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Resumo 

 

A seguinte pesquisa busca apresentar um mapeamento de uma tradição desenvolvida ao 

longo de muitos séculos nos escritos apocalípticos do Cristianismo: Os relatos de 

descrição de viagens ao Além-Mundo, mais especificamente, ao Inferno. Inicialmente 

procuramos traçar uma linha que se iniciasse nas origens dessa tradição, em textos 

clássicos gregos, passando pela Apocalíptica Judaica do Segundo Templo, pelo 

Cristianismo Primitivo e fazendo referências a algumas obras da Idade Média, a fim de 

demonstrar, mais uma vez, a importância do tema e como o mesmo ganha fôlego também 

nesse período. Destacamos alguns conceitos importantes como o de gênero apocalíptico 

e algumas características marcantes dos relatos de viagens ao inferno. Definimos algumas 

bases teóricas relevantes a toda a pesquisa, como por exemplo, a importância que têm, 

para um estudo significativo da formação do imaginário religioso do Cristianismo 

Primitivo, de fontes como os escritos apócrifos. Num segundo momento, passamos à 

análise de uma das fontes primitivas na qual, já no segundo século do Cristianismo, 

surgiram relatos de uma descrição do Inferno em uma jornada guiada em que pecadores 

condenados e suas penas foram descritas: Os Atos Apócrifos do Apóstolo Felipe. Por fim, 

analisamos duas fontes contemporâneas em que, defendemos, houve recepção do tema 

das viagens ao Inferno e nas quais estão postas características comuns em relação de 

continuidade e ruptura com os escritos mais antigos, revelando a importância do tema por 

atravessar séculos de história do Cristianismo, sendo assumido, relido e ressignificado 

por leitores, os mais diversos até os dias de hoje.  

Palavras-chave: Além-Mundo; Literatura Apocalíptica; Recepção; Atos Apócrifos; 

Grotesco 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research that follows seeks to present a mapping of a tradition developed over many 

centuries in the apocalyptic writings of Christianity: The accounts of travel description to 

the Other-World, more specifically, to Hell. Initially we tried to draw a line starting from 

the origins of this tradition, in classical Greek texts, through the Jewish Apocalypse of 

the Second Temple, through Primitive Christianity and making references to some works 

of the Middle Ages, in order to demonstrate, once more, that the importance of the theme 

made him gain breath in this period too. We highlight some important concepts such as 

the apocalyptic genre and some striking features of the reports of journeys of hell. We 

define some theoretical bases that are relevant to all research, such as the importance they 

have for a significant study of the formation of the religious imaginary of Primitive 

Christianity, from sources such as apocryphal writings. In a second moment, we turn to 

the analysis of one of the primitive sources in which, in the second century of Christianity, 

reports of a description of Hell appeared in a guided journey in which condemned sinners 

and their feathers were described: The Apocryphal Acts of the Apostle Philip. Finally, we 

analyze two contemporary sources in which, we argue, there was reception of the theme 

of the journeys to Hell and in which are laid common characteristics in relation to 

continuity and rupture with the oldest writings, revealing the importance of the theme for 

crossing centuries of history of the Christianity, being assumed, reread and re-signified 

by the most diverse readers to the present day. 

 

Keywords: Beyond-World; Apocalyptic Literature; Reception; Apocrypha Acts; 

Grotesque 
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Capítulo I 

 

PRIMEIRAS VIAGENS AO INFERNO: O gênero apocalíptico e as 

descrições antigas do Além-Mundo 
 

Introdução 
 

Apesar de crescer no ambiente da Igreja Metodista, aos 17 anos de idade, fiz uma 

decisão pessoal e ganhei de presente um livro. O título era estranho e o conteúdo, 

aterrorizante para um adolescente: Em 1976, uma mulher, se dizendo tomada pelo poder 

de Deus, durante suas orações antes de dormir, é surpreendida por Jesus que entra em seu 

quarto, se apresenta e afirma ter para ela uma missão: descrever tudo que ela verá a seguir.  

A mulher é convencida a aceitar o convite e a partir de então, é guiada para subir ao 

Céu e lá em cima, de onde podia ver tudo, uma vez que, sua alma havia sido retirada de 

seu corpo,1 percebe espécies de tubos que a conduziriam até um lugar de profundezas, 

trevas e de profunda angústia; tanta que poderia ser sentida no ar2 

Foi revelado pelo próprio Jesus, seu guia nessa jornada, que aquele lugar de medo e 

tormenta era o Inferno e essa seria sua missão: conhecer o local de tormento dos 

condenados e experimentar na pele ao longo dessa jornada o sofrimento das pessoas que 

morrem distantes de Deus para alertar sobre tudo visto e sentido a todas as pessoas 

possíveis, de que o inferno é real!3 Essa história bem poderia ter sido tirada do roteiro de 

algum filme fantasioso de cinema, mas é um livro considerado “best seller”, na lista de 

mais vendidos entre evangélicos norte-americanos4, chamado “A divina revelação do 

Inferno” de Mary K Baxter, autora e narradora personagem da história e relato de uma 

jornada ao inferno que durou trinta noites, conhecendo os terrores do inferno. 

Anos se passaram e embora nunca tenha esquecido as noites em que me senti dentro  

de um filme de terror  antes de dormir ao ler aquele relato, pois tudo aquilo em minha fé 

simples naquele momento parecia muito real; segui vivendo, passei pelo seminário e 

                                                           
1 BAXTER, Mary K. A Divina Revelação do Inferno. José Rodrigues Filho. [trad]. Rio de Janeiro: 

Danprewan, 1999. Pág .6 
2 BAXTER,  1999. Pág 6 
3 BAXTER, 1999, pág 5. 
4 BAXTER, 1999, capa.  
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novas concepções de fé e espiritualidades foram tomando lugar em minha vida até chegar 

a uma aula no seminário sobre Apocalipse na qual aquele antigo testemunho sobre o 

inferno me foi trazida à memória pelo professor, desafiando a turma com um convite de 

orientação no mestrado sobre o tema daquele livro e citou ele próprio a obra que, a 

despeito da informação da capa de que tinha tantas cópias vendidas, eu acreditava ser o 

único leitor sobrevivente dela.  

Após dois anos, procurei novamente aquele professor ainda intrigado em como 

transformar aquele trauma em pesquisa científica, trazendo perguntas: por que alguém se 

preocuparia em fazer um relato de viagem ao inferno, descrevendo as penas dos 

condenados? Por que esse tema é relevante para a religião? Onde estão as origens desse 

tema? O que o Cânon Bíblico tem a dizer sobre isso? Existe presença deste tema no 

Antigo Testamento e no Novo Testamento?  As igrejas e os religiosos contemporâneos 

reproduzem ideias de condenações no inferno a partir de imaginários semelhantes aos 

contidos nesta obra? De onde saiu o imaginário que se tem na atualidade do inferno como 

um lugar de castigos, tormentas para um grupo de condenados?  

Dando inícios aos estudos, compreendi neste tema de viagens ao inferno, uma parte 

importante da apocalíptica judaica e cristã primitiva e fundamental na constituição do 

imaginário religioso cristão primitivo, num longo processo de “adaptação de várias 

tradições judaicas e pagãs, inicialmente incompatíveis entre si.”5 As Jornadas ao Inferno 

são parte de uma extensa tradição do que Paulo Nogueira defende ser “um tema central 

na cultura: a descrição do mundo dos mortos e da relação deles com os vivos”. 6   

Se, por um lado, o tema de descrição do Mundo dos Mortos e Jornadas ao Inferno é 

central na formação do imaginário religioso cristão primitivo, por outro lado, é necessário 

averiguar o que o Cânon Bíblico tem a dizer sobre isso.  

 

 

 

 

                                                           
5 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. O imaginário do Além-mundo na Apocalíptica e na Literatura 

Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015, p 9. 
6 NOGUEIRA, 2015, p 7. 
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1.1 O Mundo dos Mortos na Tradição Bíblica 

Ao se pensar no Além-Mundo para o Antigo Testamento, Ágabo Borges de Sousa 

observa que “a compreensão de morte no Antigo Testamento parte da objetividade 

observada na experiência e não da especulação do que poderia ser para além da vida”7. 

 Ele argumenta que, o Antigo Israel vivia em relação com muitos outros povos e por 

isso, é de se imaginar que a sua compreensão do mundo dos mortos não era muito 

diferente da compreensão destes: egípcios, cananeus, babilônicos e até de gregos. O que, 

segundo ele, diferencia, é a relação de Israel com a divindade. Havia um entendimento de 

um Mundo dos Mortos nas profundezas, como um submundo, de escuridão, lugar do qual 

não existe retorno e no qual ocorre a recepção dos mortos. É um lugar sem projeto de 

futuro, sem produção. 8 

Essa esfera de Mundo dos Mortos sem sofrimento vai ganhando corpo e alterando 

pouco a pouco sua forma, passando por Gehena, uma espécie de aprofundamento do 

Sheol, em que, de fato, ocorrem castigos. Rafael de Campos afirma que este Gehena é um 

fruto do Pós-exílio e que esta palavra (Gehena) é a palavra usada no Novo Testamento 

para designar Inferno.9  

Textos apocalípticos do Novo Testamento recebem uma tradição refletida no sermão 

escatológico de Jesus em Mateus 25, que Paulo Nogueira considera escatologia universal, 

de julgamento universal, diferente das inversões presentes numa das primeiras narrativas 

de mundo dos mortos,  que ele mesmo considera uma anedota repleta de elementos 

bizarros e até alguns divertidos, presente no evangelho de Lucas, no capítulo 16, da 

inversão de papéis entre um homem rico que vivia a se banquetear e um mendigo 

chamado Lázaro. 10 

                                                           
7 SOUSA, Ágabo Borges. Além Mundo em Israel e nas religiões do Oriente Próximo.  In: NOGUEIRA. 

Paulo. (org). O Imaginário do Além Mundo na Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. São 

Bernardo do Campo:Universidade Metodista de São Paulo, 2015. P 42.   
8 SOUSA, 2015, p 46.  
9 CAMPOS, Rafael.  O Homem Rico e Lázaro – As Relações Invertidas no Hades. São Paulo: Editora 

Reflexão, 2015, p 110. 
10 NOGUEIRA, 2015, p 8 
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Esse texto de Lucas, para Nogueira, não possui grande teologia ou sofisticação 

narrativa11, porém, nele se encontram ecos de oralidade e de questionamentos religiosos 

de homens e mulheres  

da rua, com suas perguntas pouco sofisticadas, ainda que provocadoras: 

como seria a sociedade do além-mundo, como ela se relacionaria com 

a sociedade injustamente estruturada do aquém-mundo, seria uma 

continuidade ou uma inversão do que se vê?12 

Rafael de Campos defende a ideia de intertextualidade da micronarrativa de Lucas 

com alguns modelos que ele aponta como o ambiente cultural-literário de onde a ideia do 

Hades e inversão surgem. Ele infere no imaginário do mundo dos mortos em Homero 

(Ilíada e Odisseia) e Platão (Diálogo e obras) e sugere uma comparação com escritos 

judaicos e introduz a obra Diálogo dos Mortos de Luciano, defendendo ecos e 

semelhanças desta com a micronarrativa de Lucas.13 

Os épicos homéricos são fontes extensas sobre a vida após a morte. Em alguns textos 

clássicos como a Odisseia14 e a Ilíada, ficam claros os pensamentos dos gregos sobre o 

tema do destino dos mortos. Segundo Segal, no período homérico, o mundo dos mortos 

era um reino subterrâneo, sob o governo de um deus chamado Hades, irmão de Zeus, que 

era o lugar onde as almas iam após a morte do corpo. Era um destino comum para onde 

todos iriam, quer justos ou injustos, dignos ou não. O Hades era o destino final para todos 

os gregos, sem que os comportamentos fossem levados em conta.15  

Rafael de Campos aponta que segundo Lehtipuu, culturas antigas acreditam que a 

vida no submundo era similar a vida terrena: governador na terra, governador no Hades; 

escravo na terra, escravo no Hades. Isso, defende ele, transparece na Odisseia, pois 

Ulisses, na narrativa, se encontra com heróis de guerra e membros da aristocracia.16  

Campos entretanto, aponta a existência de mais dois lugares relacionados, 

presentes na obra de Homero: os Campos Elísios, relacionado com o polo invertido ao 

Hades: os eleitos que evitavam a morte, tinham exclusividade a este lugar de permanência 

dos deuses imortais no qual, alguns mortais, favoritos dos deuses estavam autorizados a 

                                                           
11 Idem, p 8.  
12 Idem 
13 CAMPOS, 2015, p 12. 
14 HOMERO.  Odisseia. São Paulo: Penguin Clássicos Companhia das Letras, 2011. 
15 SEGAL, Alan F. Life After Death: A History of the Afterlife in the Religions of the West, New 

York:DoubleDay, 2004, pp 210-211 
16 CAMPOS, 2015, p 127.  
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entrar e o Tártaro, um abismo terrível para onde eram lançados os inimigos dos deuses, 

os Titãs e outras vítimas, onde seriam castigados por potências chamadas de Erínias.17 

O autor defende, contudo, que os textos da Odisseia e da Ilíada não pretendem ser 

cânones para o tema da vida após a morte, mas refletem textos poéticos e nesse sentido, 

defendemos que eles trazem consigo um peso da penetração popular que certamente 

possuíam.18 

Para o devido aprofundamento do tema de Viagens ao Inferno como tradição nos 

estudos Apocalípticos, se faz necessário compreender que este tema desenvolvido no 

Cristianismo Primitivo, possui precedentes na Literatura Apocalíptica Judaica. 

 

1.2 Compreensões sobre a Literatura Apocalíptica Judaica a partir de John 

Collins 

 

Com o propósito de uma compreensão do tema de Viagens ao Inferno como parte da 

Literatura Apocalíptica e seus precedentes na mesma, é importante aprofundar na 

conceituação do gênero apocalíptico. Para tal, abordaremos as discussões de John Collins 

a seguir.  

John Collins defende que as ideias apocalípticas “inegavelmente desempenharam um 

papel importante nos estágios iniciais do cristianismo e, mais amplamente, no judaísmo 

da época”.19 Embora, ele admita, concordando com Klaus Koch, que existe um 

preconceito na pesquisa bíblica contra a literatura apocalíptica, por parte de “teólogos de 

inclinação mais racional” que relutam em admitir que tal material desempenhou um papel 

formativo no cristianismo primitivo. Essa relutância, afirma Collins, se dá pelo uso de 

apocalipses canônicos como o de Daniel e de João por grupos milenaristas.20 

O autor defende que, a despeito de tais preconceitos teológicos, é necessário  domínio 

sobre essa literatura. A fins dessa compreensão, o autor propõe diferenças específicas 

entre apocalipse como gênero literário; apocalipticismo como uma ideologia social e 

                                                           
17 CAMPOS, 2015, p 129.  
18 Idem.  
19 COLLINS, John. A Imaginação Apocalíptica. Uma introdução à literatura apocalíptica judaica. Carlos 

Guilherme da Silva Magajewski [trad]. São Paulo: Paulus, 2010. P 17. 
20 COLLINS, 2010, P 17.  
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escatologia apocalíptica como um conjunto de ideias e motivos literários que também 

podem ser encontrados em outros gêneros literários contextos sociais.21 

Ao tratar do gênero Apocalipse, Collins apresenta listas de textos que incluem 1 

Enoque, A ascensão de Isaías, Daniel, 4 Esdras e os Oráculos Sibilinos. Todos textos 

que segundo Collins, Friedrich Lucke aduziu como pano de fundo para o Apocalipse de 

João. Collins inclui ainda: 2 e 3 Baruc, 2 Enoque, Apocalipse de Abrãao e o Testamento 

de Abraão. Estes últimos, modificando o perfil do gênero. Por conta disso, ele aponta: 

sempre houve grande discussão acadêmica sobre a relação exata entre uma e outra obra 

com o gênero. 22 

Ele aponta que o gênero apocalipse é um construto moderno e  algumas obras são 

de caráter compósito e têm afinidades com mais de um gênero. Segundo ele, 

a análise sistemática de toda a literatura que foi considerada como 

“apocalíptica”, seja nos textos antigos ou nos estudos acadêmicos 

modernos, foi empreendida pelo Projeto de Gêneros da Society Of 

Biblical Literature [Sociedade de Literatura Bíblica], cujos resultados 

foram publicados em Semeia 14 (1979). [...] O propósito de Semeia 14 

foi conferir precisão à categoria tradicional de “literatura apocalíptica” 

através da demonstração da extensão e limites da conformidade 

existente entre esses textos supostamente apocalípticos. A tese 

apresentada em Semeia 14 é que o corpus de textos que foi 

tradicionalmente chamado “apocalíptico” possui de fato um grupo 

significativo de características que o distingue de outras obras. 

