por “o 

triunfo sobre eles em Cristo”. Mas outras traduções (ARA e TEB) localizam ser o 

triunfo “na cruz”. Esta é a melhor tradução devido às palavras evn auvtw/|, “nele”, 

que concorda com stauro,j, “cruz”, também do gênero masculino em grego 

(2.14). A tradução no corpo do texto de Cl para evn auvtw|/ é “nela” porque o gênero 

da palavra “cruz” em português é feminino. 

                                                             
395 FABRIS, 1992, p. 72. 
396 MARTIN, 1984, p. 94. 
397 MARTIN, 1984, p. 94. 
398 FABRIS, 1992, pp. 72-73. 
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vv.16-23 – 16 Mh. ou=n tij ùma/j krine,tw evn brw,sei kai. evn po,sei h' evn   

me,rei e`orth/j h' neomhni,aj h' sabba,twn\  

17 a[ evstin skia. tw/n mello,ntwn( to. de. sw/ma tou/ Cristou/Å  

18 mhdei.j ùma/j katabrabeue,tw qe,lwn evn tapeinofrosu,nh| kai. qrhskei,a| tw/n  

avgge,lwn( a] èo,raken evmbateu,wn( eivkh/| fusiou,menoj ùpo. tou/ noo.j th/j sarko.j  

auvtou/(  

19 kai. ouv kratw/n th.n kefalh,n( evx ou- pa/n to. sw/ma dia. tw/n àfw/n kai.  

sunde,smwn evpicorhgou,menon kai. sumbibazo,menon au;xei th.n au;xhsin tou/ 

qeou/Å  

20 Eiv avpeqa,nete su.n Cristw/| avpo. tw/n stoicei,wn tou/ ko,smou( ti, ẁj zw/ntej  

evn ko,smw| dogmati,zesqeÈ 

21 Mh. a[yh| mhde. geu,sh| mhde. qi,gh|j( 

22 a[ evstin pa,nta eivj fqora.n th/| avpocrh,sei( kata. ta. evnta,lmata kai. 

didaskali,aj tw/n avnqrw,pwn(  

23 a[tina, evstin lo,gon me.n e;conta sofi,aj evn evqeloqrhski,a| kai.  

tapeinofrosu,nh| Îkai.Ð avfeidi,a| sw,matoj( ouvk evn timh/| tini pro.j plhsmonh.n   

th/j sarko,jÅ  

16. Não pois alguém vos julgue em comida e em bebida ou em questão de festa 

ou de lua nova ou de sábados;  

17. as quais são sombra das coisas vindouras, mas o corpo do Cristo. 

18. ninguém vos desqualifique insistindo em humildade e culto dos anjos, coisas 

que viu entrando, em vão ficando orgulhoso debaixo da mente da carne dele, 

19. e não retendo a cabeça da qual todo o corpo por meio de juntas e ligamentos 

sendo suprido e sendo unido cresce o crescimento do Deus. 

20. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque como vivendo 

no mundo vos submeteis a ordenanças? 

21. Não pegue nem prove nem toques,  
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22. as quais é tudo para a destruição pelo uso, conforme os mandamentos e 

ensinos dos homens,  

23. os quais é palavra tendo de sabedoria em religião auto imposta e humildade e 

ascese de corpo, não tendo valor algum contra a satisfação da carne. 

 

vv.16-17 - O olhar do autor volta-se, agora, para questões do presente.  

Exortações enfáticas são feitas a fim de desqualificar o ensino da filosofia 

colossense. 

(v.16) - mh. ou=n tij ùma/j krine,tw, “não pois alguém vos julgue”. O uso do 

advérbio de negação mh,, “não”, junto com o verbo kri,nw, “julgar”, no imperativo, 

krine,tw, “julgue”, dá o tom parenético. Wallace explica que o uso da partícula mh, 

antes de um imperativo “torna a ordem em uma proibição” 399 . De forma 

contundente o autor de Cl está exortando para que ninguém os julgue por 

questões alimentares, brw,sei kai. evn po,sei, “comida e em bebida”, e  nem por 

causa e`orth/j h' neomhni,aj h' sabba,twn, “de festa ou de lua nova ou de 

sábados”. A partir dessa advertência, se deduz que tais observâncias faziam 

parte do ensino da filosofia colossense e, por ela ter um peso de proibição, é mais 

lógico pensar que essa advertência seria dirigida a alguém da comunidade e não 

à pessoas de fora para que não julgassem os cristãos. Isso teria pouco peso para 

tais pessoas como, por exemplo, apologistas judeus tal como supôs Dunn400.  

Sobre as “festas” e os “sábados”, Talbert fala que há relação com Ez 45.17, 

onde também são mencionadas festas de lua nova e sábados. Ele também cita o 

relato de Flávio Josefo em 45 a.C., sobre uma carta de Laodicéia ao procôncio da 

Ásia Menor na qual os magistrados concordam que os judeus guardem os  

sábados e outros ritos401. Pela referência a Ez e a Flávio Josefo, entendemos que 

tais proibições alimentares e observâncias são mais bem compreendidas com 

influência do judaísmo.  

                                                             
399 WALLACE, 2009, p. 487. 
400 Ver comentário acima ao versículo 8. 
401 TALBERT, 2007, p. 215. 
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(v.17) - A resposta do autor de Cl a essas questões é considerá-las como 

skia, “sombra”. Se não houvesse nenhuma relação com o judaísmo, o 

desmerecimento sobre tais coisas poderia ser mais enfático. A sombra é inferior 

em importância à realidade que ela projeta, mas está ligada a essa realidade. Tais 

questões tiveram o seu valor, entretanto frente à realidade que se apresenta, 

Cristo, este passa a ter primazia.  

No fim desse versículo, o texto grego parece incompleto. Diz apenas to. de. 

sw/ma tou/ Cristou/, “mas o corpo do Cristo”. A dificuldade é compreender se a 

intenção era dizer que “o corpo é do Cristo” (ARA), acrescentando-se o verbo 

eivmi,, “ser”, ou se a intenção era dizer que “a realidade é o corpo de Cristo” (BJ, 

TEB e NTP) acrescentando-se a palavra “realidade”. Devido a ideia apresentada 

anteriormente de “sombra”, entendemos que o melhor sentido aqui é: “mas o 

corpo do Cristo é a realidade”. Toda sombra projeta contornos de uma realidade. 

Nessa construção sugerida, “realidade” ganha certa ênfase 402  devido às ideias 

opostas de “sombra” e “realidade”.  

 (v.18) - A advertência no início do versículo é clara: mhdei.j ùma/j 

katabrabeue,tw, ”ninguém vos desqualifique”. Como brabei/on, "prêmio", está com 

o prefixo kata,, “contra”403 , a advertência feita era como se alguém estivesse 

querendo impedi-los de receberem o prêmio. Lincoln diz que “evoca a imagem de 

um árbitro decidindo contra um concorrente em um jogo e, assim, privando a 

pessoa de algum prêmio” 404 . Porém, segundo Pao, é melhor compreender 

katabrabeue,tw de forma mais geral (“ninguém vos condene”) por haver poucas 

referências do termo em materiais extracanônicos405.  Como Pao, Eduard Lohse 

também faz menção de que há pouca referência na literatura grega, mas, 

contrário a ele, prefere o sentido de decidir contra uma pessoa e roubar dela o 

prêmio406.   

                                                             
402 Conforme Robertson, a ênfase pode ser dada por uma antítese. Cf. ROBERTSON, 1919, p. 417. 
403 Diferente do sentido quando a mesma preposição aparece em 2.8, significando “conforme”. 
404 LINCOLN, 2000, p. 632 (tradução nossa). 
405 PAO, 2012, p. 188. 
406 LOHSE, Eduard. Colossians and Philemon. A commentary on the Epistles to the Colossians and to 
Philemon. Philadelphia: Fortress Press, 1971, p. 117. 
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Entendemos que o sentido é que “ninguém queira agir como um árbitro que 

julga em uma competição e desqualifica alguém”, o que acaba sendo próximo a 

uma ação de condenar o outro, de forma mais geral como mencionado por Pao. 