Especificamente, define-se um apocalipse como “um gênero de 

literatura revelatória com estrutura narrativa, no qual a revelação a um 

receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvendando uma 

realidade transcendente que tanto e temporal, na medida em que 

vislumbra salvação escatológica, quanto espacial, na medida em que 

envolve outro mundo, sobrenatural”.23  

Collins aponta como característica da Literatura Apocalíptica, que ela envolve 

uma estrutura narrativa descrevendo o modo de revelação e aponta, como principais 

meios de revelação: visões e jornadas sobrenaturais, suplementadas por diálogos e 

ocasionalmente por um livro celestial. Um elemento constante é a presença de um anjo 

                                                           
21 COLLINS,  2010, p 18 
22 COLLINS, 2010, p 20 
23 COLLINS, 2010, pp 21-22. 
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que interpreta a visão ou serve de guia na jornada sobrenatural, indicando que para a 

revelação ser compreendida, é necessário auxílio sobrenatural.24 

Em todos os apocalipses judaicos, afirma Collins, o receptor humano é uma figura 

venerável do passado distante.  

Contudo, Collins afirma: o gênero literário apocalipse não é uma entidade isolada 

e  a estrutura conceitual pode ser encontrada em obras que não são relatos de revelação e, 

portanto, não são apocalipses. A estrutura de gênero, segundo ele, nunca é o único fator 

que dá forma ao texto.25 

Ele afirma que oráculos e testamentos também devem ser levados em conta na 

discussão da literatura apocalíptica, inclusive apocalipses históricos.26 

 

1.2 Os Primeiros Apocalipses 

 

  Collins defende a presença dos primeiros apocalipses encontrados em 1 Enoque, 

em fragmentos do Livro dos Vigilantes e do Livro Astronômico encontrados em 

manuscritos de Qumrã do início do século II ou mesmo final do século III a C. ele aponta 

sua localização como incerta, mas, a despeito disso, vários pesquisadores assinalaram 

proeminência de folclore babilônico e por isso, a possibilidade dessa literatura ter se 

originado na diáspora oriental não pode ser descartada. 27 

 A favor disso, ele aponta que os contos no livro de Daniel 1-6 transcorrem na 

Babilônia, afirmando que uma origem na diáspora também seria possível, apesar das 

visões de Daniel 7-12 certamente terem sido compostas na Judeia. Em todo caso, ele 

afirma não ser possível definir um escrito apocalíptico como originário com certeza da 

Babilônia ou na diáspora oriental, nem pressupor que todos foram escritos na Judeia.28  

 Colllins pergunta, portanto, até onde os códigos e matérias-primas dos apocalipses 

têm origem babilônica. Ele conclui que não se pode afirmar uma matriz completa do 

                                                           
24 COLLINS, 2010, p 23. 
25 COLLINS, 2010, p 28 
26 Idem, p 28.  
27 COLLINS, 2010, p 52 
28 COLLINS, 2010, p 52 
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material babilônico para o gênero apocalíptico, mas uma contribuição significativa. 

Assim como, também a presença de interpretação de ideias persas da mesma maneira. 29 

 Por fim, Collins traz a questão da existência de paralelos helenísticos não 

significando que o gênero apocalíptico é derivado da cultura helenística ou que 

os apocalipses judaicos não tem sua originalidade e integridade 

próprias. [...] o mundo helenístico fornece alguns dos códigos que são 

utilizados nos apocalipses. Permanece verdadeiro que os apocalipses 

bebem grandemente da tradição bíblica e que motivos literários 

helenísticos comuns assumem uma aparência distinta em um contexto 

judaico. 30 

 Ele defende que os paralelos helenísticos podem ser explicados pelas mudanças 

trazidas pelas conquistas de Alexandre, o Grande, para todo o Oriente Próximo, inclusive 

de ordem política e social não apenas para os judeus como para egípcios e babilônicos 

também. Ele aponta para uma “atmosfera helenística” podendo ser considerada a matriz 

da literatura apocalíptica. 31 

 Com tudo isso em mente, a partir dos esclarecimentos e discussões de gênero, 

Collins passa a apresentar os livros considerados como parte da Literatura Apocalíptica 

Judaica. Apresentaremos as obras, com algumas observações, sem contudo nos ater a 

muitas especificidades de cada uma, doravante não ser este o interesse desta pesquisa.  

 A guisa de informação, o autor apresenta a Literatura Antiga de Enoque composta 

do que ele considera uma grande coleção de escritos apocalípticos, analisada como cinco 

composições distintas: O Livro dos Vigilantes (caps 1-36), as Similitudes (caps 37-71), o 

Livro Astronômico (caps 72-82), o Livro dos Sonhos (83-90) e a Epístola de Enoque (91-

108). Ao tema desta pesquisa importa mais o capítulo 17, dentro do Livro dos Vigilantes 

no qual, Enoque principia uma jornada, guiado por anjos, pelas extremidades do mundo, 

onde vê as fundações do universo, da água da vida à boca das profundezas.32  

 Esse tema perdura do capítulo 17 ao 21, mas o capítulo 22 descreve ainda os locais 

onde os espíritos das almas dos mortos serão guardados até o dia do julgamento.33Collins 

defende que, mesmo que o material escatológico de 21-23 seja acréscimo, isso apenas 

                                                           
29 COLLINS, 2010, p 64 
30 COLLINS, 2010, p 65.  
31 COLLINS, 2010, p 66. 
32 COLLINS, 2010, p 91.  
33 COLLINS, 2010, P 91. 
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torna explícito o julgamento dos Vigilantes como paradigmático para os pecadores 

humanos.  

 Sobre o Livro dos Vigilantes, Martha Himmelfarb defende que se existe alguma 

semelhança entre o Livro dos Vigilantes e as jornadas ao inferno, esta semelhança está 

nos castigos dos Vigilantes. Ela divide o livro em duas viagens de Enoque e somadas, nas 

duas viagens, se chega a 10 conversas entre Enoque e seu guia. Ela coloca O livro dos 

vigilantes não como a mais antiga jornada na literatura judaica, mas apresenta a jornada 

de Ezequiel, ao novo templo nos capítulos 40-48, como o mais antigo caso.34  

Ela defende que mesmo aqueles que não atribuem ao profeta Ezequiel parte dos 

capítulos 40-48, localizam esses capítulos dentro do sexto século, embora talvez, 

posterior ao tempo de Ezequiel. Para a autora, a mais antiga jornada existente na literatura 

israelita contém ao menos a semente característica que se tornará tão proeminente nas 

jornadas ao inferno.35 Ela aponta que a conexão entre a jornada de Ezequiel 40-48 e 

viagem cósmica do livro dos vigilantes consiste em mais do que a forma de viagem ou 

jornada em si mesmo e a presença de demonstrativos.36 

 Já Collins apresenta o livro de Daniel como o único exemplo pleno de literatura 

apocalíptica dentro da Bíblia Hebraica, embora neste, não constem jornadas ou viagens 

cósmicas.37  

 Collins discute a relação de outros gêneros com o apocalipse, como é o caso de 

testamentos e oráculos, entre os quais, os mais conhecidos do período da Revolta dos 

Macabeus, os Oráculos Sibilinos. E entre os Testamentos, O Testamento de Moisés e o 

Testamento dos Doze Patriarcas.  

 A obra de Collins desenvolve o tema da Literatura Apocalíptica até o Apocalipse 

de João, e o autor defende: apesar das frequentes “asserções em contrário”, o gênero 

apocalíptico não morreu no final do primeiro século dC.38  

 

                                                           
34 HIMMELFARB, Tours Of Hell. An Apocalyptic Form in Jewish and Christian Literature. 

Philadelphia: Fortress Press 1983, p 57.  
35 Idem. 
36 HIMMELFARB, 1983, p 60. 
37 COLLINS, 2010, p 133. 
38 COLLINS, 2010, p 399 
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1.3 Conceitos importantes: Apocrificidade e Ficcionalidade.  

 

 Para fins de uma compreensão e um aporte teórico dessa pesquisa, é relevante 

abrir espaço para a discussão de um tema que acreditamos, ser pano de fundo ao tratar de 

obras literárias como as que serão apresentadas a seguir, no decorrer dessa pesquisa. Por 

muito tempo, textos como os apresentados aqui foram negligenciados ou deixados de lado 

por se tratarem de textos meramente de ficção. Nesse sentido, defendemos em nossa 

hipótese, um caminho de teoria da recepção. Paulo Nogueira afirma que o eixo central da 

hermenêutica da recepção está no papel do leitor, na polissemia potencial do texto e nas 

repercussões culturais e sociais da Bíblia39 e no nosso caso, também numa ampliação do 

conceito, pensando em textos apócrifos, chegando a textos contemporâneos, no que 

entende o autor, a abordagem a partir de uma rede textual ampla.40 

Recentes estudos sobre tema de Literatura Bíblica e sobre os temas relacionados 

à cultura no Cristianismo Primitivo tem cada vez mais constatado a necessidade de 

ampliação do período estudado, pensando-se a partir de uma perspectiva de longa 

duração, o que implica, necessariamente levar-se em consideração no estudo do 

Cristianismo Primitivo, como processo cultural, não apenas um período de 

“edição/escrituração/canonização” dos textos considerados sagrados, mas todo um 

complexo de atividades em torno das quais se forma e se estende o processo de recepção 

não apenas de textos “canônicos” mas de toda uma rede textual de um  período de 

formação de imaginários religiosos, que se estenderam por quase três séculos.41 

 Nesse esforço, alguns autores tem defendido uma aproximação dessa rede textual 

que forma o imaginário religioso do Cristianismo Primitivo com um olhar a partir da 

compreensão de uma “hermenêutica de estranhamento” e, ainda do que Piovanelli define 

como “Apocrificidade”42, a saber: uma abertura de visão, a percepção de que textos 

posteriormente separados entre canônicos e apócrifos compuseram, em conjunto, uma 

mesma rede textual de formação de imaginário religioso, ou seja,  circularam, foram lidos 

e conhecidos por grupos religiosos do cristianismo primitivo por muitos séculos de 

                                                           
39 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Introdução. Dôssie: Hermenêutica da Recepção. In: Estudos de 

Religião. Revista semestral de estudos e pesquisas em religião. Volume 26, nº 42, junho de 2012. 
40 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Apocrificidade. O cristianismo primitivo para além do cânon. 

Paulo Augusto de Souza Nogueira (org). São Paulo: Fonte Editorial, 2015. (Coleção Cristianismo 

Primitivo em debate).  
41 Idem, p 13.  
42 PIOVANELLI, Pierluigi. What is a Christisn Apocryphal Text sn How does it Work. Some 

Observations on Apocryphal Hermeneutics, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005), pp 31-40.  
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história e por isso, a aproximação e o tratamento dado a tais obras, enquanto tradição 

literária, não deve estabelecer diferenças hierárquicas. É necessária uma compreensão 

histórica do Cristianismo Primitivo de longa duração43, abarcando toda essa rede textual, 

rica em informações importantes para a compreensão e análise do imaginário religioso e 

o processo cultural dos primeiros séculos do Cristianismo.     

 

1.3.1  Da ficção ao conceito de ficcionalidade em Iser: o processo de recepção de 

viagens ao Inferno dos Atos ao textos contemporâneos 

 

 Wolfgang Iser defende que a maioria das pessoas relaciona o termo “ficção” 

apenas ao âmbito da literatura e, muitas vezes entende o termo como mentira. Ele aponta 

que de fato, os processos literários refletem sobreposição da compreensão de verdade x 

mentira sobre os conceitos de ficção literária44. Nesse sentido, compreende o seguinte:  

Ficción y Ficcionalización comprenden una dualidad, cuya naturaleza depende 

del contexto:las mentiras y la literatura son los diferentes resultados del proceso 

de du-plicación y cada una sobrepone las fronteras de su realidad contextual con 

sus propios modos. Considerando que esta dualidad precede sus formas de 

realización, el cruce de fronteras puede concebirse como la característica 

principal del proceso de ficcionalización.45 

Ele apresenta, portanto, o conceito de ficcionalização ou como preferimos 

traduzir: ficcionalidade. Ainda sobre o conceito de ficcionalidade, Paulo Nogueira aponta 

para a ideia de sobreposição entre o que pretendemos como verdade e a ficção.46 Segundo 

Nogueira, as tradições religiosas versam sobre o mundo por meio de narrativas 

“labirínticas” e imagens fantásticas.47 Iser afirma que não vivemos em uma mesma 

realidade, mas em muitas e essas muitas realidades podem ser compreendidas a partir de 

nossas experiências e todas essas realidades existem ao mesmo tempo, num processo 

                                                           
43 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Apocrificidade: O Cristianismo Primitivo para além do Cânon. 

Paulo Augusto de Souza Nogueira (org.) – São Paulo: Fonte Editorial, 2015. (Coleção Cristianismo 

Primitivo em Debate).p 11 
44 ISER, Wolfgang. Ficcionalizacion: la dimension antropológica de las ficciones literárias in: Cyber 

HUmanitatis nº 31, inverno de 2004. P 1 
45 ISER, 2004, p 2 
46 NOGUEIRA, Paulo. Religião e Ficcionalidade. Modo das linguagens religiosas versarem sobre o 

mundo in: Religião e Linguagem. Abordagens teóricas interdisciplinares. Paulo Augusto de Souza 

Nogueira (org). São Paulo: Paulus, 2015. P 115 ss.  
47 NOGUEIRA, 2015, p 117. 
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chamado de “atos de ficção”. Ou seja, as ficções são condições que permitem a produção 

de mundos.48 

Iser defende ainda: pela ficcionalidade, podemos acessar o inacessível inventando 

possibilidades.49 Para ele, a ficcionalidade é uma necessidade indispensável para a 

cognição. As ficções literárias abraçam uma condição que as separa da mentira: elas 

descobrem sua ficcionalidade, o que a mentira não é capaz de fazer. Ou seja, elas contêm 

toda uma série de marcas convencionais indicativas ao leitor que sua linguagem não é 

discurso senão discurso espetacularizado.50Assim, tudo dito ou escrito deve servir apenas 

como referência para o que deve ser imaginado no processo de leitura.51 

A ficcionalidade literária tem a estrutura de duplo significado, que não é o 

significado por si mesmo, mas uma matriz para gerar significados. O significado duplo 

toma a forma de ocultamento e revelação simultâneos, sempre dizendo algo, que resulta 

diferente do pensado, para anunciar algo que se sobrepõe ao que isso se refere. 52A 

ficcionalidade apresenta valores conservados como unificadores sendo, pelo menos, 

temporariamente, suspensos. Nesse sentido, compreende-se essa sobreposição de ficção 

sobre realidade.  

Iser apresenta a ficcionalidade através de uma analogia com os sonhos: para ele, 

o sonho não é uma liquidação de imagens mentais e menos ainda uma recorrência do que 

foi desprezado, mas um evento criativo, no qual, em cada ocasião, um mundo deve ser 

criado novamente. A diferença, segundo ele, é: o sonhador está preso ao mundo que cria, 

enquanto a ficção literária permite soltar-se dessas amarras.53 

Assim, Iser auxilia no processo de compreensão dos motivos que fazem temas 

como viagens ao Inferno, jornadas ao além-mundo e castigos de pecadores condenados, 

uma vez tão relevantes em clássicos gregos e na apocalíptica judaica, voltarem como 

temas destacados no Cristianismo Primitivo e mesmo na Idade Média ao ponto de 

alcançar importância na contemporaneidade e ainda seguir uma linha de esplendor, 

despertando interesses.  

                                                           
48 ISER, 2004, p 2 
49 Idem.  
50 ISER, 2004, p 3 
51 Idem. 
52 ISER, 2004, p 8. 
53 ISER, 2004, p. 10 
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Ou seja, através da ficcionalidade podemos nos aproximar de textos que revelam 

um mundo sendo mapeado, um mundo de imaginário religioso e analisá-los à luz de 

teorias literárias como pretendemos demonstrar nos capítulos a seguir. 

A seguir, esta pesquisa discutirá a tradição de escritos, de descrições de visionários 

de Jornadas ao Inferno como continuidade e desenvolvimento da Literatura Apocalíptica 

nos primeiros séculos do Cristianismo Primitivo.  

 

1.4 Viagens ao Inferno: O desenvolvimento de uma tradição no Cristianismo 

Primitivo. 

 

 Com o estudo do fenômeno religioso a partir de experiências visionárias, é 

possível compreender o desenvolvimento histórico do Cristianismo Primitivo e como as 

comunidades traduziram e reelaboraram tradições religiosas judaicas, assimilando-as em 

seus novos contextos helenistas.54 Paulo Nogueira defende serem as experiências de 

visionários que possibilitam ao cristianismo o conjunto de narrativas, crenças e práticas 

autônomas que o transformam em religião distinta da sua matriz judaica; embora este 

mesmo processo, defende ele, remeta ao mundo dos profetas e visionários da apocalíptica 

judaica. 55 

 Visões, ascensões aos céus, descidas aos infernos tem se constituído tema de 

marcante interesse investigados por estudiosos da tradição xamânica, de rituais 

mesopotâmicos, da mitologia grega e oriental e em especial para o interesse desta 

pesquisa, das literaturas judaico-cristãs.56 Sebastiana Nogueira aponta que viagens e 

visões celestiais são fenômenos desconhecidos da Bíblia Hebraica até o helenismo e se 

tornam marcas-propaganda do apocaliptismo. 57 

 Na literatura judaica do período helenístico esse tipo de relato aparece 

constantemente, em especial no início da era cristã. Especulações sobre a ascensão ao 

                                                           
54 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. (org). Religião de Visionários. Apocalíptica e Misticismo no 

Cristianismo Primitivo. São Paulo: Edições Loyola, 2005. P 8. 
55 NOGUEIRA, 2005, p 16. 
56 NOGUEIRA, Sebastiana M Silva. Visionários e seus Apocalipses do Judaísmo, Novo Testamento ao 

Misticismo Judaico.  In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. (org). O Imaginário do Além-Mundo na 

Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 

São Paulo, 2015, p 59 
57 NOGUEIRA, 2005, p 63 
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Trono de Deus, por exemplo, já são refletidas em escritos que datam do séc III a C.58 Tal 

fato requer uma delimitação do período a ser pesquisado e uma abertura de perspectiva 

literária. 

 

1.5 Descrições do Inferno e Viagens ao Além-Mundo em textos do Cristianismo 

Primitivo e Judaismo Tardio   

 

Martha Himmelfarb apresenta em sua obra Tours Of Hell (Viagens ao Inferno)59, 

uma lista de 17 obras por ela analisadas, apontando características específicas sinalizadas 

por ela, como próprias dessa literatura. São obras de diferentes origens, algumas com 

mais de uma tradução de origens e datas imprecisas e em sua análise, a autora apresenta 

características que ela acredita,  marcantes da identidade de um texto como uma “Viagem 

ao Inferno”. A seguir, apresentamos parte dessas análises e resumos da autora.  

Ela dá atenção especial ao Apocalipse de Paulo e do que chama de Família Visio 

Pauli, ou seja, os textos que constituem mais de perto a rede textual do Apocalipse de 

Paulo e que ela defende como tendo tido fontes comuns com esta obra e se propõe ainda 

a tratar os textos hebreus também em conjunto. 60 

Himmelfarb identifica no Apocalipse de Pedro o texto mais antigo dessa tradição 

que possa ser datado. Infelizmente é extremamente difícil datar a maioria das viagens ao 

inferno ou localizá-los geográfica ou culturalmente.61 A autora menciona duas versões do 

Apocalipse de Pedro: grega e etíope.62 O apocalipse de Pedro é a revelação feita por Jesus 

para seus discípulos e Pedro em particular. Começa com os discípulos perguntando a 

Jesus, sentado no Monte das Oliveiras para revelar a eles os sinais do fim. O cenário e os 

conteúdos do primeiro capítulo são semelhantes ao relato de Mateus 24 e paralelos.  

Jesus adverte os discípulos contra os Falsos Messias que irão surgir, levando 

muitos ao martírio. Então Jesus mostra a Pedro na palma de sua mão direita a imagem do 

que se cumprirá no último dia. O inferno se abrirá e ocorrerá uma ressurreição 
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generalizada. A terra será consumida pelo fogo e coberta de trevas. Jesus virá numa 

nuvem e a punição eterna dos pecadores começará.  

Segue-se a descrição das punições. Alguns pecadores são pendurados pelos 

membros pelos quais pecaram. Outros são imersos em abismos e torturados por bestas. 

Ainda outros tem fogo aplicado em seus membros pecadores. Pedro recebe um vislumbre 

do futuro dos santos que irão testemunhar a punição dos pecadores e transportados para 

Acherusia, identificado como os Campos Eliseos. A cena final é de Jesus com seus 

discípulos no monte santo e eles veem dois homens com Jesus, Moisés e Elias. O final da 

narrativa é uma versão da transfiguração dos evangelhos.63  

Os Atos de Tomé vieram até nós em duas grandes versões: grega e siríaca.64 A 

versão mais antiga é datada da primeira metade do segundo século. Nas duas versões do 

ato 6, um homem após ouvir a pregação de Tomé tenta convencer sua amada a 

acompanhá-lo numa vida de castidade. Ela recusa e ele a mata. Ao ser trazida de volta à 

vida pela oração do apóstolo, ela descreve a viagem ao inferno que fez enquanto estava 

morta. A moral da história é de que se deve renunciar aos pecados da vida antiga e seguir 

Jesus.65 

 Enquanto o quadro da viagem é o mesmo nas duas versões, as descrições de 

inferno são consideravelmente diferentes. A versão siríaca, contém exclusivamente 

pecados sexuais e as punições consistem principalmente em confinamentos em abismos 

e cavernas escuras. A versão grega inclui outros tipos de pecados, punições penduradas e 

uma punição para aborto semelhante a duas punições encontradas no Apocalipse de 

Pedro.  

 A relação entre as versões siríacas e gregas são difíceis de afirmar, para 

Himmelfarb. Uma seria original e a outra cópia? As duas seriam reescritas de alguma 

forma mais antiga? Para os propósitos de seu estudo, a versão grega é mais importante, 

seja ela original ou não, pela semelhança com o Apocalipse de Pedro e de textos 

judaicos.66  

 A autora defende que James e Bornkamm interpretam as similaridades entre as 

viagens ao inferno na versão grega dos atos de Tomé e o Apocalipse de Pedro como 
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evidência de que os Atos copiaram do Apocalipse. Em seu ponto de vista, os Atos de 

Tomé não são uma testemunha independente de uma tradição antiga de castigos no 

inferno. Para o propósito da discussão que a autora propõe, não existem razões para ver 

Atos de Tomé como dependente de Apocalipse de Pedro. Em vez disso, ambos os textos 

desenharam na mesma tradição antiga como os posteriores textos hebraicos e o fragmento 

latino de Elias.67  

O Apocalipse de Sofonias citado como obra judaica, preservado em copta foi, 

segundo Steindorff manuscrito no quinto século e traduzido do grego.68  Sofonias é 

tomado por um anjo para o lugar dos santos mortos, cheio de luz. Ele vê também as 

punições das almas dos malvados. O guia de Sofonias se revela ser o acusador, do qual 

ele é salvo e lhe é mostrada uma lista com seus pecados e depois ele vê Abraão, Isaque e 

Jacó suplicando a Deus em favor de pecadores condenados, pedindo por um dia de 

perdão.69 

 Steindorff cuidadosamente afirma ser este um apocalipse anônimo, embora, em 

alguns momentos do texto, o narrador se refira a si mesmo como Sofonias. Steindorff 

considera o Apocalipse de Sofonias um texto judaico. O texto foi encontrado junto com 

outro texto indiscutivelmente cristão e não existem evidências de que judeus traduziram 

sua literatura para o Copta. 70 

O Apocalipse de Paulo (Visio Pauli) é, aponta a autora, a mais influente das 

viagens ao inferno.71 Traduzido do grego entre o final do quarto século e o começo do 

sexto, deu origem a várias redações latinas medievais e muitos textos de viagens ao 

inferno com vários heróis devem ao Apocalipse de Paulo, ou usaram-no como referência. 

A datação exata não se tem. Himmelfarb aceita o início do terceiro século e afirma que 

louvores a ascetas sugerem que o autor seja um deles.72 

Como o Apocalipse de Pedro, a VP é ligada a um texto do NT, no caso, 2 Co 12. 

2-4, em que Paulo menciona sua jornada ao terceiro céu, onde ele viu mistérios 

impronunciáveis. A introdução é seguida pela reclamação da natureza para Deus sobre a 

maldade humana e o relato dos anjos sobre os problemas dos justos. Paulo é levado ao 

                                                           
67 HIMMELFARB, 1983, pgs 11-13 
68 HIMMELFARB, 1983, p 13. 
69 HIMMELFARB, 1983, p 14. 
70 HIMMELFARB, 1983, pgs 13-16. 
71 HIMMELFARB, 1983, p 16.  
72 HIMMELFARB, 1983, p 17. 



22 
 

terceiro céu onde vê a saída das almas dos justos e dos pecadores dos seus corpos na hora 

da morte. As almas dos justos são recebidas com alegria por um coral de bons anjos, 

enquanto as almas dos malvados caem nas mãos dos anjos maus.73 

 A seguir, Paulo visita o paraíso no terceiro céu onde é recebido por Enoque e Elias. 

Nesse ponto, parece que Paulo e seu guia angelical deixam o céu para visitar a terra da 

promessa, onde os justos irão habitar durante o milênio. É um lugar descrito como belo e 

fértil. Então Paulo vê o Lago Acherusia. (Aquerúsia é um lago da mitologia grega de 

ligação com o mundo inferior). Paulo navega num barco de ouro para a Cidade de Cristo 

nas suas margens. Dentro da cidade, ascéticos que foram justos, mas pecadores 

orgulhosos estavam sendo castigados.  

 Agora Paulo viaja pelos quatro rios da cidade do Cristo e encontra os justos que 

foram resgatados ao longo deles, incluindo heróis da Bíblia Hebraica. Essa viagem é 

seguida pela descrição da cidade do Messias e o altar no meio onde Davi está cantando.  

 Então Paulo é guiado para o lugar de tormentos. O inferno no VP é descrito com 

mais detalhes do que o Apocalipse de Pedro. Tem mais grupos de pecadores, além de 

poços contendo rios de fogo. Ele tem mais calor, feras e anjos de tormentos e em maior 

número do que o Apocalipse de Pedro. Enforcamento ou pecadores pendurados são 

menos proeminentes do que no Apocalipse de Pedro, apesar de não totalmente ausentes.  

Ao fim da jornada, Paulo chora e suspira que melhor seria para aqueles pecadores  

nunca terem nascido. Paulo e o Arcanjo Miguel ajudam os pecadores implorando a Deus 

por misericórdia. Finalmente Cristo aparece e repreende os pecadores, mas lhes oferece 

uma trégua por um domingo. Paulo retorna ao paraíso e é recebido pelos justos, incluindo 

a Virgem Maria, os patriarcas, Moisés, os profetas, João Batista e Adão. A versão copta 

descreve ainda outra visita ao paraíso e finalmente transporta Paulo ao monte das 

Oliveiras com os discípulos, como Pedro no Apocalipse de Pedro. Há menções de hábitos 

e também de monges e freiras.74 

Martha Himmelfarb defende que o Apocalipse de Paulo tem uma enorme 

importância dentro da Apocalíptica75e Paulo Nogueira de que se trata de um relato 

apocalíptico de primeira linha. Para provar tal ponto, ele argumenta que o relato é 
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construído a fim de tornar Paulo uma espécie de mediador, um novo Enoque ou novo 

Moisés. Para ele, não em vão, o Apocalipse de Paulo é um dos Apócrifos de maior sucesso 

no passado e a estruturar muitas das ideias sobre o além-mundo do imaginário ocidental. 

76 

Himmelfarb defende que, devido a fatores e características específicas, mais ou 

menos comuns entre o Apocalipse de Paulo e os textos que serão mencionados a seguir, 

e possivelmente, alguns dos motivos que Nogueira também expõe, são os motivos pelos 

quais, ela trata estes textos como da Família do Apocalipse de Paulo. 77  

 

1.6 As origens do tema de Viagens ao Inferno  

 

 A literatura do cristianismo primitivo, afirma Paulo Nogueira, possui uma 

variedade de textos que se referem ao mundo dos mortos. Essa literatura causa um 

determinado impacto no imaginário ocidental. 78 Mas é fato que esses textos pertencem a 

tradições muito diferentes entre si e é tarefa difícil organizá-los num todo coeso ou 

precisar suas origens. Em sua obra Tours of Hell: An Apocalyptic Form in Jewish and 

Christian Literature, Philadelphia: Fortress Press, 1983, (Jornadas ao Inferno: Uma 

forma apocalíptica na literatura judaica e cristã), Martha Himmelfarb busca compreender 

e apresentar ao interlocutor essas origens que, segundo ela, não são de exclusividade cristã 

primitiva, mas, o cristianismo primitivo recebe também da literatura apocalíptica judaica. 