Isso nos permite dizer como Pokorný, que é o mesmo sentido de kri,nw, “julgar”, 

em 2.16.  

Quanto à expressão qe,lwn evn, Martin traduz como “insistindo em” e 

menciona o estudo de F. O. Francis que traduz qe,lwn por “‘resolutos’ para 

demonstrar a força desta determinação”407. Lohse, traduz como “ter prazer em”408. 

Semelhante a este, Pokorný traduz como “encontrando prazer”409 e não entende 

que tem a ênfase como Francis compreende ter, por três motivos:  

1) Porque está posterior ao termo katabrabeue,tw. Williann D. Mounce diz 

que “a ordem das palavras é empregada especialmente visando o 

propósito da ênfase. De modo geral, quando uma palavra é colocada no 

início da oração é para enfatizá-la”410. Desse modo, se o termo tivesse 

sido escrito antes do imperativo, a palavra ganharia a intensidade 

proposta por Francis.  

2) Devido “roubar o prêmio” ser a opinião do escritor e não dos oponentes 

que, ao contrário, queriam ajudar os cristãos a alcançarem aquilo que 

eles consideravam o verdadeiro prêmio411.  

3)  Por ser o mesmo significado encontrado na LXX (cf. I Sm 18.22, Sl 

146.10) 412.  

Todavia, entendemos que essa interpretação desconsidera o contexto da 

frase na qual a palavra qe,lw está inserida. Como foi dito anteriormente para que 

“ninguém voz desqualifique”, é mais coerente traduzir qe,lwn por “insistindo”. A 

                                                             
407 MARTIN, 1984, p. 102. 
408 LOHSE, 1971, p. 118. 
409 POKORNÝ, 1991, p. 145. 
410 WILLIAN, D. Mounce. Fundamentos do Grego Bíblico: Livro de Gramática. São Paulo: Editora Vida, 2009, 
p. 37. 
411 POKORNÝ, 1991, pp. 145,146. 
412 Dunn também argumenta como sendo um hebraísmo. Mas provavelmente, além do que ele justifica em 
seu comentário, tem a ver com a ideia que ele sustenta de que o pano de fundo seja de uma apologética 
judaica. Nesse caso, a crítica vinha de fora. Ele não considera a possibilidade da crítica fazer parte de 
integrantes da própria comunidade cristã em Colossos. Cf. DUNN, 1996, p. 178.   
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tradução “tendo prazer” não permite uma concatenação de ideias. Ao se dizer 

“tendo prazer em humildade e culto dos anjos”, em que isso desqualifica os 

crentes de Colossos? Não é muito claro. Mas, ao se dizer: “ninguém vos 

desqualifique insistindo em humildade e culto dos anjos”, evidencia-se que algo 

está sendo proposto: a prática da humildade e o culto dos anjos. Na visão do 

autor de Cl, alguém ou algumas pessoas estariam tendo uma atitude de 

julgamento, agindo como árbitros contra os Cristãos em Colossos. Elas agiam 

assim, por entenderem ser necessário a prática da humildade e o culdo dos anjos. 

Outro argumento a favor de “insistindo” é o de Pao. Ele diz que mesmo 

posterior ao imperativo, devido à proximidade com o mesmo e pelo paralelo com 

o 2.16, onde a preposição evn “introduz os meios através dos quais os crentes 

estão sendo julgados/condenados” e, também, pelo paralelo com os 2.20-23, 

onde há várias outras práticas condenadas, é melhor o sentido de “insistindo em”. 

Os opositores não se contentam em apenas praticar aquilo que creem, mas 

querem que outros também pratiquem413. Ninguém escraviza (2.8) outro se não 

houver insistência em dominar.  

A respeito do termo tapeinofrosu,nh , “humildade”, por três vezes ele é 

usado (2.18,23, 3.12) e é apenas no último uso que apresenta um sentido 

positivo. Nas duas primeiras vezes aparece com sentido negativo.  

Para Barth-Blanke, o sentido desse termo em 2.18, pode ser de auto 

humilhação e corresponde também a uma atitude correta em direção ao Deus que 

salva e eleva os fracos e pequenos414. Segundo Walter Grudmann, por causa das 

proibições descritas em 2.21 e por causa da menção à religião auto imposta e 

ascese de corpo, o termo tapeinofrosu,nh pode significar jejum ou 

mortificação415. Em favor da interpretação do termo tapeinofrosu,nh como um 

termo técnico usado para a prática do jejum 416 , Andrew T. Lincoln também 

argumenta a partir do contexto da carta onde se vê proibições alimentares (bebida 

                                                             
413 PAO, 2012, p. 188. 
414 BARTH-BLANKE, 1994, p. 343. 
415 GRUDMANN, Walter. tapeinofrosu,nh. In.: FRIEDRICH, Gerhard (Ed.) Theological Dictionary of the New 
Testament. Vol. VIII. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1972, p. 22. 
416 LINCOLN, 2000, p. 562. 
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e comida em 2.16), regulamentos para não tocar, não provar e não pegar 

(2.20,21) e menção a severidade com o corpo (2.23) 417, e a partir do uso desse 

termo para o jejum em Tertuliano e no Pastor de Hermas. 418 . Ele ainda faz 

menção do uso de termos cognatos na LXX para o jejum. Este, seria preparação 

para experiências visionárias e para receber revelações divinas ou, algumas 

vezes, para entrar no reino celestial419. Esse sentido para tapeinofrosu,nh se 

relaciona com o culto dos anjos e visões que são mencionados logo a seguir. 

A expressão qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, “culto dos anjos”, traz algumas 

dificuldades, pois tw/n avgge,lwn, “dos anjos”, pode ser compreendido como 

genitivo objetivo e, assim, os anjos seriam objetos de adoração, ou tw/n avgge,lwn 

pode ser compreendido como genitivo subjetivo, e a ideia seria de um culto com 

os anjos, não sendo eles objetos de adoração. Neste segundo caso, as pessoas 

participariam junto com os anjos na adoração celestial. 

Paulo Augusto de S. Nogueira comenta sobre experiências de êxtase, 

visões e adoração celestial no cristianismo primitivo. Ainda que não comentando 

acerca do culto dos anjos em Colossos, Nogueira discorre sobre a adoração 

celestial. A partir de uma análise do livro de Apocalipse, ele comenta a respeito de 

João e da comunidade joanina. Há uma relação entre a esfera de adoração 

celestial e a terrestre. João “vê nos céus o modelo ideal da adoração da 

comunidade, mas, ao mesmo tempo pessoas acreditam que estão tomando parte 

da adoração celestial”420. A passagem de Ap 7.9-10 que mostra uma multidão de 

pessoas cantando e adorando a Deus, indica que a comunidade entendia sua 

adoração regular como parte da adoração celestial421. Mais à frente, Nogueira 

ainda diz: 

 

Mas a democratização da experiência de João nos céus é 
somente parcial. Embora a comunidade, já esteja preparada para 

                                                             
417 LINCOLN, 2000, p. 562. 
418 LINCOLN, 2000, p. 562. 
419 LINCOLN, 2000, pp. 562-563. 
420 NOGUEIRA, Paulo A. de Souza. Celestial Worship and Ecstatic-Visionary Experience. In. Journal for the 
Study of the New Testament, (JSNT).ISSN 0142-064X, Canadá, p. 168, 2002. 
421 Cf. NOGUEIRA, 2002, p. 168. 
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cantar junto com os anjos no mundo celestial, João tem um status 
especial de profeta responsável por divulgar os segredos 
celestiais [...] e como João conhece a maneira apropriada de se 
comportar nos céus, ele responde corretamente e com a devida 
reverência, chamando o anjo do Senhor422. 