 A autora inicia sua obra apresentando os diversos textos (analisa 17 ao todo) em 

que se encontram viagens ao além-mundo, ao inferno, dentro do cristianismo primitivo, 

apresentando, entre os tais, o que ela considera o mais antigo: Apocalipse de Pedro. Ela 

aponta características da literatura apocalíptica que os marcam e passa a fazer uma breve 

apresentação dos mesmos, especificamente os que ela designa como parte da Família 

Visio Pauli, ou seja, obras, que em seu entender, pertencem à tradição do Apocalipse de 

Paulo.79   

  Ela esboça sua análise ainda sobre textos como “O Mito dos Vigilantes”, os 

capítulos 40-48 do livro do Profeta Ezequiel, Daniel, Zacarias e outros da literatura 
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apocalíptica judaica que apresentam formas de viagens ao além-mundo em que se possa 

perceber características próximas à esta tradição que ela defende. Características como: a 

forma da viagem, um herói, um revelador celestial, um guia e descrições dos castigos dos 

condenados. Ela defende que a constante aparição de explicações de signos do inferno 

com emprego de pronomes demonstrativos e ou adjetivos numa maneira característica e 

ressurgência de punições e grupos de punições em vários subgrupos de textos, tomados 

juntos com ampla similaridade, sugere forte tipo de continuidade entre as viagens ao 

inferno.80  

 Himmelfarb defende que essa tradição possui origens na literatura apocalíptica 

judaica e também em clássicos textos gregos de descida ao Hades e apresenta essa 

discussão já nos primeiros capítulos de sua obra. Ela volta ao tema do desenvolvimento 

da tradição de viagens ao inferno partindo da relação do texto mais antigo dentro do 

Cristianismo Primitivo (que ela acredita ser Apocalipse de Pedro) em relação aos textos 

da Apocalíptica judaica e trata da reconstrução da tradição de viagens ao inferno na 

literatura judaica. E esse tema, por si só já é bastante interessante, pois discutir o além 

vida na perspectiva do judaísmo antigo traz a tona algo que Ágabo Borges de Sousa 

observa: a compreensão de morte no Antigo Testamento parte da objetividade observada 

na experiência e não da especulação do que poderia ser para além da vida. 81 

 Nicholas Wright afirma que a crença numa vida após a morte no Israel antigo era 

vista como “um tipo de crescendum começando com o silêncio quase absoluto da própria 

sepultura, por assim dizer, e avançando rumo à declaração plenamente orquestrada do 

tema que dominará o Novo Testamento”.82 

 Elizangela Soares afirma que, salvo exceções, a noção de “destino final” trazia 

consigo um sentido de eterno abandono em toda a Bíblia Hebraica. 83 Ela argumenta que 

os antigos israelitas tinham uma estrutura cósmica, organizada em três reinos distintos: 

“o superior”, os céus, lugar do sol, lua, estrelas, lugar onde Deus habitava e onde a morte 
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e nenhum mortal alcançavam; o segundo era o “reino do meio”, era a “terra seca” do 

Gênesis; lugar dos seres humanos e animais viventes e o terceiro que era o “reino 

inferior”, localizado abaixo do reino do meio e destinado aos mortos. Era o Sheol84. O 

Sheol, segundo Le Goff, era um lugar “inquietante, triste, mas desprovido de castigos”.85 

 Para Rafael de Campos, porém, mediante análise de textos bíblicos e da própria 

teoria de Le Goff, mesmo sendo um lugar sem castigos, o Sheol adquiriu inúmeros 

significados na tradição judaica. Como podemos conferir no texto bíblico de Números 

16, sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão:  

E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo 

se fendeu sob seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, a eles e 

suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. 

Desceram vivos ao Xeol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. A terra 

os recobriu e desapareceram do meio da assembleia [...] Saiu fogo da 

parte de Iahweh e consumiu os duzentos e cinquenta homens que 

ofereciam o incenso. (Números 16 vs. 31-33,35).86 

  Rafael de Campos acredita que uma ideia pode ter sido relatada do período pré-

exílico e outra do pós-exílico. Ele defende que com o aprofundamento do Sheol ou as 

noções das áreas existentes dentro dele, outro lugar começou a ser pensado com as 

mesmas funções de cova e sepultamento, mas com a conotação de punição eterna. Era o 

surgimento do chamado Gehenna. Campos menciona que conforme Wright, a palavra 

usada no Novo Testamento para designar inferno é Gehenna. Citando Bernstein, Rafael 

de Campos concorda que Gehenna é fruto do pós-exílio, interpretado e traduzido para a 

Septuaginta, distinguindo assim, Hades de Gehenna.  

 Além dos textos do CP, o tema de viagens ao Inferno na forma de descrição de 

castigos dos condenados encontrou eco em variados textos medievais reverberando ao 

longo de muitos séculos. Tendo em vista que, para o propósito desta pesquisa, não cabe 

uma análise profunda de tantas apropriações e reverberações, a seguir, apontaremos 

alguns desses textos, à guisa de exemplo dessas recepções medievais.  
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1.7 Recepções Medievais do Tema de Viagens ao Inferno 

 

 O tema de viagens ao Inferno sobrevive não apenas no Cristianismo Primitivo, 

mas como se segue na lista de Himmelfarb, alcançou proporções e reapropriações na 

Idade Média, como pode-se perceber a seguir em toda a análise tomada da autora. Além 

dessas obras citadas a seguir, outras duas visões, conhecidas da Idade Média serão 

mencionadas a fim de comprovar a relevância do tema na Idade Média.  

O Apocalipse Etíope de Maria é um dos textos chamados descendentes do 

Apocalipse de Paulo e foi editado e traduzido por Chaine. Data do sétimo século.87 A 

autora defende que este texto é muito próximo do Apocalipse de Paulo, que as únicas 

mudanças são nas ordens de algumas aparições e onde Paulo vê duas colunas de ouro 

com os nomes e fotos dos justos, Maria vê uma coluna de ouro e uma coluna de fogo com 

os nomes dos pecadores.  Ela pede misericórdia pelos pecadores que recebem um fim de 

semana de misericórdia.88 

A autora afirma que exceto por algumas citações breves e modificadas, o 

Apocalipse de Baruc não é tão próximo da VP do que Apocalipse Etiope de Maria, apenas 

possui uma versão mais curta da jornada ao céu e ao inferno, no caso, menos detalhadas.89 

Hummelfarb defende, possivelmente, o autor de Baruc conheceu o Apocalipse de Paulo 

e o Apocalipse Etíope de Maria ou uma forma diferente ou algum outro texto 

intermediário entre ambos. Tal como O Apocalipse de Baruc, o Apocalipse de Gregório 

é um apocalipse visto como dos Falashas, judeus da Etiópia, cujo autor parece ter lido os 

apocalipses anteriores, mas que não deseja deixar marcas disso, como se quisesse escrever 

sua própria obra.90  

Finalizando essa sessão de Apocalipses descendentes do Apocalipse de Paulo, a 

autora ainda apresenta o Apocalipse Grego de Maria. Versão do nono ou  décimo primeiro 

século.91 Maria está no monte das Oliveiras pedindo uma revelação sobre o destino dos 

pecadores e é levada por Michel ao inferno.  Ela clama pelos pecadores e aqui também 
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Jesus repreende os pecadores por seus pecados e eles recebem misericórdia pelo período 

do pentecostes. Ela é atendida no pedido que faz, por anjos e os heróis hebreus e cristãos. 

 A obra termina com todos louvando a Deus. Segundo Himmelfarb, não fosse pela 

presença de pecadores e pecados, seria difícil aplicar a este texto a categoria que ela 

chama de Família Apocalíptica Paulina. Ela menciona por fim, o Apocalipse de Esdras. 

No tempo do 4 Esdras, no intervalo da segunda destruição do templo, o escriba bíblico, 

herói da restauração do templo, antes da primeira destruição foi um visionário. A visão 

de Esdras foi preservado em latim, mas parece que foi traduzida do grego. A língua do 

apocalipse de Esdras é o grego. 92 

Para muitas dessas viagens ao inferno, a língua é a única pista para um cenário 

histórico. Mesmo quando a língua em que está preservado o texto não é a mesma em que 

ele foi composto ou escrito, a presença de um texto em determinada língua indica 

interesse suficiente de parte de um grupo de faladores dessa língua para traduzir e copiar 

o texto em algum ponto de sua história.93 

Um texto também mencionado por Himmelfarb, da Idade Média é A Vida de 

Pacômio. A Visão do Inferno de Pacômio aparece apenas em umas das versões do 

fundador do monasticismo cenobítico.94 As discussões sobre datação se dividem em duas 

versões: uma do meio do quarto século e outra, do nono século.95 Sua Viagem ao Inferno 

compartilha com o Apocalipse de Paulo a alusão a 2 Co 12.3, em que o Apóstolo afirma 

não saber se fora levado aos céus, no corpo ou fora do corpo.96 

Uma das torturas mais impressionantes da breve viagem ao Inferno de Pacômio é 

a tortura de um monge que, pensando estar com o corpo completamente puro, semeou 

discórdia entre outros monges, espalhando fofocas.97 

A autora apresenta ainda textos judaicos de punições ou castigos a homens maus. 

Textos judaicos de jornadas ao inferno. Ela começa por O Midrash de Darhei Teshuvah. 

Ele vê pessoas sendo castigadas, as pessoas que foram malvadas, umas sem conseguir 

beber água, estando bem próximos da fonte e outras, semelhantes aos textos cristãos, de 
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pecadores pendurados pelos membros que os faziam pecar. Há uma indicação, na suspeita 

de R. Meier, de que esse Midrash seja uma releitura expandida do Talmud Palestino.  

No texto, O Fragmento de Isaías, aparece a discussão sobre a questão de sete ou 

cinco céus. Na jornada de Isaias, existem cinco níveis de inferno em que os pecadores de 

novo são pendurados pelos seus membros pecaminosos. O fragmento de Josué B Levi do 

Talmud Babilônico. Josué B Levi é levado ao inferno guiado por Elias. Ele vê castigos 

de pecadores pendurados sem explicação e outros castigos, que são explicados em uma 

das duas versões desse trecho que sobreviveu.  

A última e mais longa das visões hebraicas é a viagem de Moisés ao céu e ao 

inferno. De acordo com Libberman, este texto só é encontrado em países árabes e 

Ginzberg reporta uma tradução árabe na Biblioteca de Berlim. Lieberman argumenta que 

este texto de Moisés tem características muçulmanas. Por exemplo, os cinco 

compartimentos de purgatório e seis compartimentos de inferno. 

 O texto começa com Moisés recebendo a Torá no Sinai. Quando começa a subir 

ao céu, Metatron é o guia de Moisés e seu corpo começa a pegar fogo. Ele sobe aos sete 

céus e vê os anjos que neles habitam. No sétimo, ele vê o trono de glória. Depois de 

ZAgzael, um anjo do sétimo céu citar a Torá pra ele, ele é conduzido a ver o Paraíso e o 

Gehenna. Ali,  Nesargiel, o chefe do Gehenna, é o guia de Moisés.  

Esse Gehenna contém mais símbolos do que os outros textos judaicos, incluindo 

castigos de pecadores pendurados, fogo e escorpiões. O texto conclui com Moisés 

voltando brevemente ao Paraíso.98  

Em sua análise das viagens ao inferno, Martha Himmelfarb apresenta textos que 

abrangem um período de mais ou menos mil anos. Já a partir desse fato, se percebe o quão 

difícil é conseguir perceber características que unam todos estes textos em uma única 

tradição, mas quando se pensa em processos históricos de longa duração e em redes 

textuais, tal tarefa vislumbra alguma possibilidade. Himmelfarb, entretanto, defende que 

os textos têm em comum a forma de viagem, um herói desenhado das escrituras judaico 

ou cristãs, um “revelador celestial” e descrições das punições que aguardam os malvados 

no inferno. 
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Aponta ainda que a presença de um desses fatores sozinhos ou mesmo de todos 

eles nessas obras não representa mais do que suposições comuns de religiões e textos 

compartilhados. Mas ela defende que a consistente aparição de explicações de signos do 

inferno com emprego de pronomes demonstrativos e/ou adjetivos numa maneira 

característica e ressurgência de punições e grupos de punições em vários subgrupos de 

textos, tomados juntos com ampla similaridade, sugere forte tipo de continuidade entre 

as viagens ao inferno. 

 Não quer dizer com isso que a ligação entre dois textos relacionados é sempre ou 

mesmo eventualmente de dependência literária, defende ela. O possível e atual tipo de 

relação entre textos pode ser colocado num contínuo com empréstimo literário numa 

extremidade e influência não literária na outra.  Entre uma e outra estão o uso de fontes, 

escritas e de outra forma, modelos comuns e empréstimos não literários.99  

A natureza de relação entre dois relatos de viagem ao inferno só pode ser 

determinada por uma leitura cuidadosa de ambos os textos no contexto das viagens ao 

inferno como grupo. Sem isso, é impossível julgar nem mesmo indicativos de relação 

paralela.  Himmelfarb afirma que as viagens apocalípticas emergem como a forma mais 

antiga de apocalipse e tomam um lugar central na discussão do desenvolvimento do 

apocalipse como gênero literário.100 

Himmelfarb aponta uma característica formal comum a vários tipos de texto de 

jornadas ao inferno que é a forma de jornada guiada em que a pessoa que viaja faz 

perguntas a um guia e esse guia responde de forma demonstrativa, de maneira comum a 

vários desses textos e esta forma comum conotaria, segundo a autora essa tradição 

comum. Ela argumenta que Dieterich ignora essas explanações demonstrativas.  

O guia se torna, segundo a autora, um recurso padrão das jornadas gregas ao 

inferno no período romano. Na descida de Plutarco, o guia conversa com o visitante, mas 

a conversa não segue um estilo. Nas obras de Luciano, os guias são ainda menos 

importantes. 101 

                                                           
99 HIMMELFARB, 1983. P 42. 
100 Idem. 
101 HIMMELFARB, 1983. Pag 43. 
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Todas essas contradições implicam, portanto, numa dificuldade de catalogar as 

Viagens ao Inferno ou mesmo a Apocalíptica como um gênero fechado e se de fato, 

características precisas ou imprecisas podem fazê-lo de forma satisfatória.102 

Como dito anteriormente, duas obras ainda serão mencionadas como parte da 

tradição de Viagens ao Inferno dentro do corpus literário do Cristianismo na Idade Média, 

com o propósito de demonstrar o quanto perdurou a tradição de Viagens ao Inferno ao 

longo do tempo e da tradição cristã. Essas obras serão apresentadas separadamente pois, 

apesar das semelhanças de tema, as características comuns de jornadas guiadas, elas tem 

um ponto que as torna diferentes das mencionadas até aqui: os seus visionários ou 

“viajantes” não são proeminentes personagens da tradição bíblica, mas homens 

“contemporâneos” à Idade Média.  

 

1.7.1 A Visão de Túndalo 

 

 A visão de Túndalo é um relato produzido no meio monástico, por um monge 

irlândes originário de Cashel, que se encontrava em Regensburg, no sul da atual 

Alemanha. Só se sabe sobre este monge que seu primeiro nome era Marcus e que dedicou 

sua obra à abadessa G.103 Ele escreveu em latim ou gaélico, no século XII. Teve ampla 

circulação na Europa. Trata de um cavaleiro-pecador chamado Túndalo que, após uma 

morte aparente, é levado ao Além-Túmulo por um anjo. Ali tem a oportunidade de 

conhecer espaços paradisíacos e infernais, com o objetivo de se corrigir de seus pecados 

e maldades.104 

 Zierer afirma que na Idade Média houve uma grande produção de viagens 

imaginárias, relatos que explicavam os locais do Além-Túmulo e que tinham por objetivo 

garantir a conversão dos fiéis. Ela aponta ainda o ser humano se vendo como um viajante 

                                                           
102 COLLINS, 2010, p 21. 
103 ZIERER, Adriana. A visão de Túndalo: da danação à salvação numa viagem imaginária medieval. In: 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. (org). O Imaginário do Além-Mundo na Apocalíptica e na 

Literatura Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015, p 

164. 
104 ZIERER, Adriana. A visão de Túndalo: da danação à salvação numa viagem imaginária medieval. In: 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. (org). O Imaginário do Além-Mundo na Apocalíptica e na 

Literatura Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015, p 

164. 
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neste mundo e este mundo seria uma cópia do mundo celeste, objetivo de todos os 

viajantes que fizessem boas ações.105 

 Havia, segundo ela, uma tendência, especialmente em obras de arte, de retratar o 

ser humano como um peregrino dividido entre dois caminhos: um da salvação e outro da 

danação eternas.106 

Uma característica que Adriana Zieger ressalta como relevante nessas pinturas e 

na obra da visão de Túndalo em sua análise, é a ponte. Na obra literária, Túndalo é 

condenado a carregar uma vaca que roubara em vida e passar por uma ponte com pregos 

que furam seus pés. Segundo a autora, a ponte é conhecida em muitas mitologias como 

barreira do Além.107 

Zierer defende que segundo se acreditava, após a morte, só haveriam dois destinos: 

O Paraíso ou o Inferno e esse destino seria determinado após o Juízo Final. Os bons 

mortos eram encaminhados ao Seio de Abraão repousando até o Juízo Final. 