 

Importante observar que o relato descrito por Nogueira não é de 

comunidades pagãs ou judaicas, mas cristãs. Ele prossegue e faz uma análise  

sobre a mesma questão em literaturas paralelas ao Apocalipse de João. 

O livro A Ascensão de Isaias  também mostra adoração de fieis junto com 

anjos. Segundo Jonathan Knight423 esse livro faz parte da literatura apocalíptica e 

foi escrito entre os anos 112 d.C. e 138 d.C. Segundo Nogueira, esse livro relata 

que Isaías faz uma jornada por sete céus e vê que há diferença na adoração em 

cada um deles. É mencionado em seguida que ele receberia roupas celestiais que 

lhe permitiria ser igual aos anjos e adorar com eles424. Essas roupas celestiais 

são um topos literário na literatura apocalíptica que representa novos corpos que 

serão dados aos que resistirem a perseguição; o fiel será transformado e adorará 

junto com os anjos425. As questões apontadas por Nogueira mostram claramente 

qua havia a ideia de participação em um culto celestial junto com os anjos, uma 

interpretação possível para a expressão qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, “culto dos 

anjos”. 

Porém, no livro de Apocalipse também há o que parece ser uma adoração 

de anjos. No capítulo 19 desse livro, há um relato de um anjo que vem a João e 

lhe traz uma revelação. Este, se mostra propenso a adorar o anjo (Ap 19.10) e 

logo se prostra diante dele. Contudo, o anjo lhe adverte para que não faça isso. 

Pierre Prigent diz que por esse texto, comentadores justificam haver um culto aos 

anjos bastante difundido que precisava ser advertido426. Todavia, para ele isso 

tem que ser visto com certo cuidado, uma vez que também há relatos claros como 

o de Orígenes de que não se podem “censurar os judeus por venerarem os 

                                                             
422 NOGUEIRA, 2002, p. 169. 
423 KNIGHT, Jonathan. The Ascension of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995, p. 9. 
424 NOGUEIRA, 2002, p. 173. 
425 NOGUEIRA, 2002, pp. 173,174. 
426 PRIGENT, Pierre. O Apocalipse.2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 335. 
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anjos”427. Ele ainda comenta a respeito de Tertuliano que, ao citar Cl 2.18, diz que 

há ali apenas “uma alusão possível a visões angelicais”428.  

Apesar da observação feita por Prigent quanto ao cuidado em afirmar que 

havia um culto de adoração a anjos bem difundido, ele menciona o Quérigma de 

Pedro, citado por Clemente de Alexandria e por Orígenes:  

 

[...] os judeus não fazem coisa melhor, eles que, apesar da sua 
pretensão a serem os únicos que conhecem a Deus, servem na 
realidade aos anjos, aos meses e à lua que determinam todo o seu 
calendário litúrgico429.  

 

Ele prossegue dizendo que: 

  

Efetivamente, sabemos por textos judaicos que este papel de mediador 
atribuído aos anjos fazia deles os intercessores perfeitamente 
designados dos homens junto a Deus [...] Que, partindo daí, a piedade 
popular, tanto a judaica como a cristã, tenha tido a tendência de dirigir-se 
aos anjos e até de invocá-los, para que apresentem diretamente as 
orações humanas ao Deus [...], vários textos o atestam: para o 
cristianismo, Crisóstomo e Teodoreto430. 

 

Há ainda uma menção a região da Frígia, a mesma da cidade de Colossos: 

 

O primeiro (referindo-se a Teodoreto) afirma que a veneração pelos 
anjos mediadores da lei divina vai tão longe, na Frígia, que o sínodo de 
Laodicéia teve de proibir expressamente rezar aos anjos, o que se fazia 
em oratórios. Teodoreto menciona a existência de pequenos santuários 
dedicados a São Miguel. O segundo texto (referindo-se a um parágrafo 
da Tosephta) fala de sacrifícios oferecidos ao sol, à lua, às estrelas, aos 
signos zodiacais, ao grande príncipe angélico Miguel... evidentemente 
para condenar severamente tais sacrifícios431.  

 

 

                                                             
427 PRIGENT, 2002, p. 335. 
428 PRIGENT, 2002, p. 335. 
429 PRIGENT, 2002, p. 336. 
430 PRIGENT, 2002, p. 336. 
431 PRIGENT, 2002, p. 336. 



132 
 

Uma última citação de Prigent ainda se faz necessário. Com relação ao 

livro A Ascensão de Isaias, ele observa uma crítica dirigida a Isaías:  

 

Na parte cristã da Ascensão de Isaías, o anjo dá a sua proibição uma 
justificação extremamente interessante: Isaías não deve adorar um anjo 
cuja residência está situada em um dos seis céus inferiores, ao passo 
que ele (Isaias) tem o seu trono, suas vestes e sua coroa que o esperam 
no sétimo céu, acima dos anjos432. 

 

Vimos pelas considerações de Nogueira e de Prigent, que havia tanto 

“adoração com os anjos” como “adoração de anjos”.  

A população frígia era mista e os cristãos em Colossos eram, em sua 

maioria, de origem gentílica. Como o próprio Prigent mencionou, há a 

possibilidade do texto de Ap 10.19 ser uma advertência contra a adoração aos 

anjos. Se há uma advertência, é claro que ela já era praticada por alguns ou, no 

mínimo, havia uma propensão para tal.  

Outro ponto a obsevar é o termo evqeloqrhski,a, “religião auto imposta” 

(2.23), que expressa um culto feito por homens. Esse termo caracteriza, conforme 

Pao, o termo qrhskei,a, “culto”433. Por isso a expressão qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, 

“cultos dos anjos”, se refere a culto feito por homens aos anjos. Pao também 

chama a atenção para o fato de que os seres espirituais em Cl são vistos de uma 

forma negativa (1.16, 2.15). E isso não favorece a ideia de anjos adorando na 

corte celestial434. 

Assim, pelas questões mencionadas por Pao, pela referência em Ap 19.10, 

e pelos outros relatos citados por Prigent a respeito da Frígia e do livro A 

Ascenção de Isaías, entendemos ser melhor interpretação da expressão 

qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, “culto dos anjos”, como “culto dirigido aos anjos”, sendo 

genitivo objetivo. E também concordamos com Pao quando ele diz que o 

                                                             
432 PRIGENT, 2002, p. 337. 
433 Cf. PAO, 2012, p. 189. 
434 Cf. PAO, 2012, p. 189. 
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significado exato dessa adoração de anjos não é claro 435 . Os anjos poderiam 

figurar como intermediadores entre os homens e os stoicei/a tou/ ko,smou, 

“elementos do mundo”.  

A não repetição da preposição evn, ”em”, (como em 2.16 que aparece três 

vezes marcando os elementos ali citados) entre tapeinofrosu,nh| , “humildade”, e 

qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, “culto dos anjos”, permite a compreensão de uma 

ligação mais estreita dessas duas expressões 436 . Barth-Blanke compreendem 

qrhskei,a| tw/n avgge,lwn como adoração com os anjos (considerando o genitivo 

subjetivo) e concluem que tapeinofrosu,nh se refere a “auto humilhação dos 

anjos”. Já foi discutido parágrafo acima, que a melhor compreensão para a 

expressão qrhskei,a| tw/n avgge,lwn é culto dirigido aos anjos. Assim, a conclusão 

de Barth-Blanke de uma “auto humilhação dos anjos” é descartada, mas a 

observação deles sobre a não repetição da preposição evn é pertinente. A 

compreensão de tapeinofrosu,nh, entendido como “jejum” (ou pelo menos uma 

auto humilhação que engloba o jejum), era, provavelmente, uma prática 

necessária e estreitamente ligada ao culto dos anjos. 

A respeito da expressão a[ eò,raken evmbateu,wn, “coisas que viu entrando”, 

há pelo menos quatro possibilidades de interpretação: 

1) Ritos de mistério – Lohse entende que ela está ligada aos ritos de 

mistério 437  e a traduz por “como ele teve visões dele durante os ritos de 

mistério”438 . Martin traz a possibilidade de uma tradução em um sentido mais 

agressivo de “invadir” 439 . Para Herbert Preisker a expressão completa pode 

significar “no início ele entrou no que tinha visto” e evmbateu,w seria um termo 

técnico, ou ainda, pode se referir a visões nas quais o iniciado primeiro vê o lugar 

                                                             
435 Cf. PAO, 2012, p. 189 
436 Tanto para Harris, quanto para Barth-Blanke, cf. HARRIS, 2010, p. 107; cf. BARTH-BLANKE, 1994, p. 343. 
437 LOHSE, 1971, p. 120. 
438 LOHSE, 1971, p. 118 
439 MARTIN, 1984, p. 104. 
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santo e, então, realmente entra nela440 (sentido semelhante ao da TEB – “eles 

mergulham em suas visões”).  

2) Filosofia judaica gnóstica – Não mais referindo-se aos ritos de mistério, 

mas a uma filosofia Judaica Gnóstica, o sentido seria “aproximar-se de alguma 

coisa com uma visão para examinar ela”, entendimento a partir de 2Mac 2.30441. 

Para Preisker essa última opção seria a melhor 442. Em outras palavras, conforme 

Martin, “aquilo que alguém visse numa visão, seria investigado (na esperança de 

obter um entendimento mais profundo dos mistérios divinos)” 443 , sentido 

semelhante ao da BJ, “indagando de coisas que viu”.  

3) Coisas vistas em um culto cristão ou em uma sinagoga – Talbert traduz 

como “coisas que viu ao entrar” e traz duas possibilidades. A primeira, pode ser 

um judeu da sinagoga que entrou no serviço de culto cristão e fez suas críticas 

aos cristãos gentios devido o que ele viu nesse mesmo culto. A segunda, pode 

ser um cristão gentio que entrou em alguma sinagoga judaica e, a partir das 

coisas que viu lá, fez críticas ao seu próprio grupo cristão444. Então, para Talbert, 

“ver” ser refere ao que é visto, não em experiência visionária, mas ao que é visto 

das práticas de culto na sinagoga ou nos cultos cristãos e “entrar” se refere ao 

simples ato de um judeu entrar em um culto cristão ou de um cristão gentio entrar 

em uma sinagoga judaica.  

4) Entrar e tomar posse – Pao entende ter o sentido de entrar em uma 

herança e tomar posse dela. Um dos argumentos para justificar essa 

interpretação é devido na LXX os termos “entrar” e “herança” aparecerem juntos 

ao se referir a tomar posse da terra prometida445. Ambos os termos aparecem em 

Josué 19.49 na LXX e na carta de Cl (1.12 para “herança” e 2.18 para “entrar”). 

Portanto, para Pao, “entrar nessas coisas que ele viu”, tradução sugerida por ele, 

                                                             
440 PREISKER, 1984, p. 535. 
441 PREISKER, 1964, p. 535. 
442 PREISKER, 1964, p. 536. 
443 MARTIN, 1984, p. 105. 
444 TALBERT, 2007, pp. 219,220. 
445 PAO, 2012, p. 190. 
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é “uma tentativa de entrar no reino celestial através de experiências vis ionárias 

para tomar posse daquilo que escapou a meros mortais”446.  

Para Arnold a expressão está mais relacionada com a primeira das quatro 

opções. Ele argumenta que os cultos de adoração frígios teriam favorecido para 

que a filosofia colossense encontrasse paralelos com os cultos de mistério locais 

e chama a atenção para os cultos de Apolo em Claros, à associação de Cibele, 

Ártemis, Hécate e Selene como deusas do submundo em estreita relação com 

práticas mágicas, às Liturgias de Mitra e ao judaísmo sincrético da região447.  

Ele também faz a transcrição completa de quatro inscrições do templo de 

Apólo em que aparecem o termo evmbateu,w. Todas elas datam do II séc d.C. e 

estão ligadas a ritos de iniciação448. Vamos transcrever apenas parte delas. São 

elas: “esses homens foram iniciados e então eles entraram” (evneba,teusan); “ele 

recebeu os mistérios e então ele entrou” (paralambw.n ta, musth,ria 

evneba,teusen); “eles foram iniciados e eles entraram (evnbateu,santej), eles 

consultaram os oráculos sobre [...]”; “eles foram iniciados e então eles entraram 

(evmba[teu,santej)))]). Após isso, eles consultaram o oraculo [...]”. Ele conclui 

dizendo que: 

 

Assim, os defensores da filosofia tinham apresentado uma ou mais 
formas de iniciação de mistério em cultos locais, que eles tinham sido 
submetidos a uma forte experiência que foi uma mudança de vida [...]. 
Certamente teria sido tentador e natural para eles assimilar o 
conhecimento e experiência passada deles com o cristianismo que agora 
tinham recebido449. 

 

Outra questão colocada por ele é a partir da sintaxe grega. Na expressão 

completa a[ e`o,raken evmbateu,wn, “coisas que viu entrando”, a clausula a[ e`o,raken, 

“coisas que viu”, poderia funcionar como objeto direto de evmbateu,wn, “entrando”, 

                                                             
446 PAO, 2012, p. 190. 
447 Cf. ARNOLD, 1996, p. 109. 
448 Cf. ARNOLD, 1996, pp. 109-113. Arnold faz ainda um estudo extenso sobre outros cultos de mistério 
como no culto a Isis, nas Liturgias de Mitra, no culto de Cibele, entre outros. Cf. ARNOLD, 1996, pp. 126-
155. 
449 ARNOLD, 1996, p. 120. 
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ou poderia se referir aos termos que a antecedem: tapeinofrosu,nh|, “humildade”, 

e qrhskei,a| tw/n avgge,lwn, “culto dos anjos”, como aquilo que eles viram quando 

entraram450.  

Arnold utiliza quatro argumentos 451  para defender a ideia de que a[ 

e`o,raken, “coisas que viu”, é objeto de evmbateu,wn, “entrando”. Vamos expor 

apenas três que consideramos os mais importantes. São eles:  

1) A frase completa a[ èo,raken evmbateu,wn,  “coisas que viu”, é uma citação 

dos oponentes.  

2) O uso do pronome relativo a[, não é paralelo com as outras ocorrências 

dele na carta (2.17,22, 3.6) e por isso não está se referindo às palavras que o 

antecedem. Sempre que o pronome a[ é usado nas outas passagens de Cl, há 

uma setence de juízo sobre as coisas as quais o pronome se refere: “em comida 

e em bebida ou em questão de festa ou de lua nova ou de sábados”(2.16), “as 

quais (a[) são sombra das coisas vindouras” – sentença (2.17); “Não pegue nem 

prove nem toques” (2.21), “as quais (a[) é tudo para a destruição pelo uso” – 

sentença; “prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e 

a avareza, que é idolatria” (3.5), “por meio destas coisas (diV a[), a ira de Deus 

vem” – sentença. Específicamente no uso desse pronome em 2.18, não há 

nenhuma sentença de juízo, sobre termos precedentes que o pronome a[ poderia 

se referir.  

3) “Humildade” ser objeto de uma visão não é coerente.  