Gradativamente no medievo, aponta a autora, se criou a ideia de um primeiro juízo 

individual, logo após a morte que caminhava lado a lado com o Juízo Final. No século 

XII, criou-se um lugar intermediário, o Purgatório, onde os mortos arrependidos poderiam 

pagar suas penas num tempo de duração de acordo com os pecados cometidos.108 

Até o século XV, o Além Medieval já era composto por cinco lugares diferentes: 

O Paraíso, o Inferno, o Purgatório, um Limbo dos Patriarcas e um Limbo de crianças que 

morreram antes do batismo.109 

O Inferno era caracterizado por diversos níveis de penalidades, trevas, fogo, 

montanhas, pontes estreitas, lagos gelados e fétidos. O papel da igreja era conscientizar 

os fiéis e providenciar meios para afastá-los da danação eterna. Membros do clero 

compuseram relatos sobre viagens imaginárias aos espaços do pósmorte , com o objetivo 

de explicar as corretas características  do Além e fornecer modelos de comportamento 

para que as pessoas atingissem o Paraíso. 110 

                                                           
105 ZIERER, 2015, p 164. 
106 ZIERER, 2015, p 166. 
107 ZIERER, 2015, p 166.  
108 ZIERER, 2015, p 167. 
109 ZIERER, 2015, p 167. 
110 ZIERER, 2015, p 170. 
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Para ela, segundo Le Goff,  essas viagens são originárias de três tradições:1. As 

descidas no Inferno e Julgamentos, como por exemplo, a ida de Gilgamesh ao Inferno e 

a descida de Eneias aos infernos; 2. Os Apocalipses judaico-cristãos compostos entre os 

séculos II e III d C e 3. As narrativas pagãs, especialmente irlandesas de viagens ao Outro 

Mundo. A questão que ela aponta é a “conversão” dos paraísos terrestres e terras 

prometidas de delícias e prazeres das narrativas pagãs em uma divisão clara de três 

lugares: Paraíso, Inferno ou Purgatório.  

Então, os relatos de viagens ao Além se tornaram manuais pedagógicos de 

salvação, na medida em que eram transmitidos oralmente pelos clérigos durante os 

sermões para serem memorizados pela população a fim de que sua conversão e salvação 

ocorressem.111 Eram relatos produzidos principalmente pelos monges que viviam 

afastados, em jejum e oração e por isso, considerados mais próximos de Deus e dos 

anjos.112 

A Visão de Túndalo se aproxima dos manuais do “Bem Morrer”: escritos que 

defendiam a extrema-unção e o arrependimento na hora da morte. Era temido ao extremo 

a morte súbita sem tempo desse arrependimento final.  

Para a autora, a Visão de Túndalo se aproxima dos exempla, relatos curtos com o 

objetivo de ensinar uma lição moral a um público de ouvintes através da pregação 

religiosa. No caso de Túndalo, ele deverá passar por todo um processo de purgação, 

sofrerá em seu corpo, conhecer os espaços do Além para ter uma segunda chance: se 

arrepender e tornar-se um bom cristão e atingir a salvação.113 

A autora afirma ainda pontos de contato entre a Visão de Túndalo e uma outra 

viagem ao Além, do ano de 731, a visão de Drythelm, contida na obra História 

Eclesiástica Gentis Anglorum do monge anglo-saxão Beda.  

A visão de Túndalo oferece uma estrutura de Purgatório, Inferno, Pré-Paraíso e 

Paraíso, mas que em versões latinas, esse Purgatório não é mencionado. Um jovem e 

formoso cavaleiro era muito vaidoso e não tinha cuidado de sua alma. A partir do 

momento que conheceu o Além passou a dar esmolas, frequentar as missas e a pregar as 

Escrituras, coisas que antes não fazia. No período em que estava como morto, que durou 

                                                           
111 ZIERER, 2015, p 174. 
112 Idem, p 174. 
113 ZIERER, 2015, p 175. 
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3 dias, os demônios tentaram se apoderar de sua alma, mas um anjo o protegeu e guiou 

pela jornada ao Além. Ele é levado ao Purgatório e ao Inferno onde vê mas também sofre 

algumas penas. São enfatizados, defende a autora, os sentidos, especialmente a visão e a 

audição.  

Ela aponta uma característica já mencionada acima por Himmelfarb, do nível de 

discurso entre o personagem Túndalo e seu guia, para o qual ele pede explicações sobre 

os lugares de penas, as condenações e os diferentes níveis de purgação e quem os sofria. 

Mas um outro nível de discurso é apresentado na obra que é a do pregador religioso e 

seus ouvintes. As descrições contadas por ele pareciam transpor a história de Túndalo 

para o presente.114 

Zierer discute as penas e a presença de feras provenientes da mitologia pagã e que 

na visão são associados aos demônios que castigam os pecadores.115 

A autora conclui que as viagens imaginárias receberam tradições de uma vasta 

literatura: textos orientais, apócrifos judaicos cristãos, a Bíblia, a herança clássica, 

narrativas de origem irlandesa, assim, um dos seus propósitos era a organização e 

racionalização do espaço do Além, através da incorporação de várias tradições voltadas à 

salvação dos indivíduos. Ela sustenta que A Visão de Túndalo tem um papel importante 

nesse processo devido a sua longa circulação no medievo.  

Kenner Terra e Francisco Leite corroboram que este texto é uma das mais 

importantes fontes do imaginário de Além-Mundo da Idade Média, estando entre vários 

relatos de viagens às regiões infernais e celestiais, tão comuns no mundo judaico-cristão 

e na Baixa Idade Média. Eles afirmam que nesse texto manifesta-se a densidade da cultura 

popular. 116 Estes autores discordam, entretanto, de Zierer quando ela pensa nesse texto 

apenas em categorias de textos usados para evangelização. Eles argumentam que as visões 

de paraíso e inferno já começaram a se inter-relacionar bem antes do monopólio da Igreja 

Católica sobre a Europa.117Além disso, eles defendem a questão da crítica proposta pelas 

visões medievais do inferno, geralmente, dirigida aos ricos. Nesse sentido, a Visão de 

                                                           
114 Idem, p 184.  
115 ZIERER, 2010, p 190. 
116 LEITE, Francisco Benedito e TERRA, Kenner Roger.  Do Inferno ao Céu...A Visão de Túndalo. In: 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. . (org). O Imaginário do Além-Mundo na Apocalíptica e na 

Literatura Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015, p 

207 
117 LEITE, TERRA, 2015, p 208. 
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Túndalo permanece no esteio dessa crítica, sendo ele um cavaleiro rico que após sofrer 

penas no inferno, doa tudo que tem aos pobres e à Igreja.118 

Sobre o gênero literário da Visão, Leite e Terra concordam com Zierer: o texto 

faria parte do gênero exemplum, mas limitando-o, enquanto função literária. Eles 

defendem que o texto se enquadre no gênero literário de Viagem além-mundo, como um 

gênero muito presente na literatura e imaginário da Idade Média e antes disso, também 

encontrado na literatura apocalíptica judaico e cristã. Nesse sentido, concordando com a 

perspectiva de Collins, o qual define um tipo específico de apocalipse, Viagem Além-

Mundo, marcado por especulações cosmológicas. 119 

 

1.7.2 A Visão de Thurkill 

 

 Entre as visões mais famosas entre as medievais também se encontra A Visão de 

Thurkill, que ao lado da Visão de Túndalo e O Purgatório de São Patrício e a Visão de 

Gottschalk, de Edmund, trazem visões em que o Céu, o Inferno e o Purgatório estão bem 

definidos.120  

 A Visão de Thurkill é apresentada por seu redator como um fato verídico ocorrido 

na noite do dia 27 de outubro de 1206. Naquele momento, enquanto cuidava da lavoura 

do dia, Thurkill é visitado por São Juliano, enviado por São Tiago, de quem é devoto, 

para guia-lo em sua viagem ao Além-Mundo. E aqui, diferente de outras visões em que 

anjos são os guias, temos um Santo. Nessa visão também, Thurkill é um camponês 

simples e hospitaleiro e é chamado por São Juliano a uma missão especial de ir conhecer 

o Além-Mundo. Sua viagem se dá quando ele adormece e termina ao ser acordado com 

água sendo jogada em seu rosto, para que ele desperte de um demorado sono. 121 

 Alguns pontos intrigantes da Visão de Thurkill, além da presença desses santos, é 

o fato de que ele é levado em espírito até o lugar chamado o Centro da Terra, que é uma 

Basílica dedicada à Virgem Maria. Golin e Wotckoski defendem que este fato demonstra 

                                                           
118 Idem.  
119 COLLINS, 2010, pp 6-7. 
120 GOLIN, Luana Martins e WOTCKOSKI, Ricardo Boone. O Além-Mundo no Imaginário Medieval: A 

Visão de Thurkill. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. . (org). O Imaginário do Além-Mundo na 

Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 

São Paulo, 2015, p 243. 
121 GOLIN e WOTCKOSKI, 2015, p 247. 
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um início de devoção à Virgem Maria começando na Igreja Católica nos séculos XI e 

XII. Além disso, há uma referência aos pontos cardeais com uma simbologia sugestiva: 

o Leste é a região do nascimento, renascimento e paraíso. O Oeste é a região da 

decadência, do morrer. Já o Norte é a região do Além, das regiões infernais e o Sul é o 

paraíso. A Basílica era o local de divisa entre vida e morte, o local onde se encontravam 

e se dividiam as almas. Todas as dimensões de céu, purgatório e inferno se dão, na Visão 

de Thurkill, nos limites da Basílica de Santa Maria. 122 

 Na parte Norte de onde estavam Thurkill, São Domingos e São Juliano, numa casa 

escura e decadente, estava o inferno. Na Visão de Thurkill, o Inferno é descrito como um 

teatro em que os condenados encenam seus pecados, são castigados e torturados pelos 

demônios que se divertem às suas custas e são depois reconstituídos para em seguida, 

serem torturados com barras de ferro abrasadas. Além disso, a visão apresenta quatro 

arenas em que os condenados são castigados em caldeirões em que são cozidos e há um 

revezamento a cada sete dias em cada uma dessas arenas.  

 Os autores chamam atenção para o fato de que, nessa visão, mesmo quando se 

trata de espíritos, os sofrimentos do corpo e da alma se misturam e esses limites não estão 

bem definidos. 123 

 Golin e Wotckoski concluem apontando que os desejos de punição e a curiosidade 

pelo o que existe no pós-morte permeiam não apenas o mundo medieval, mas ainda hoje 

estão presentes no mundo moderno.  

 Após as apresentações desses textos e de uma aproximação teórica do gênero a 

partir das teorias de Himmelfarb, Collins e Iser, com o propósito de observar esses e 

outros aspectos do Gênero Viagens Além-Mundo, no próximo capítulo, apresentaremos 

uma análise de um dos textos mais antigos do Cristianismo Primitivo em que é feita uma 

descrição de castigos no Inferno, os Atos Apócrifos do Apóstolo Felipe ( Para efeito de 

compreensão, a partir de agora, ao se referir a esta obra, será usada a sigla AF). 

 

 

                                                           
122 GOLIN, WOTCKOSKI, 2015, p 249.  
123 GOLIN, WOTCKOSKI, 2015, p 254.  
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Capítulo II 

UM APOCALIPSE FORA DE LUGAR: A descrição dos castigos no Inferno 

nos Atos Apócrifos do Apóstolo Felipe 

 

 

Introdução ao Capítulo II 

 

Um dos textos mais antigos e completos do Cristianismo Primitivo, no qual surge 

uma descrição do Inferno são os Atos Apócrifos do Apóstolo Felipe (AF). Pensando nisso 

e no fato de ser também um texto pouco conhecido, escolhemos os AF para análise neste 

capítulo que se segue124. O texto apócrifo dos AF apresenta como primeiro milagre do 

Apóstolo, a ressurreição de um jovem, filho único de uma viúva. Este jovem, ao voltar 

da morte, passa a relatar uma terrível visão do inferno do tempo em que esteve morto e 

passa a relatar as penas dos condenados como forma de pregação para o arrependimento 

de seus interlocutores. Esta é a missão que o jovem entende passar a ter como 

responsabilidade ao voltar à vida.  

Buscaremos empreender uma análise literária do Ato I dos AF, à luz de toda a 

pesquisa sobre o tema de jornadas ao inferno a fim de compreender narrativamente esse 

processo de recepção do tema, seus nuances e traduções nas bordas da cultura em que o 

texto se encontra, traduções essas refletidas na sua própria estrutura textual.125  

Para tal, será necessário um aprofundamento nessas características de jornadas ao 

inferno presentes em tantas literaturas das mais diversas culturas como tem sido afirmado 

por autores como Martha Himmelfarb, Collins126 e outros. A principal preocupação neste 

                                                           
124 Para maiores informações, disponibilizamos o relato do Ato I do texto dos AF em anexo. 
125 LOTMAN, Yuri. La semiosfera. I Semiótica de La cultura y del texto. Desiderio Navarro (tradutor do 

russo). Madrid: Ediciones Cátedra, 1996. 174 p.  
126 HIMMELFARB, Tours Of Hell. An Apocalyptic Form in Jewish and Christian Literature. 

Philadelphia: Fortress Press 1983; COLLINS, John. A Imaginação Apocalíptica. Uma introdução à 

literatura apocalíptica judaica. Carlos Guilherme da Silva Magajewski [trad]. São Paulo: Paulus, 2010. 
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momento da pesquisa é demonstrar a representatividade do tema pelo fato de estarmos 

diante de uma sobreposição de gêneros. Ou seja, dentro de um Ato Apostólico 

encontramos, de imediato um texto de tradição apocalíptica (de viagens ao além-mundo) 

e isso certamente demonstra a importância desse gênero e a sua popularidade na 

concepção de um conceito de além-mundo nesse período de formação do Cristianismo 

Primitivo. 

A hipótese desta pesquisa percorre o caminho da história da recepção. 

Entendendo, como afirma Paulo Nogueira, que o eixo central dessa hermenêutica da 

recepção está no papel do leitor, na polissemia potencial do texto e nas repercussões 

culturais e sociais da Bíblia127 e, ampliando ainda a abordagem desta pesquisa, dos textos 

não bíblicos, pensando numa abertura literária, como dito anteriormente, numa 

perspectiva de apocrificidade, inclusive dos textos bíblicos128 e no que o autor considera 

releitura de temas na longa duração, analisando redes textuais amplas.129 

Assim, partindo da relativa ausência do tema do Inferno e Além-Mundo nos 

Evangelhos Canônicos e na Bíblia Hebraica, tendo em mente os precedentes na 

apocalíptica judaica, o desenvolvimento de uma tradição no Cristianismo Primitivo e a 

partir da recepção do tema nos textos apócrifos e reapropriações medievais, pretendemos 

demonstrar reapropriações contemporâneas do tema, ainda que com continuidades e 

rupturas.  

 Tratamos esse capítulo como um Apocalipse fora de lugar pela presença de um 

Apocalipse de Viagens ao Inferno presente dentro de um texto de Atos Apostólicos, que 

seria, normalmente classificado dentro do gênero de Atas. Entretanto, há a presença desse 

subgênero do Apocalipse e nesse sentido, percebe-se hibridismo de gêneros, uma 

discussão a respeito de fronteiras textuais de gêneros, para a qual não debruçaremos muito 

tempo de discussão, apenas percebemos e apontamos sua presença.130 

A seguir, apresentaremos um mapeamento de pecados e castigos dessa obra em 

relação a outros textos anteriormente mencionados também nesta pesquisa, reafirmando 

a hipótese de intertextualidade. 

                                                           
127 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Introdução. Dossiê: Hermenêutica da Recepção. In: Estudos 

de Religião. Revista Semestral de Estudos e Pesquisas em Religião. Volume 26, n. 42, junho de 2012.  
128 NOGUEIRA, 2015, p 21.  
129 NOGUEIRA, 2012, p 14. 
130 LOTMAN, 1996, p 20. 
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2.1 Sobre os Atos de Felipe  

 

 Piñero afirma que os AF possuem um caráter mais retórico do que doutrinal131e 

esta característica pode ser relevante ao se pensar esta pesquisa do ponto de vista literário 

do texto dos Atos. O autor afirma que os AF que dispomos na atualidade, são compostos 

a partir do trabalho de três autores que juntos, trazem a totalidade de que dispomos hoje 

para ler o texto. 

 C Tischendorf editou o Ato 2 em 1850 servindo-se do manuscrito grego 881 de 

Paris. M. Bonnet publicou os AF na edição de Atos Apócrifos utilizando-se de diversos 

manuscritos132. Desses, temos para a parte que analisaremos a seguir, especificamente, o 

Ato 1 V: Vaticano Grego 824, século XI. Os manuscritos Xenophontes 32 foram outra 

importante forma de transmissão dos AF no ano de 1974. Os seus descobridores foram 

François Bovon e Bertrand Bouvier. Seu texto básico foi publicado no Corpus 

Christianorum, Series Apocrryphorum de Brepols em 1999.133 

 Para Piñero, o Ato 1 nos manuscritos V é um dos textos mais completos dos AF. 

Este texto, segundo Piñero, é comum aos manuscritos denominados como V, Vaticano 

824 e em A Xenofontes 32 sendo aquele mais breve, embora o autor aponte que a primeira 

parte, da ressurreição do filho da viúva, é comum às duas fontes. Então, o que temos é 

um texto comum à duas fontes 

 Segundo Piñero, as diferenças e contrastes em todo o texto dos AF se explicam 

melhor se a obra for pensada como um conjunto de textos diferentes, unidos em torno de 

um mesmo protagonista e provenientes de diferentes tradições134. 

 De acordo com F. Amsler, nos AF, temos quatro obras especificamente distintas: 

O ato 1, o ato 2, o bloco dos atos 3 a 7 e o ato 8 e seguintes. Para Piñero, o ato 8 (Jesus 

                                                           
131PIÑEIRO, AntonioSáenz y CIERRO,  Gonçalodel  (co-autor).  Hechos Apócrifos de losApóstoles.  

Volume 3. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011. 
132 PIÑERO, 2011, p 6. 
133 PIÑERO, 2011, p 7.  
134 PIÑERO, 2011, p 10. 
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designando os apóstolos aos seus destinos missionários) demonstraria a intenção de dar 

início a uma nova obra ou pelo menos, ciclos novos de narração135. 

 Abaixo apresentamos uma tabela com uma visão panorâmica de todo o texto dos 

AF, apenas para nos situar em relação ao texto, com um breve sumário do que trata cada 

ato/capítulo: 

Ato/ Capítulo Temática do Ato  

Ato I – Ao  sair da Galileia, 

ressuscita um morto  

Apresenta a ressurreição de 

um jovem e a descrição do 

Inferno que o mesmo faz 

Ato II – Quando Chegou à 

Grécia de Atenas  

Felipe debate com 

Filósofos e tem um embate 

com o sumo sacerdote 

Ato III- As realizações de 

Felipe na terra dos Pardos 

Felipe se encontra com 

Jesus na forma de uma 

águia e acalma uma 

tempestade.  

Ato IV – Cura da filha de 

Nicoclides em Azoto 

Narra milagres realizados 

por Felipe, a cura de 

Caritina  

Ato V- Na cidade de 

Nicatera, sobre Ireo 

Conversão do judeu Ireo,  

Ato VI – Em Nicatera, 

cidade da Grécia 

A cidade de Nicatera se 

volta contra Felipe, ele é 

preso e acontece a 

conversão de Ireo 

Ato VII – Nercela e Ireo 

em Nicatera 

Construção de uma igreja 

Ato VIII – Onde o cabrito e 

o leopardo do deserto 

creram 

Narra o processo de 

designação do Apóstolo, a 

conversão de um cabrito e 

um leopardo,  

                                                           
135 PIÑERO, 2011, p 10. 
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Ato IX – A morte de um 

dragão   

Apresenta o encontro do 

apóstolo e seus 

companheiros com um 

dragão e serpentes.  

Ato X – ausente  Ausente no texto 

Ato XI – Ato 11º do Santo 

Apóstolo Felipe 

Narra o encontro de Felipe 

com demônios na porta da 

cidade, encontro com outro 

dragão 

Ato XII – Quando o cabrito 

e o leopardo pediram a 

Eucaristia 

Os companheiros animais 

de Felipe pedem para 

tomar eucaristia  

Ato XIII – Do santo 

apóstolo Felipe sobre sua 

chegada a Hierápolis 

Se encontra com serpentes 

oraculares,  

Ato XIV - Do santo 

apóstolo Felipe sobre o 

cego Estaquis 

Se encontra e cura um rico 

cego chamado Estaquis 

Ato XV – Do santo 

apóstolo Felipe sobre 

Nicanora, a mulher do 

Governador.  

Enfermidade e cura de 

Nicanora,  

Das viagens do Apóstolo 

Felipe desde o Ato XV até 

o final, incluindo o 

martírio. 

Relata o martírio de Felipe 

e seus companheiros, 

incluindo a chegada de 

João a Hierápolis e uma 

intervenção de Jesus e por 

fim, descrevendo a 

sepultura de Felipe.  

 

 Conforme demonstrado resumidamente, alguns Atos simplesmente faltam na 

tradição manuscrita (atos X e XIV) e nosso interesse se concentra unicamente no Ato I 

em que é feita detalhadamente, uma descrição do Inferno pelo filho da viúva da Galileia 
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que o Apóstolo Felipe ressuscita. Alguns aspectos são importantes serem relatados, 

entretanto. No ato II, imediatamente após o fechamento dessa cena de ressurreição do 

jovem, filho da viúva, o Apóstolo tem um encontro com oradores e filósofos que é 

interrompido pelo sumo sacerdote de Jerusalém acompanhado de um exército. Nesse ato, 

novamente é mencionado o Inferno, mas sem uma descrição detalhada, sem mencionar 

castigos e condenados, apenas como um abismo que se abre para engolir o sumo sacerdote 

e os soldados que o acompanham.  

Esse abismo, aberto por ordem do Apóstolo, em sua ira, será reaberto novamente, 

por ordem de Felipe, no Ato XV, Ato de martírio do apóstolo e seus companheiros, 

quando, novamente tomado de ira, ele ordena que o povo de Hierápolis seja engolido pelo 

abismo. Nessa ocasião, entretanto, embora a autoridade de abertura do abismo esteja com 

Felipe, ele é desautorizado por Jesus, que desce dos Céus e resgata todo o povo da cidade, 

dando a Felipe um castigo por sua ira, de ficar 40 dias rodeando o Paraíso, sem poder 

entrar. Mas sobre esta autoridade sobre o abismo, voltaremos a tratar posteriormente. 

 A seguir, dedicamos um breve tempo para falar sobre o protagonista da narrativa, 

o Apóstolo Felipe.  

 

2.2 A questão do Protagonista.  

 

 Sobre a identidade do Felipe, protagonista dos AF, Piñeiro afirma que textos 

antigos de Eusébio de Cesareia em referência a Clemente de Alexandria citam 

personagens distintos quando se referem a Felipe.136 Piñeiro, citando Clemente, fala dos 

apóstolos casados, entre os quais, estaria Felipe. Usa ainda como referência, Atos de 

Lucas em que conta a chegada de Paulo a Cesareia e sua hospedagem na casa do 

Evangelista Felipe, um dos sete diáconos. Este Felipe, um dos que com Estevão, foi eleito 

diácono, marchou à Samaria e anunciou o Evangelho. Os dois personagens, o evangelista 

e o apóstolo estariam unidos por uma mesma tradição que os situa em Hierápolis da 

Frígia. 

O apóstolo Felipe aparece mencionado nas listas dos doze, transmitida pelos sinóticos 

e pelos Atos Canônicos. Em Mateus 10.3, forma uma dupla com Bartolomeu[...]. O 

evangelho de João contém várias referências a Felipe. Outro Felipe faz sua aparição 

                                                           
136 PIÑERO, 2011, p 11 
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nas páginas do Novo Testamento, à ocasião do conflito doméstico entre gregos e 

hebreus, sobre quem serviria às mesas e neste episódio se elegem sete varões com a 

intenção de que os Apóstolos pudessem ter liberdade e tempo de se dedicarem a 

oração e ao ministério da palavra. Entre os eleitos como diáconos, Felipe é o segundo 

mencionado [Atos dos Apóstolos 6.5]137 

A despeito de contradições ou posições a respeito da identificação do personagem 

central, compreende-se que se trata do Apóstolo Felipe designado por Jesus, conforme 

mostra o Ato 8 destes Atos, enviado para “a terra dos gregos”138. 

 

2.3 Análise narrativa do primeiro Ato de Felipe: a ressurreição de um jovem e sua 

visão do inferno 

 

Esta aproximação com o texto do Ato Primeiro de Felipe é proposta, não apenas 

a partir de uma tentativa de se chegar ao autor ou ao contexto em que esse texto fora 

produzido, mas em especial, uma aproximação a partir de análise narrativa, aqui 

entendida, como eixo de comunicação. Como esse texto comunica uma mensagem aos 

seus interlocutores? 

Do ponto de vista teórico, entendendo análise narrativa como “leitura pragmática 

que estuda os efeitos de sentido produzidos pela disposição da narração”, partindo do 

pressuposto que existe uma intenção, uma estratégia narrativa desenvolvida.139Para tanto, 

é fundamental perceber, por exemplo, quem conta a história. Não se trata de uma 

discussão sobre autor, uma vez que, do ponto de vista da narrativa, o autor não nos 

interessa, mas o narrador. O texto dos AF é contado por um narrador que não é 

personagem, mas é, segundo a conceituação de Marguerat, um narrador onisciente e 

confiável. Entretanto, no trecho específico tratado nesta pesquisa, do ato primeiro, há uma 

alternância de narradores. 

Marguerat nos apresenta o conceito de um narrador onisciente e confiável, que 

estabelece de pronto, uma relação com o leitor e que, uma vez estabelecida esta relação 

de confiança, se tem narrativa. Esse narrador, defende Marguerat, vai conduzir os olhos 

                                                           
137 PIÑERO, 2011, p. 13. 
138Atos de Felipe, pág 129, linha 94. 
139 BOURQUIN, Yvan e MARGUERAT, Daniel. Para ler as narrativas bíblicas. Iniciação à análise 

narrativa. São Paulo: Edições Loyola. 2009. 
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do leitor e fica estabelecido uma espécie de contrato em que ele (narrador) tem o poder 

de escrutinar sentimentos, descrever reações, revelar acontecimentos que não tiveram 

testemunhas e relatar sonhos, visões, etc.140 

No caso específico do Ato primeiro de Felipe, este narrador primário, onisciente, 

na construção do texto, sai de cena e dá passagem para a entrada de um narrador 

personagem, chamado por Marguerat como narrador secundário.  

 A seguir, entraremos na análise do texto como um todo. A pesquisa buscará 

observar questões relacionadas ao conceito141 de cronotopo142 e da análise narrativa do 

texto em blocos, dividindo o texto por castigos na visão do jovem.  

 

2.4 Ao sair da Galileia, ressuscita um morto 

 

 O texto se inicia com o encontro do Apóstolo Felipe da Galileia com uma viúva 

que perdera o único filho. (pág 33, linhas 1ss). Aqui há uma noção geográfica, “saindo da 

Galileia”, mas o texto não chega a ser preciso em oferecer localizações. Diz apenas 

“saindo da Galileia”. 

 Já neste primeiro momento, se dá a relação com um narrador que apresenta “o 

sofrimento no espírito do Apóstolo ao ver aquela mulher que se desespera e arranca os 

cabelos” (pág 33, linha 1).  

 A partir deste primeiro contato, o narrador nos apresenta um diálogo de interesse 

do apóstolo e desta mãe. Ela pede a ele para não lhe perguntar nada e explica seu 

sofrimento em não entender o que fez de errado para merecer tal sofrimento. Ela enumera 

os sacrifícios feitos a todo um panteão de deuses romanos e gregos como Marte, Apolo, 

                                                           
140 MARGUERAT, 2009, p 22.  
141 Na visão Bakhtiniana, podemos pensar cronotopo como expressão da indissociabilidade da relação 

entre espaço e tempo que forma o todo em equilíbrio mas não se separa. O termo é entendido em toda a 

sua relação com a teoria da relatividade de Einstein. Indica a interdependência entre o tempo e o espaço. 

Expressa o indivíduo no tempo e no espaço. A concepção de tempo traz consigo uma concepção de 

homem e, assim, a cada nova temporalidade, corresponde um novo homem. O cronotopo constrói a 

imagem do indivíduo dentro do texto literário, determinando as relações dos personagens e tornando 

concreto o espaço descrito no romance. (AMORIM, Marília. Cronotopo e exotopia. In: BRAIT, 

Beth. Bakhtin: outros conceitos-chave/Beth Brait. (org.). São Paulo: Contexto, 2006, p. 95-114). 

142 BAKHTIN, Mikhail. Formas de tempo e cronotopo no romance – ensaios de poética histórica. In: 

Questões de Literatura e de Estética. Tradução de Aurora F. Bernardini et all. São Paulo: Hucitec/ 

Anablume, 2010 B 
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Hermes, Artemis, Zeus, Atena, Hélio e Selene. Essa relação de uma viúva da Galileia 

com o panteão greco romano remete ao que Lotman aponta como comunicação nos 

limites da cultura, nas fronteiras da semiosfera.143 

 O diálogo entre Felipe e a viúva  passa a se dar no âmbito de temas muito presentes 

ao longo de toda a narrativa dos Atos de Felipe, os quais parecem permear toda a história: 

a questão da castidade, a saber,  quando Felipe pergunta à viúva o que ela pensa sobre 

isso e afirma: “Deus é amigo da castidade” (pág 35, linha 3, parágrafo 2) e na questão 

também reaparece ao longo dos Atos de Felipe e de outros Atos Apócrifos, da abstinência 

de beber vinho e comer carne, nas palavras da viúva, que almeja por apenas comer pão e 

água. (pág 35, linha 3, parágrafo 1).  

 O diálogo passa então a ser entre o Apóstolo, que se aproxima do moço e lhe dá 

uma ordem para que se levante apenas e o narrador onisciente sai de cena a partir de 

então, na narrativa, e o jovem, ao ressuscitar, passa a relatar o que viu e assume o papel 

de narrador, narrando de forma direta o que vê. (pág 35, linha 4, parágrafo 2 e pág 36, 

linha 1, parágrafo 1).  

 É relevante ressaltar a esta altura que, além dos temas da abstinência de 

determinados tipos de comida e da castidade, o ambiente que surge será de vital 

importância em outros momentos no texto. O narrador-personagem nos conduz do mundo 

“real” de quem estava “saindo da Galileia” para uma jornada ao inferno. 