 Sendo assim, ele conclui que o melhor sentido para a expressão a[ èo,raken 

evmbateu,wn é “entrando as coisas que viu”. Ao entrar, coisas foram vistas. O 

pronome relativo a[, “que”, resume a totalidade das coisas que foram vistas 452. E o 

termo evmbateu,w refere-se aos ritos de mistério453 

                                                             
450 Cf. ARNOLD, 1996, p. 121. 
451 Cf. ARNOLD, 1996, p. 122. 
452 Cf. ARNOLD, 1996, p. 123. 
453 Cf. ARNOLD, 1996, p. 155. 
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Diante do exposto, compreendemos a expressão a[ e`o,raken evmbateu,wn, 

“coisas que viu entrando”, como relacionada, em alguma medida, aos cultos de 

mistério. Se formos dar alguma complementação ao sentido de evmbateu,w, como 

fez Talbert ao completar dizendo que seria entrar em um culto cristão ou uma 

sinagoga judaica (complemento), entendemos que é preferível associar, em 

alguma medida, o termo evmbateu,w aos ritos de mistério e com a clausula anterior 

a[ e`o,raken, “coisas que viu”. Conforme Pokorný explica,  

 

[... literalmente eles viram visões enquanto ‘colocaram os pés sobre’ [...], 
referindo a entrar em uma área confinada, e durante o período 
helenístico também referindo-se ao telesterion de iniciação dos mistérios. 
A combinação com as visões torna esta compreensão bastante viável454. 

 

Uma última consideração a ser feita sobre o termo evmbateu,w é a de Lincoln 

quando ele diz que diz que pode se referir a “entrar no reino celestial”.  

Entendemos também ser possível esse sentido para o termo evmbateu,w.  

Sobre o restante das palavras em 2.18: “em vão ficando orgulhoso debaixo 

da mente da carne dele”, isso mostra uma “servilidade” à mente. As duas 

referências anteriores à sa,rx, “carne” (2.11,13), refletem o sentido negativo dela. 

Por isso, o autor de Cl diz que é em vão. Estão debaixo de uma mente ainda 

corrompida, ligada a “carne” que ainda não passou pelo processo da circuncisão 

de Cristo. 

(v.19) – O verbo krate,w, “reter”455; “segurar456, está no pres. part. ati. nom. 

Quando se diz ouv kratw/n, “não retendo”, Harris explica que é uma não 

aderência; eles deixam de segurar 457 , (diferente da NTP que traz “Não estão 

ligados à Cabeça”, possibilitando entender que não pertencem a igreja) no caso a 

cabeça, que é Cristo. Este, configura-se como aquele que recebe a ação de 

alguém segurar-se nele. É o Cristo criador do universo que reconciliou toda a 

                                                             
454 POKORNÝ, 1991, pp. 146, 147. 
455 Novo Testamento Interlinear. Grego Português. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2004, p. 745.  
456 GINGRICH; DANKER, 2007, 120. 
457 Cf. HARRIS, 2010, p. 110. 
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criação consigo mesmo, que se torna acessível aos homens para que eles se 

mantenham ligados a ele, mas que alguns não o estão fazendo.  

Em 2.10 ao dizer que Cristo é a “cabeça” de todo principado é autoridade, 

existe uma relação de autoridade dele sobre esses seres espirituais. Em 2.19 a 

relação de Cristo como o “cabeça” da igreja não é tanto a autoridade de Cristo em 

questão, mas a relação dele como o responsável por nutrir a igreja visando o 

crescimento da mesma. 

Sobre a afirmação de que “cresce o crescimento do Deus”, imagina-se uma 

contraproposta de crescimento. Algumas traduções (BJ e NTP) omitem os artigos 

que aparecem antes de au;xhsij, “crescimento”,  e antes de qeo,j, “Deus”: 

“crescimento em Deus” (BJ), e “crescendo como Deus quer” (NTP). Com isso, 

perdem o sentido mais específico encontrado no texto grego. Outras traduções 

valorizam o artigo: “cresce o crescimento que procede de Deus” (ARA), e “ tira o 

crescimento que Deus lhe dá” (TEB). A construção genitiva tou/ qeou/, “do Deus”, 

é entendida como indicando origem. É um crescimento específico – contrastando 

com a proposta de crescimento da filosofia combatida pelo autor da carta – vindo 

de uma origem específica. 

Em 1Cor 3.7 fala-se também que é Deus quem dá o crescimento a sua 

igreja, todavia lá as metáforas utilizadas são da agricultura (“plantar” e “regar”), 

mas aqui são as do próprio corpo (“juntas”, “ligamentos”). Conforme Heinrich E. 

Schlier458, por meio da “cabeça”, o “corpo” cresce para a “cabeça”, em direção a 

ela. Em um mundo de seres espirituais do universo, de manifestações de eons459, 

essa metáfora de Cristo como “cabeça” ganha dimensões também cósmicas onde 

o “corpo” (a igreja) se vê ligado e suprido pelo criador do universo e, 

consequentemente, o crescimento que lhes é oferecido também ultrapassa a 

dimensão terrena.  

vv. 20-23 – Aqui, segue-se as últimas palavras que são mais diretas sobre 

a filosofia colossense. O autor de Cl procura desqualificar tudo o que se refere ao 

ensino dessa filosofia.  

                                                             
458 Cf. SCHILIER, Heinrich E.  kefalh,. In.: KITTEL, Gerhard (Ed.) Theological Dictionary of the New Testament. 
Vol. VIII. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1965, p. 680. 
459 Cf. SCHILIER, 1965, 680. 
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A pontuação desses versículos é controversa em todas as traduções 

analisadas: BJ, TEB, NTP e ARA, o que mostra a complexidade de entendimento 

sobre essa questão e que o sentido desse trecho não é tão claro. Preferimos a 

pontuação sugerida pelo NTG. Interrogação depois de dogmati,zomai, 

“ordenanças”, abre um leque maior para que essa palavra se refira às questões 

mencionadas em 2.16,21. Também compreendemos que os pronomes o[j, “que” 

ou “a qual” (2.22) e o[stij, “a qual”, (2.23) favorecem uma leitura seguida, sendo 

ideal o uso de ponto final, (.), apenas no fim de 2.23. 

O autor, nesse bloco, retoma, ainda que indiretamente, algumas questões 

já mencionadas: o “morrer com Cristo” em 2.20, se relaciona com o assunto sobre 

“sepultado com” em 2.12; “os elementos do mundo” em 2.20, foram mencionados 

em 2.8; “ordenanças” em 2.20, retoma 2.14,16, já apontando para 2.21; “os 

mandamentos e ensinos dos homens” em 2.22 , se relacionam com as “tradições 

dos homens” em 2.8; “religião auto imposta”, evqeloqrhski,a, em 2.23, se relaciona 

com “culto”, qrhskei,a, em 2.18. A “religião auto imposta não se refere apenas ao 

“culto dos anjos”, mas a todas as crenças que compõe a filosofia em Colossos. 

 (v.20) – O início desse versículo começa com a conjunção eiv, “se”. Ela 

será repetida em 3.1. Tanto aqui, como em 3.1, se espera algo dos cristãos: Eiv 

avpeqa,nete su.n Cristw, “Se morrestes com Cristo”, espera-se que não se 

submetam mais às ordenanças. Em 3.1, vai dizer: Eiv ou=n sunhge,rqhte tw/| 

Cristw|, “Se pois fostes ressuscitados com Cristo”, espera-se que busquem as 

coisas do alto. Como observa Pao, precisamos considerar 2.20-3.4 interligados, já 

que se fala da morte (2.20) e conclui-se com questões sobre a ressurreição 

(3.1,4)460. A partícula eiv, “se”, pode ser entendida como não expressando dúvida, 

mas se fererindo a uma experiência real461. 