O jovem ressurreto passa a mostrar o inferno como local de tormentos e castigos 

para um determinado grupo de condenados; ele não chega a afirmar como entrou, porque 

foi parar lá e como se deu essa passagem, mas aqui temos duas observações importantes: 

do ponto de vista do cronotopo de Bakhtin144, este inferno é um espaço geográfico fora 

do alcance da realidade.  

Se “saindo da Galileia” já apresentava um espaço narrativo, este “inferno” ou 

“abismo” é completamente pertencente ao não mundo e os relatos a seguir virão cheios 

de elementos do que Bakhtin define como realismo grotesco145, nos tormentos e castigos 

dos condenados. E nesse sentido, passa a nos apresentar também um “espelho”, conceito 

                                                           
143 LOTMAN, 1996, p 12.  
144BAKHTIN, 2010 B, pp. 225.  
145 BAKHTIN, 2010, p 218.  
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presente nas bordas da cultura de Lotman, em que se apresentam inversões e elementos 

de “não cultura”.146  

Outro aspecto fundamental e nesse caso, para a própria construção do texto, é este 

“abismo”, o qual voltará e será fundamental ao longo da narrativa: no ato seguinte, Felipe, 

tomado de cólera, ordena que o chão se abra e engula o sumo sacerdote que vai de 

Jerusalém para Atenas a fim de prendê-lo, e este sumo sacerdote, nos conta a narrativa, 

vai parar no abismo, “desceu vivo ao inferno”. (Ato 2, pág 71, linha 28, parágrafo 3).  

E uma vez mais, no final do texto, já dentro da narrativa de martírio do apóstolo, 

ele com Bartolomeu e sua irmã Mariamne estão sofrendo o martírio e num momento de 

fúria contra o povo de Hierápolis, Felipe ordena que o abismo se abra e engula toda a 

população da cidade e assim, eles são todos enviados ao inferno. (Ato de martírio, pág 

195, linhas 132 e 133, parágrafo 27). Isso demonstra a importância estratégica do tema 

do submundo do abismo e a relevância do tema no Ato Primeiro do texto. 

Tanto na narrativa do ato segundo em que o sumo sacerdote é lançado ao inferno 

sem as roupas e elas desaparecem (pág 71, linha 28), quanto na narrativa do ato de 

martírio, o abismo se abre por conta da ira do Apóstolo e sob a ordem de Felipe. Ele tem, 

para a narrativa esse poder de “abertura do inferno”. O texto do ato 1, com a ressurreição 

do jovem deseja mostrar esse poder se inaugurando: Felipe traz o jovem de volta do 

inferno, o chamando à vida (pág 44, linha [I A 11], parágrafo 2) e a partir daí, ele ganha 

essa autoridade de abrir as portas do abismo.  

A diferença se dá sob o aspecto de que, tanto no ato primeiro, da ressurreição do 

jovem, como no ato de martírio, o ato final, há o retorno do inferno. No primeiro caso, 

por iniciativa do chamado de Felipe, como já mencionado acima e no último, por 

iniciativa de Jesus, em repreensão à ira de Felipe e nesse caso, o apóstolo sofre 

consequências por essa ira. Felipe ficará do lado de fora do paraíso por quarenta dias, 

como castigo pela desobediência. A desobediência, no caso, segundo as palavras de Jesus 

nesse encontro é que Felipe “pagou mal por mal”. (Ato de martírio, pág 197, linha 137, 

parágrafo 31).  

Se no caso do jovem, Felipe o chama de volta do inferno, no ato de martírio, Jesus 

estende sua mão, traz uma cruz no ar que vem do céu ao abismo e todos, exceto o 
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procônsul e a Víbora que era objeto de culto, subiram pela cruz, de volta à vida. (pág 199, 

linha 138, parágrafo 32).   

A única conclusão que se pode chegar, sob o ponto de vista de localização 

geográfica, se é possível concluir algo, é que este inferno está no abismo e debaixo do 

chão. Seja “saindo da Galileia” ou em Hierápolis, é mediante a ordem de Felipe de que 

se abra o abismo que vai ocorrer o “inferno”. Embora, na narrativa do ato primeiro, em 

sua composição narrativa147 não aconteça de forma física. Diferente dos habitantes de 

Hierápolise  do sumo sacerdote, o jovem que é trazido de volta não tem uma experiência 

necessariamente corpórea, não cai no abismo. Ele sai do inferno passando por portas e 

desperta do sono da morte, retornando à vida, ao ouvir uma voz que o chama. (Pág 45, 

linha [I A 11], parágrafo 2).  

 O jovem, então, assume o papel de narrador em segundo grau, segundo o conceito 

de Marguerat, e passa a ser voz a guiar148o que viu no inferno e diz que a primeira coisa 

que vê é uma mulher com aspecto de dragão e que trazia nas mãos, dados como línguas 

de serpentes e um garfo que usava para empurrar os homens ao abismo. (pág 37, linha I 

A 5, parágrago 1). Ele afirma iniciar um diálogo com um anjo que  havia aberto para ele 

os cárceres de juízo de Deus e pergunta a este anjo quem era esta mulher. O tema neste 

primeiro momento é o do deboche com aqueles que creem. A mulher sugere que os 

homens façam piadas uns com os outros e se enganem.  

 No parágrafo seguinte, [I A 6], o jovem, narra que viu um homem em uma fossa 

e pede o perdão para este homem, por uma hora. É importante se analisar o uso desse 

tempo no texto. Não se trata nesse caso, do que Marguerat define, utilizando-se de Paul 

Ricoeur, de “tempo mortal”149, visto que está se falando de um mundo não-mundo, do 

inferno. O que representa, do ponto de vista da narrativa, esse tempo de uma hora, dentro 

do conjunto maior de tempo que este jovem permaneceu morto?  

 Não se tem uma dimensão desse tempo de morte, de quanto tempo demorou essa 

permanência desse jovem no abismo e em “estado de morte”. Marguerat defende que “o 

estudo de temporalidade narrativa se consagra a esse jogo de relações entre tempo 

contado, que é o tempo da história contada, e o tempo contando, que é o da narrativa.”150 

                                                           
147 MARGUERAT, 2009, p 31.  
148 MARGUERAT, 2009, p 24.  
149 MARGUERAT, 2009, p 100. 
150 MARGUERAT, 2009, p 107 
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Não parece, portanto, haver uma preocupação nessa “história dentro da história”, com 

questões de tempo.  Na verdade, essa preocupação não parece estar muito presente em 

toda a narrativa dos Atos de Felipe; a ação vai se desenvolvendo, ponto a ponto, “tirando 

o fôlego” do interlocutor que espera, para ver o que vai acontecer a seguir.  

 Nas cenas apresentadas a seguir, o jovem é apresentado a outros condenados, um 

jovem, que tem líquidos que escorrem das suas feridas convertidas em víboras de fogo 

que o devoravam como castigo por difamar e colocar em dúvida a virtude de virgens, em 

contraponto, um idoso, que recebe gotas de fogo sobre sua cabeça calva como castigo por 

beber muito vinho e por causa disso, fazer piadas e canções debochando das autoridades 

eclesiásticas e entre estes, mais dois homens, condenados  a jogarem bolas de fogo um 

para o outro eternamente, por falarem mal dos que vivem em castidade.  Nesse episódio, 

fica bastante evidente o que Bakhtin chama de realismo grotesco, presente nos castigos 

desses condenados. (Págs 39, 41 e 43, linhas [I A 7] até [I A 10]).  

 Interessante observar alguns elementos. O jovem em questão não está condenado 

a nenhum desses castigos, mas exerce o papel de narrador secundário do que observa. Ele 

interpela os anjos, ora um desconhecido que o acompanha e some, ora ao Arcanjo Miguel, 

que por vezes, vem ao seu encontro e ele chama de “líder Miguel” (pág 45, linha [I A 12], 

parágrafo 2), e há nesses encontros, sempre numa perspectiva de interceder por estes 

condenados junto aos eunucos e virgens que foram, segundo conta a narrativa, as vítimas, 

os ofendidos por eles.  

 Neste sentido, de intercessão pelos condenados, embora, os anjos tenham negado 

para ele esse direito (pág 43, linha [I A 11], par. 1 e outros), encontra paralelos na história 

dos textos de viagens ao mundo dos mortos, aos infernos na tradição apócrifa antiga ou 

no que Nogueira define como pseudepigrafia: escrever um texto usando a autoridade de 

outro.151 

Nos relatos finais de visões, o jovem vê, pela primeira vez em toda a visão, a 

presença feminina como uma das condenadas. A visão do inferno é aberta com uma 

mulher responsável por empurrar os homens ao abismo e aqui é fechada com uma mulher 

e um homem, condenados e presos entre as patas de um cachorro de três cabeças, 

conhecido da literatura e mitologia pagã, chamado Cerbero que lhes devora as entranhas.  

                                                           
151 NOGUEIRA, 2015, p 10 
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O cachorro está ali para castigar outros que, como aquele par, blasfemam contra 

as lideranças religiosas. É interessante que aqui, também pela primeira vez, há menção 

de diáconos e diaconisas, presbíteros e presbíteras. 

 O interessante do ponto de vista da narrativa, dessa presença desse cão é a história 

narrativa em torno dele. A mitologia diz que Cerbero era um cão que guardava a saída do 

inferno. Era amigável na entrada e se tornava feroz quando tentavam sair. 

 Se for retomada a questão espacial e mesmo física apontada acima, há que se 

recordar que o jovem não entrou fisicamente no inferno, como outros personagens, mas 

ele morreu e sua saída também não é corpórea.  

 A presença desse personagem da mitologia pagã, à luz da presença no começo do 

Ato, de deuses do panteão greco-romano, possivelmente se dá por essa fluidez de ideias 

presente nas fronteiras da semiosfera, defendida por Lotman, como o espaço bilíngue de 

tradução de mensagens externas para a linguagem interna.152 

 Essas vozes reverberantes de culturas, não apenas pagãs, como no caso do 

cachorro, como de contato, com demais apócrifos, no sentido de que: temas, imagens, 

discursos que são comuns e perpassam os atos de Felipe e outros atos apócrifos, textos 

canônicos e possivelmente, como defende Bakhtin, vozes sociais da própria cultura, da 

arte, da cultura popular e marginal estão possivelmente presentes, esclarecendo essas 

questões.153 

 Após já ter saído do inferno e de terminar sua narrativa sobre as condenações, o 

narrador secundário, o jovem afirma que “saindo da porta” (Pág 47, linha [I A 13] par 1), 

ele viu um altar com servidores zelosos e hipócritas entre eles e nesse bloco, surge um 

discurso de Miguel anunciando juízo sobre esses servidores e o jovem passa a conversar 

com Felipe. E aí, o narrador primeiro retoma seu papel de apresentar a narrativa.  

 O jovem, personagem narrador secundário, volta a obedecer à voz do narrador 

primário do texto.  Mas ainda uma vez mais, ele pede para contar “algo de que se 

lembrou” (pág 49, linha [I A 16] par 1) e inicia outro relato de condenação de dois homens 

por serem tiranos e fazerem males aos homens.  

                                                           
152 LOTMAN, 1996, p 11-26. 
153 BAKHTIN, 1997, p 277. 
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 Em seguida, o jovem volta a fazer parte da história que  narra e afirma que voltou 

à vida, arrebatado por um vento e fica então, uma quebra de dois finais dessa 

micronarrativa: primeiro volta à vida atendendo a um chamado, passando pela porta e 

depois, arrebatado por um vento.  

Como já defendido acima, possivelmente, a fluidez de ideias com que textos como 

esse caminham pela semiosfera por vias da oralidade podem ter sobreposto tradições na 

relação inter e entertextos.154 A partir daí o texto se encaminha para o próximo ato, com 

o narrador retomando sua autoridade narrativa, estabelecendo o fechamento desta 

unidade.155 

 Os AF em seu primeiro Ato apresentam uma descrição de viagem ao Inferno que 

segue uma tradição discutida e apresentada no capítulo anterior. Seguindo esta tradição 

de descrições de pecados e condenados castigados sofrendo no Inferno, o que se percebe 

são repetições de temas muito presentes em todos os textos de Viagens ao Inferno do 

Cristianismo Primitivo: ênfase em encratismo e condenações rigorosas para pecados 

sexuais e verbais.  

 A seguir, à luz de pesquisas de autores que estabelecem uma relação de 

reverberação desses temas em toda a literatura do corpos literário do Cristianismo 

primitivo como Paulo Nogueira,156 Martha Himmelfarb157 e Stvan Csachezs158 

analisaremos esses pecados e os castigos que lhe correspondem nesses textos, visando 

essa compreensão.  

 

2.5 Análise dos pecados e formas de castigos 

 

 Na tarefa de analisar os castigos dos condenados no inferno, dividindo-os entre os 

tipos mais comuns, que Himmelfarb apresenta como sendo os pecados sexuais e de 

maledicência159, a autora aponta que há uma ênfase esmagadora no comportamento 

sexual adequado na literatura judaica antiga. A pureza sexual, defende ela, é um dos mais 

                                                           
154LOTMAN, Yuri. La semiótica de la cultura y el concepto de texto. In: Entretextos: Revista Electrónica 

Semestral de Estudios Semióticos de laCultura.número 2 de novembro de 2003. 6 p.  
155 MARGUERAT, 2008, p 43.  
156 NOGUEIRA, 2015. 
157 HIMMELFARB, 1993. 
158 CSACHEZS, 2012. 
159 HIMMELFARB, 1993, p 69.  
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importantes caminhos que diferenciam os judeus dos povos vizinhos que cometem 

abominações e a morte é a pena para todos os tipos de comportamento sexual inadequado 

nos Dez Mandamentos. Ela afirma que essa ênfase permanece forte nos textos 

pseudepígrafos nas obras de Philo em Qumran e na literatura rabínica.160  

  A ênfase no Cristianismo Primitivo é semelhante e igualmente esmagadora, 

embora, a maior diferença, argumenta Himmelfarb, seja de que a literatura cristã tenda a 

encorajar o celibato. Aponta ainda que pecados sexuais também façam parte do período 

Helenista e romano que não sejam nem judaicos ou cristãos, apesar de não parecer 

classificados entre os maiores pecados da Grécia arcaica e clássica. A mais antiga 

aparição de adúlteros no Hades, para a autora, parece ter ocorrido num fragmento de 

Jerônimo de Rodes, do terceiro século antes de Cristo. A vida de Pitágoras também, 

certamente faz referências a adultério. E ela cita ainda outras obras, de autores posteriores 

que descrevem castigos no inferno por erros sexuais: incesto em A Eneida de Virgílio e 

adultério em Menipo II, de Luciano161. Ela afirma que mau comportamento sexual ou 

tendências a maus comportamentos sexuais são encontradas em listas pagãs de vícios162. 

 Segundo Himmelfarb, a forma de castigo faz parte também dessa tradição nas 

origens do tema de viagens ao inferno e essa forma de castigo aparece inclusive, aponta 

ela, em fontes gregas e romanas. Essa forma tem base no texto do Fragmento de Elias que 

afirma: “Pelo membro que cada homem pecou será o mesmo membro pelo qual ele será 

punido.” 163 Essa forma que parece ser comum nos textos de viagens ao inferno, consiste 

em pendurar os pecadores pelos membros pelos quais ele foi condenado em seus pecados. 

 Essas perspectivas de Martha Himmelfarb na análise dos pecados e castigos dos 

condenados ao inferno nos textos de jornadas ao inferno serão importantes especialmente 

para a análise do texto de AF e para a compreensão da tradição e nesta tarefa, terão como 

aliados também os textos de Itsvan Czaschesz164 em sua obra, sobretudo, na primeira 

parte, em que o autor, dividindo-a em 4 capítulos, se dedica ao estudo especificamente ao 

Inferno, a partir da perspectiva de Mikhail Bakhtin, do corpo grotesco.    