Morrer com Cristo, é equivalente a morrer para os “os elementos do 

mundo”. Pelo participar da morte de cristo, qualquer tipo de ligação com os 

“elementos do mundo”, é rompida. Há aqui um sentido de libertação462. Fostes 

                                                             
460 PAO, 2012, p. 193. 
461 PAO, 2012, p. 193. 
462 PAO, 1993, p. 193. 
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libertos da relação com os “elementos do mundo”. O que segue, é um 

pensamento lógico. Uma vez mortos para esse seres espirituais, não tendo mais 

ligação com eles, então, ti, ẁj zw/ntej evn ko,smw|, dogmati,zesqeÈ, “porque como 

vivendo no mundo vos submeteis a ordenanças?”. Quandose diz evn ko,smw|, “no 

mundo”, está subentendido os elementos. Então, o sentido é: “porque como 

vivendo ainda confome os elementos do mundo”. Isso cria conexão com o que é 

mencionado a seguir: “vos submeteis a ordenanças? E relembra o que foi 

mencionado em 2.8: “conforme os elementos do mundo e não conforme Cristo”. 

Essas ordenanças eram conforme os “elementos do mundo” e parte delas será 

mencionada a seguir.  

(v.21) - As proibições: Mh. a[yh| mhde. geu,sh| mhde. qi,gh|j( “não pegue, nem 

prove nem coma”, fazem parte das ordenanças. Conforme Vielhauer, as questões 

mencionadas em 2.16, sobre alimentos e guarda de dias e festas, também fazem 

parte dessas ordenanças 463 . Sobre elas, Fabris comenta que “[...] aceitar as 

normas religiosas ou as discriminações proibitivas (tabus) dos pseudomestres 

quer dizer voltar atrás, recair na escravidão e na submissão às potências 

espirituais” 464 . Essas proibições tinham o objetivo de guardar as pessoas de 

serem contaminadas e manterem a pureza 465 . Poderia ter também alguma 

restrição sexual466. Isso não é claro na carta, mas é possível considerando a lista 

de vícios descritas em 3.5 e a menção à “ascese de corpo” em 2.23, ainda que 

esta última questão tenha outros elementos que se relacionam com ela.  

(v.22) – Sobre a frase a[ evstin pa,nta eivj fqora.n th/| avpocrh,sei, “as quais 

é tudo para a destruição pelo uso”, que Patzia traduz  como “coisas destinadas a 

corrupção no uso”467, ele explica em forma de pergunta retórica: “Por que, então, 

colocar tanto de sua vida em coisas [...] sem efeitos duradouros?” 468 . As 

prescrições das ordenanças são questões sem validade, pois irão ter fim. 

                                                             
463Cf. VIELHAUER, 2012, p. 225. 
464 FABRIS, 1980, p. 75.  
465 Cf. MARTIN, 1984, p. 107. 
466 MARTIN, 1984, p. 107. 
467 PATZIA, 1994, 69 
468 PATZIA, 1994, 69 
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 (v.23) - A “religião auto imposta”, a “humildade” e a “ascese de corpo” dão 

a aparência de sabedoria aos mandamentos e ensinos dos homens (concordando 

com BJ). Martin comenta algumas possibilidades para o significado de 

evqeloqrhski,a, “religião auto imposta”. Pode ser traduzido também como “religião 

feita por si mesmo” ou “o que quer ser religião”469. Lohse, traduz por “adoração ou 

culto auto escolhido”470. A implicação é que isso mostra “um modo de adoração 

que é essencialmente sua própria inovação”471. A “humildade”, tapeinofrosu,nh|, 

tem aqui o mesmo sentido que em 2.18. Quanto à expressão avfeidi,a| sw,matoj, 

“ascese de corpo”, Lohse traduz por “tratamento severo com o corpo”. Ele explica 

que palavra avfeidi,a, “ascese”, descreve, no sistema de religião ou culto auto 

escolhido deles, “uma severa e austera maneira de vida” que em conjunto com a 

palavra sw/ma, “corpo”,  se refere à severidade ascética que é demandada pelos 

‘regulamentos’”472.  

Quando se diz: ouvk evn timh/| tini pro.j plhsmonh.n th/j sarko,j, “não 

tendo valor algum contra a satisfação da carne”, algumas traduções (BJ, NTP e 

TEB) não dão a entender que as ordenanças são com o objetivo de serem “contra 

a satisfação da carne”, mas de serem a favor da satisfação da carne. Nesse caso 

é uma crítica do autor de Cl dizendo que essas ordenanças, na verdade, 

satisfazem a carne. Porém, entendemos que a melhor tradução é “contra a 

satisfação da carne”, uma vez que práticas ascéticas, naturalmente têm como 

objetivo refrearem a carne.  

Questões referentes ao corpo eram importantes e tratadas de forma 

severa. Procurava-se evitar práticas que trouxessem impureza e o objetivo seria o 

de refrear, ir contra, a satisfação da carne (concordando com a ARA). Tais 

ordenanças, eram conforme os “elementos do mundo”, segundo o ensino dos 

homens, que se apegavam em uma tradição humana.  

 

 

                                                             
469 MARTIN, 1984, p. 108.  
470 LOHSE, 1971, p. 118. 
471 MARTIN, 1984, p. 109. 
472 LOHSE, 1971, p. 126, 127. 
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3.1-4 

1 Eiv ou=n sunhge,rqhte tw/| Cristw/|( ta. a;nw zhtei/te( ou- ò Cristo,j evstin evn   

dexia/| tou/ qeou/ kaqh,menoj\  

2 ta. a;nw fronei/te( mh. ta. evpi. th/j gh/jÅ  

3 avpeqa,nete ga.r kai. h` zwh. ùmw/n ke,kruptai su.n tw/| Cristw/| evn tw/| qew/|\  

4 o[tan ò Cristo.j fanerwqh/|( h̀ zwh. ùmw/n( to,te kai. ùmei/j su.n auvtw/|  

fanerwqh,sesqe evn do,xh|Å  

1. Se pois fostes ressuscitados com Cristo, as coisas do alto buscais, onde o 

Cristo está à direita do Deus assentado; 

2. as coisas do alto pensai, não as coisas em cima da terra. 

3. morrestes pois e a vida vossa está escondida com o Cristo no Deus; 

4. quando o Cristo aparecer, a vida vossa, então também vós com ele aparecereis 

em glória. 

 

vv.1-2 – “As coisas do alto” ganham impotância e elas precisam ser 

buscadas. Essa ação a ser realizada no presente é devido os cristãos terem 

ressuscitado com Cristo.   

(v.1) – O’Brien observa que “Se pois fostes ressuscitados com Cristo”  é a 

contrapartida positiva 473 : “se morrestes com Cristo” (2.20). Martin interpreta o 

emprego da conjunção eiv, “se”, não como expressando dúvida, antes: “se, 

conforme realmente é” ou “visto que” 474 . O’Brien também traduz de forma 

semelhante475: “uma vez que”, “portanto”.  

Ao se dizer ta. a;nw zhtei/te, “as coisas do alto buscais”, isso podia parecer 

contraditório (ou talvez irônico) para os adeptos dessa filosofia. As visões e o 

conhecimento das coisas celestiais por meio do culto dos anjos, seriam para eles 

“as coisas do alto”. Mas, o autor de Cl havia anteriormente colocado essas 

                                                             
473 O’BRIEN, 1982, p. 159. 
474 MARTIN, 1984, p. 111 
475 O’BRIEN, 1982, p. 159. 



143 
 

“visões” e esse “conhecimento” como dos homens (2.8,23). As verdadeiras 

“coisas do alto” a serem buscadas, implicação do ressuscitar com Cristo, referem-

se as coisas de Cristo. Este, é descrito como estando à “direita do Deus 

assentado”, o que reflete, segundo Pao, um partilhar do governo soberano de 

Deus476.  

(v.2) – De forma a reforçar o pensamento de que as “coisas” que esse 

pensamento filosófico incitam a buscar são humanas, diz-se de forma 

complementar: ta. a;nw fronei/te( mh. ta. evpi. th/j gh/j, “as coisas do alto pensai, 

não as coisas em cima da terra” (3.2). Coisas da terra, referem-se aos ensinos da 

filosofia colossense477.  

vv.3-4 – Os cristãos desfrutam de segurança por estarem com Cristo. A 

menção a parusia é a primeira vez na perícope que o autor se remete ao futuro, 

porém o faz a partir de questões do passado que vão exigir no presente certas 

atitudes. 

(v.3) – Ter receio de um “escrito de dívida” (2.14) no qual constavam os 

erros dos homens, que eram anotados por anjos e que interferiria no destino dos 

cidadãos cristãos de Colossos (bem como de todos os seres humanos), é sem 

razão, uma vez que, a vida deles está escondida “com o Cristo no Deus” (3.3 - e 

também pelos motivos já discutidos em 2.14,15). Com esse tipo de discurso, o 

autor de Cl está querendo dizer que os cristãos em Colossos desfrutam uma 

segurança singular e não estão mais sujeitos a nenhum mal causado por algum 

ser espiritual.  

Nos versículos 1 e 3 há o artigo antes de Cristo,j, “Cristo” (não traduzido 

na BJ, NTP, ARA e TEB). Essa especificidade do artigo encontrada no texto 

grego, serve para contrastar Cristo com os seres espirituais, considerados 

superiores e concorrentes dele.  

(v.4) – Os cristãos colossenses já foram ressuscitados e a vida deles está 

escondida (sem acesso por qualquer outro ser espiritual). Além disso, há uma 

aproximação ao se dizer que Cristo é a “vida vossa”. O que segue é uma 

                                                             
476 PAO, 2012, p. 211. 
477 O’BRIEN, 1982, p. 160. 
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sequência lógica. Sendo a vida deles, a vida de Cristo, nada mais natural no 

momento da parusia, eles aparecerem com ele. Conforme explicação de Martin, 

no momento da parusia “aqueles que agora são chamados para participar da sua 

liberdade receberão a aprovação divina no cumprimento do propósito de Deus ao 

aceitá-los como sendo d’Ele próprio”478.  

 

Consideração final 

 

A filosofia colossense era conforme os stoicei/a tou/ ko,smou, “elementos 

do mundo”, que foram considerados de forma concorrente com Cristo, por isso a 

necessidade de enfatizar a pessoa e a obra de Cristo a fim de mostrar a 

superioridade dele em relação aos  stoicei/a.  

As questões que se referem ao destino humano, onde “os elementos do 

mundo” e todos os poderes malignos poderiam interferir, foram discutidas, 

explanadas e respostas foram dadas pelo do autor de Cl, a fim de se eliminar todo 

o medo de questões envolvendo seres do universo e o destino humano. O autor 

de Cl procurou enfatizar a liberdade cristã frente às exigências da filosofia 

colossense. 

A partir de 3.5 seguem questões éticas a serem vividas pelos crentes em 

Colossos. Como observa José Luiz Izidoro, o batismo cristão, que implicou em 

participação na morte e ressurreição de Cristo, permite que a vida de Deus e de 

Cristo, concedam ao batizado a sua nova vida 479 . Esta, terá um caráter ético, 

entre outros, pois aponta para uma realidade divina e, ao mesmo tempo, 

humana480. O autor de Cl faz, então, observações quanto a uma série vícios e 

virtudes. Os cristãos precisam manter um comportamente ético aceitável a Deus. 

 

                                                             
478 MARTIN, 1984, p. 113. 
479 Cf. IZIDORO, José Luiz. Identidade e Fronteiras Étnicas no Cristianismo da Galácia . São Paulo: Paulus, 
2013, p. 150. 
480 Cf. IZIDORO, 2013, p. 150. 
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 Considerações finais 

 

Propomos que os stoicei/a tou/ ko,smou ganharam o sentido de “seres 

espirituais com prerrogativas divinas”. A adoração de anjos poderia ter sido para 

mediar o contato dos adoradores com o divino. Como vimos nos exemplos dos 

PMG, um anjo poderia servir de mediador entre um deus e o suplicantes481. 

A crença no escrito de dívida (2.14) seria uma das principais ferramentas 

utilizadas pelos opositores (ou opositor), para prender as pessoas em seus medos 

quanto ao destino e fazê-las escravas dessa filosofia. Caso as pessoas não 

cumprissem certas práticas religiosas e ficassem impuras por algum deslise, 

incorreriam em males que afetariam o destino delas. Os “elementos do mundo” 

poderiam ter sido considerados os responsáveis por fazerem cumprir o mau 

destino. Porém, o contrário também é possível. Como seres poderosos, poderia 

ter sido atribuído a eles a capacidade de livrar as pessoas desse destino ruim. 

Para isso, elas teriam que cumprir com as regras impostas pela filosofia.  

Cabe aqui um comentário sobre “ser escravo”. Essa é a perspectiva do 

autor da carta. Não quer dizer que reflete o pensamento das pessoas da 

comunidade cristã em Colossos. Para elas, talvez os ensinamentos dessa filosofia 

pudessem trazer liberdade quanto a um mau destino. Enquanto o autor da carta 

estava preocupado em tirar o medo imposto pela filosofia colossense de um mau 

destino que os estava aprisionando por meio de regras a serem cumpridas, os 

defensores dessa filosofia podiam estar preocupados em serem livres de um 

destino ruim e, nem ao menos, se importavam em ter que cumprir regras cultuais.  

Com relação aos principados e potestades, eles seriam os que poderiam 

causar diretamente os malefícios aos seres humanos. Vimos nos PMG que havia 

a invocação de deuses para livrar o suplicante de um suposto mau que um 

demônio poderia lhes causar. A adoração dos anjos servia como essa 

intermediação entre os adeptos da filosofia, com os “elementos do mundo”.  

                                                             
481 Ver exemplo pp. 51-52. Aparece um anjo diante de um suplicante e despois há uma invocação ao deus 
Serapis. 
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Nesse ponto, a identificação dos cristãos com Cristo pelo batismo ganha 

dimensões muito maiores. Justamente pelo fato de cristãos poderem participar da 

vida de Cristo, ou Cristo ser a vida deles, isso cria um sentimento de proteção em 

meio a um contexto hostil. A vida do fiel ser igual à vida do seu Senhor, pode ser 

equiparado a ter a essência primeira de todas as coisas, como se imaginava em 

torno dos “elementos do mundo”.  

A relação com os cultos de mistério pode ser dar pelo fato de os fieis 

buscarem uma relação mais próxima com o divino. Entrar nos mistérios, e 

conhecer verdades celestiais, poderia ser equivalente a conhecer tudo o que for 

preciso para estar acima dos maus espíritos e evitar um mau destino. 

Se entendemos que o cristianismo da época não era “ortodoxo”, por assim 

dizer, da mesma forma também não era a filosofia colossense com os seus 

critérios de culto e adoração que estavam sendo propostos.  

Pensar nos elementos do mundo como seres com prerrogativas divinas 

explicaria duas coisas: o porquê dos stoicei/a aparecerem diretamente opostos e 

em paralelo com Cristo: kata. ta. stoicei/a tou/ ko,smou kai. ouv kata. Cristo,n, 

“conforme os elementos do mundo e não conforme Cristo” (2.8), e isso não ser 

mencionado em relação aos anjos, principados ou autoridades, ou a qualquer 

outro tipo de ser angelical. Nenhum deles teria o status de ser divino, somente os 

stoicei/a. Também explicaria, de forma um tanto diferente, o porquê do autor de 

Cl mencionar: Eiv avpeqa,nete su.n Cristw/| avpo. tw/n stoicei,wn tou/ ko,smou, “Se 

morrestes com Cristo para os elementos do mundo”. O morrer com Cristo é 

morrer para outro, que supostamente é igual ou superior a Cristo. Equivalente a 

dizer que é abandonar uma divindade, “os elementos do mundo” , para aderir à 

outra divindade – Cristo – e isso por meio do batismo, como símbolo de morte e 

ressurreição.   

Com relação aos principados e potestades, Cristo é colocado como 

superior e como quem domina sobre eles. Ele só é colocado lado a lado com os 

“elementos do mundo”. Uma das questões importantes para o autor de Cl é dizer 

que Cristo domina sobre os principados e potestades. Também é mostrar que 

Cristo pode livrar os seres humanos dos malefícios que esses espíritos podem 
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causar. Isso, os stoicei/a não poderiam fazer. Somente em Cristo habita a 

plenitude divina e não nos stoicei/a.  

Outro fato importante de observarmos, é que os “elementos do mundo” 

também foram associados, desde o início, com a criação de todas as coisas. Com 

o passar do tempo ganharam status de divindade e continuaram a ser associados 

com a criação do mundo e do que nele há. Até mesmo as pessoas eram 

compostas pelos “elementos”. Os stoicei/a, quando não foram associados aos 

quatro elementos básicos, doutrina desde Empédocles, eles foram associados à 

matéria prima, o elemento essencial do qual todas as outras coisas passam a 

surgir e para o qual todas retornaram.  Facilmente, isso podia vir a ser associado 

a um deus.  

Em Cl 1.16-18 não há menção, de forma direta, de que por meio de Cristo 

os stoicei/a foram criados ou subsistem. Talvez, uma crença da filosofia 

colossense tenha sido que os stoicei/a eram os responsáveis pela criação do 

universo. Em um ambiente religioso sincretista como o da Ásia Menor, imaginar 

um tipo de religiosidade assim, não é difícil. Os próprios elementos textuais da 

carta de Cl sugerem isso. 

Dizer que em Cristo habita pa/n to. plh,rwma th/j qeo,thtoj, “toda a 

plenitude da divindade”, é para negar a ideia de que nos “elementos do mundo” 

habitaria qualquer porção da divindade. Não é parte da divindade que está em 

Cristo, mas, sim, a totalidade. Nessa perspectiva, ele pode ser associado como 

“criador” e “sustentador” do “mundo”. Se houvesse alguma possibilidade da 

plenitude da divindade ou parte dela habitar nos “elementos do mundo”, eles 

poderiam ser associados como seres divinos o que, provavelmente, foi um dos 

argumentos dos defensores da filosofia colossense.  

Nos posicionamos de que a carta de Cl não é de autoria  paulina, contudo 

foi escrita enquanto Paulo ainda estava vivo e, ao que tudo indica, com o 

consentimento dele. Há na carta aos Gálatas a menção aos stoicei/a, 

“elementos”, como divindades que subjugavam as pessoas fazendo-as como 

escravas (ainda que a compreensão da servidão de judeus aos  stoicei/a tenha 
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sido diferente da compreensão de como os gentios serviram aos mesmos). Em Cl 

há também a palavra sulagwge,w que denota servidão, escravidão. 

Ao afirmar sobre Cristo que ele é o primogênito, Senhor, criador e 

sustentador de todas as coisas (1.16-18) e aquele que nutri sua igreja para o 

crescimento da mesma (2.19), confronta-se o pensamento de que os stoicei/a 

tou/ ko,smou, “elementos do mundo”, possam ter alguma dessas prerrogativas ou 

que possam proporcionar algum tipo de crescimento. Ao dizer que Cristo derrotou 

os principados e potestades, e riscou o escrito de dívida que interferiria no 

destino, o autor confrontou a idéia de que os stoicei/a tou/ ko,smou poderiam 

ajudar os cristãos colossenses contra esses outros seres. Cristo já os derrotou, 

não há mais o que temer e não são os stoicei/a tou/ ko,smou que são o cabeça 

dos principados e autoridades, e, sim, Cristo (2.10). 

Questões oriundas do judaísmo, como observância de calendários 

litúrgicos, proibições de certos alimentos, entre outras coisas possíveis, foram 

amalgamadas à crença nos “elementos do mundo”. Seria importante cumprir tais 

observâncias a fim de andarem conforme os “elementos do mundo”. 

Talvez, quando o autor da carta diz, em 3.4, que Cristo é a “vossa vida”, ele 

queria contrastar com a ideia de que os stoicei/a poderiam assumir essa 

característica. A ideia de que a filosofia colossense podia estar ensinando que a 

vida tinha que ser por meio dos stoicei/a, se fundamenta até mesmo pelo sentido 

com que esse termo foi utilizado como sendo o elemento primeiro, por meio do 

qual todas as coisas vêm a existir. 

As mundaças no aspecto teológico que foram discutidas no primeiro 

capítulo podem ter relação com os “elementos do mundo”. São mudanças de 

ênfase teológica e não contradições teológicas. Em um meio onde havia-se a 

crença em que espíritos poderiam infringir algum mau a alguém, ou que era 

necessário a proteção de um deus, Cristo figura como esse deus, e não os 

“elementos do mundo”. O Cristo triunfalista (2.15) precisa ser enfatizado, assim 

como o Cristo como “cabeça” de todo o principado e autoridade (2.10), o que 

desmostra senhorio.  
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A ênfase em uma ressurreição já realizada implica em segurança com 

relação ao destino. Qualquer ação dos “elementos do mundo” ou de qualquer 

outro ser espiritual sobre os cristãos em Colossos, não teria nenhuma validade. 

Ressuscitados, os cristãos já podem ter a segurança de que a vida deles está 

com Cristo à direita de Deus.  

A eclesiologia desenvolvida em Colossos reflete justamente a questão 

sobre quem é senhor: se os “elementos do mundo” ou Cristo. Em meio a 

divindades que poderiam conceder crescimento, Cristo aparece como o 

responsável por nutrir a igreja. O problema na igreja colossense não é de 

comunhão entre irmãos como na igreja em Corinto, mas, quem é a “cabeça”. 

Nesse caso, Cristo é a “cabeça”, tanto expressando a ideia de aquele que tem 

autoridade (2.10) quanto expressando a ideia de aquele que nutri para dar o 

crescimento (2.19), e não os “elementos do mundo”.  

Não há uma preocupação em mencionar diretamente as questões 

possivelmente atribuídas aos “elementos do mundo”. Os cristãos em Colossos já 

sabiam o que era atribuído a eles. Simplemente, o autor de Cl tinha que enfatizar 

a pessoa e a obra de Cristo. 

Questões como catástrofes naturais, vistas no primeiro capítulo, também 

poderiam ter sido atribuídas aos “elementos do mundo” ou a seres espirituais.  

Tentar situar a filosofia colossense em um grupo religioso específico da 

época é uma tarefa difícil, tendo em vista as parcas e não explícitas informações 

que a carta de Cl nos oferece. Há elementos do judaísmo, também há elementos 

pagãos. Uma crença que poderia ser identitária para um grupo religioso, poderia 

facilmente ser incorporada por outro grupo distinto, haja visto, a religiosidade 

explicitamente sincrética da Ásia Menor. 

Tentamos propor algumas explicações, a partir das informações 

levantadas, sobre qual o sentido da expressão ta. stoicei/a tou/ ko,smou, “os 

elementos do mundo”, como vista e aplicada na carta de Colossenses. 

Levantamos probabilidades com relação ao tema em questão, sabendo que, de 

forma não remota, são possíveis de reavaliação. No entanto, esperamos de 

alguma forma, termos trazido reflexões pertinentes ao tema. 
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