                                                           
160 HIMMELFARB, 1983, p 71. 
161 HIMMELFARB, 1983, p 71. 
162 Idem. 
163 HIMMELFARB, 1983, 85. 
164 CZASCHESZ,Itsvan. The Grotesque Body in Early Christian Discourse – Hell, Scatology and 
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 Czaschesz afirma a necessidade da análise do tema à luz da concepção de Bakhtin 

de corpo grotesco. Ele sugere a utilização do termo “grotesco” combinando dois 

componentes:  de um lado, o humor; e do outro, o aspecto repulsivo, do medo. Ele defende 

que o corpo grotesco nunca está acabado, mas sempre criando e sendo criado, não tem 

fronteiras e o foco do corpo grotesco está no exagero, na boca, nos órgãos genitais, no 

nariz, nas protuberâncias do corpo humano. O corpo grotesco ultrapassa limites e carrega 

no exagero copulando, na gravidez, no nascimento de uma criança e na morte, comendo, 

bebendo e defecando.165 O grotesco se dá nesses limites e nos espaços de inversão de 

mundo.  

 Czaschesz menciona o castigo de pendurar condenados pelos membros que os 

fazem pecar como uma cena comum nos textos de descrição do inferno e os analisa à luz 

da teoria do corpo grotesco. 

Ele apresenta cenas de castigos de homens adúlteros ou que pecaram em relação 

à conduta sexual, pendurados pelos testículos e aponta que essas cenas são comuns por 

exemplo, nos textos de Luciano e também em Apocalipses Judaicos. Ele afirma que 

enquanto o primeiro utiliza-se desse recurso do grotesco explorando o lado cômico disso, 

os apocalipses judaicos pretendem impor terror aos seus leitores.166 

 O autor aponta que de acordo com certas suspeitas, uma lógica muito difundida 

opera nos textos de viagens ao inferno, que é a lei de retribuição da Torah, lei de Talião, 

no livro de Êxodo, capítulo 21: “Olho por olho, dente por dente”. Essa seria a lógica que 

faz com que os pecadores sejam pendurados pelos membros que os fazem pecar: homens 

pela genitália, línguas e mulheres pelos mamilos e os cabelos.167 Mas ele afirma que, se 

tantos são os castigos e bizarrices tão distintas entre si que ocorrem, por exemplo em 

textos como Apocalipse de Pedro (e o mesmo pode ser observado em AF e tantos outros 

de viagens ao inferno) que a simplicidade da lei de talião não dá conta de os explicar, por 

isso, ele abandona esse princípio em sua teoria. 168  

 Ele defende, porém, que os castigos em Apocalipse de Pedro seguem outro 

princípio: de um texto muito conhecido do Sermão da Montanha, em Mateus 5. 29-30: 
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Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É 

melhor perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo 

lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e 

jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter 

todo o corpo lançado no inferno.169 

Ele afirma que por trás dessa ideia, existe um conceito, segundo o qual, certos 

pecados são cometidos por certas partes do corpo, conceito este presente também no 

judaísmo rabínico. Segundo ele, o além-mundo é tão real quanto o mundo presente, sendo, 

portanto,  uma variação grotesca do mundo como o conhecemos. 170 

 Nesse sentido, ele retoma o texto anteriormente mencionado de Lucas 16, do 

homem rico e Lázaro, afirmando que tanto em textos gregos, por exemplo, O Diálogo 

dos Mortos, de Luciano quanto em Escritos judaicos, ridicularizar os ricos no além-

mundo é algo comum. Para ele, o castigo do homem rico na anedota de Lucas 16 é 

grotesco, mas não ridículo como no caso de Luciano. Lucas coloca o homem em castigos 

e sofrimentos enquanto Luciano condena figuras famosas de sua época, como Felipe da 

Macedônia, Helena de Tróia e outras figuras ilustres e conhecidas a situações a que os 

pobres do seu mundo estavam habituados, como andar maltrapilhos, no que o autor 

considera uma utopia social. Ele pretende com isso, segundo o autor, ironizar dessas 

figuras, enquanto, o texto de Lucas está preocupado em condenar seus pecadores do ponto 

de vista de suas qualidades morais, a medida em que estes pecadores vão contra os valores 

cristãos e judaicos. 171 De acordo com Czaschesz, o inferno nos textos judaicos e cristãos 

está cheio de alegorias morais.  

 Ainda sobre a narrativa de Lucas 16, retomamos Rafael de Campos172 que discute 

a intertextualidade dessa parábola com o texto de Luciano. Citando Marguerat, o autor 

defende que intertextualidade é uma relação de copresença entre dois ou vários textos, a 

presença efetiva de um texto dentro de outro texto. Ingedore Koch, citado também por 

Rafael de Campos, afirma que intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido 

outro, anteriormente produzido, que faz parte de uma memória cultural.  
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Assim, abandona-se a ideia ou o conceito de influência passando-se a entender a 

intertextualidade como memória social de uma coletividade. Conforme defende Maurice 

Halbwachs: uma memória individual ou pessoal só pode ser conhecida por meio da 

memória coletiva, social. Trazemos uma bagagem de lembranças, mas que é tomada de 

empréstimo.173A conexão entre o Diálogo dos Mortos de Luciano e narrativa parabólica 

de Lucas 16 se dá, segundo Rafael de Campos, de forma intertextual, por meio de temas 

como o da riqueza, pobreza e de inversão no Hades. Isso se dá devido ao fato de ambos 

pertencerem a um mesmo meio de difusão social-cultural (diáspora judaica e helenismo). 

174 

Pecados sexuais aparecem em partes de textos dos períodos helenístico e romano 

que não estão nem no período Judaico nem no Cristão, apesar de não parecerem 

classificados entre os maiores pecados da Grécia Arcaica e Clássica. A ocorrência mais 

antiga de adúlteros no Hades parece ser no fragmento de Jerônimo de Rodes (Século III 

a C) da Vida de Pitágoras, preservada por Diógenes Laercio, onde Pitágoras diz ter visto 

homens pendurados no Hades “que não desejaram ter relações com suas próprias 

esposas”. E essa frase seria interpretada como se referindo ao adultério. Mais tarde, outros 

autores descrevem castigos no inferno por erros sexuais: incesto (Virgílio em Eneida) e 

adultério (Luciano em Menipo). Erros sexuais ou mesmo a tendência ou disposição a 

esses erros, são encontrados em listas de vícios.175  

Adultério/Fornicação é a categoria de pecado sexual mais largamente difusa. 

Aparece em quase todo lugar. Perder a virgindade antes do casamento e 

aborto/infanticídio, por outro lado, aparece quase exclusivamente em textos do 

Cristianismo. Os dois pecados estão quase ligados um ao outro: cinco de sete textos que 

contém perder a virgindade antes de casar mencionam um castigo para 

aborto/infanticídio.176  

 Pecados da língua ou pecados verbais incluem blasfêmia, falso testemunho, 

calúnia e fofoca, categorias que se sobrepõem em tantos casos que é melhor agrupar esses 

pecados da língua juntos. Eles são condenatórios na Bíblia Hebraica, na Literatura antiga 
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judaica, na literatura rabínica e na literatura cristã primitiva. Na literatura pagã greco-

romana, a preocupação não é inteiramente ausente. 

 Blasfêmia no stricto senso e a quebra de juramentos são crimes importantes no 

pensamento grego. Blasfêmia no stricto senso porque na literatura cristã primitiva, alguns 

textos que mencionam blasfêmia, muitas vezes se referem a “blasfemar contra o vizinho” 

o que poderia ser visto como mal testemunho ou fofoca e essas categorias não ficam claras 

em suas distinções. Pecados menos claros da língua não são negligenciados por completo. 

Plutarco condena aduladores, um tipo social importante em seu meio social. Ptolomeu 

inclui entre os traços de personalidade indesejáveis a tendência a difamação, jurar 

falsamente, culpar, falar mal, falar abusivamente e falar frivolamente. Referências a tais 

falhas, entretanto, não são comuns.177   

 A proeminência de pecados sexuais e verbais nas Viagens ao Inferno, parecem 

dever mais a tradição bíblica do que grega. Surpreendentemente, isso é melhor dividido 

com uma relativa falta de atenção para outros pecados centrais na tradição bíblica. Por 

exemplo, assassinato e roubo aparecem poucas vezes como pecados nos relatos de 

viagens ao Inferno, ainda que sejam proibidos no Decálogo tão claramente quanto 

adultério, blasfêmia e dar falso testemunho.178  

 Pode ser que o forte interesse por pecados sexuais e verbais nas viagens ao Inferno 

seja por se tratarem de pecados invisíveis, defende Himmelfarb. Fofoca e calúnia são 

ocorrências diárias, impenetráveis para a legislação. Quão menores sejam os grupos 

sociais, mais intensos tais pecados provavelmente serão.  Este é um grande realismo 

psicológico na visão de São Pacômio de monges castigados no Inferno por terem fofocado 

sobre outros monges. Pecado sexuais também são quase por definição privados, 

precisamente os pecados que nunca vem à frente no tribunal. Assassinato é difícil de 

esconder, e o assassino é provável que seja trazido à justiça perante a corte. Mas para ver 

caluniadores e adúlteros colher a recompensa justa por seus crimes escondidos, é preciso 

aguardar o castigo dos Céus.179  

 Num primeiro relance, parece que os pecados e castigos das Viagens ao Inferno 

são uma fonte promissora para a história social. Infelizmente, defende a autora, a 
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condenação de uma prática não necessariamente indica que ela fosse uma questão vital 

para o autor ou a comunidade para a qual esses textos são parte de uma tradição. Variações 

nas descrições de pecados e castigos podem também servir como suporte e pistas para o 

mundo social dos textos. Por exemplo, é tentador sugerir que a base de fato de que as 

mulheres eram penduradas pelos seios por adultério e fornicação em textos judaicos e por 

seus cabelos em textos cristãos, mas os cabelos das mulheres são associados a sua 

sexualidade por cristãos mas não por judeus.180  

Ao contrário do judaísmo, o cristianismo mantém o celibato como um ideal e 

institucionaliza isso no monasticismo. Os ex virgens do apocalipse de Paulo estão tristes 

por serem apontados como virgens. Algumas das abortadoras e infanticidas são 

identificados especificamente como freiras ou como padres e viúvas. Isso sustenta 

assumir a priori razoavelmente que perder a virgindade antes ou sem casar e abortar e 

infanticídio são problemas especificamente numa sociedade que tem o celibato 

institucionalizado. Para freiras, casamento não é uma solução para gravidez.181  

Na sociedade judaica, gravidez prematura poderia ser legitimada pelo casamento. 

Ainda que sexo antes do casamento certamente não fosse aceito, suas consequências eram 

menos visíveis e este tema não era objeto de discussão. Ainda assim, monasticismo cristão 

não explica sozinho as configurações dos textos. Abortos e infanticídio não eram temas 

tratados com tanta relevância e até mesmo eram considerados aceitáveis no mundo 

helênico e na Grécia Clássica. A lei romana contra o aborto era dirigida a mulheres 

divorciadas que procuravam aborto para privar seus ex-maridos de seus filhos. Apenas 

quando o império se tornou cristão o infanticídio se tornou ilegal. A lei contra aborto não 

mudou.  

A autora aponta que os castigos pela prática de aborto e infanticídio tem um peso 

maior nos textos mais recentes de viagens ao Inferno do que nos mais antigos. Nos mais 

recentes, quando o monasticismo já estava institucionalizado, alguns casos de gravidez 

não poderiam ser simplesmente legitimados pelo casamento. O fato de que um número 

grande de textos recentes designa tais pecadores como freiras, viúvas ou padres, sugere 
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que nesse caso, os textos recentes são simples cópias dos pecados listados em textos 

antigos.182  

 

 

 

2.6. Os castigos dos Condenados.  

 

Um aspecto que chama muita atenção na leitura de textos como o apresentado 

resumidamente acima são os castigos que sofrem os condenados no Inferno. As torturas 

e sofrimentos a que estão submetidos os pecadores em seus próprios corpos causam as 

mais variadas reações nos interlocutores: passam por momentos em que viajar na 

imaginação desses castigos causam repulsa, nojo, chegando a momentos em que 

provocam risos.183  

István Czachesz defende a presença de realismo grotesco, nesses relatos. Ele 

aponta que tal aspecto do grotesco pode ser observado em narrativas gregas com a 

intenção específica de fazer rir, como em pequenas anedotas, mas diferentemente, nessas 

fontes, tem a intenção de punir os mortos e não produzir humor.184 (CZACHESZ, 2012, 

p 9).  

Os corpos inteiros são, ao mesmo tempo, dissecados. Apesar de na maior parte 

das ocasiões, o inferno ser descrito como um lugar horrível em geral, em que o corpo todo 

é sujeito a castigos, na maioria das vezes por imersão no fogo ou por enforcamento ou 

sendo pendurados, é possível também observar um foco em partes particulares dos corpos 

dos condenados em cada caso. Czachesz observa que de acordo com a visão mais geral, 

a lógica de pecados e castigos no Inferno pode ser comparada com a lei da retribuição na 

Torá (Lei de Talião em Ex. 21).185  

Himmelfarb sugere também, a respeito da lei da retribuição que castigos de 

medidas por medidas são um componente significativo na maioria dos textos de viagens 

ao inferno. Um dos casos mais comuns são dos pecadores castigados pendurados pelo 
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membro com o qual pecaram. Esta é uma das formas mais comuns de castigo de medida 

por medida. No mundo antigo, aponta a autora, ser pendurado era menos usado como 

execução do que como desgraça pública. Era utilizado mais para humilhação do que para 

a morte.186  

 Deuteronômio e muitas passagens bíblicas ilustram o uso desse pendurar 

pecadores em árvores como forma de humilhação. (Gn 40,19); (Js 10,26); (2 Sm 21,12); 

(2 Sm 4,12); (Es 8,7 e 9,13). A Bíblia hebraica usa o “pendurar” que é traduzido no grego 

do NT para crucificar e Paulo faz referência a Dt 21 em Gl 3 quando menciona a 

crucificação de Cristo.  

 Essa forma de pendurar como castigo e desgraça aparece também em fontes 

gregas e romanas. Em Gorgias, Plato fala dos piores pecadores pendurados na prisão do 

Hades, por exemplo. Nas viagens ao Inferno, os homens são constantemente pendurados 

pelos órgãos sexuais por fornicação. Ser pendurado no inferno não é um método de 

execução, mas uma forma de punição, castigo onde seu maior ganho é a humilhação, é 

particularmente apropriado para um tormento sem fim no inferno, onde execução não tem 

significado.187  

 Examinando os castigos por penduramento, se percebe os dois tipos de pecados 

mencionados acima: verbais e sexuais. Os pecados verbais são uniformemente punidos 

por pessoas penduradas pela língua. Sejam eles pecadores por falso testemunho, fofoca, 

blasfêmia, falso testemunho. Os pecados sexuais têm resultados diferentes para homens 

ou mulheres e entre mulheres existem diferenças para textos judaicos ou cristãos.  

Judaicos penduram as mulheres pelos seios, cristãos pelos cabelos. Os homens são 

pendurados pela genitália, mãos, pés e olhos por seus pecados sexuais.188  

 

2.7 O conceito de corpo humano no mundo antigo e “lógica” dos castigos no 

Inferno 

 

Outro ponto relevante quando se tenta perceber alguma lógica nos castigos 

sofridos pelos condenados nesses textos de visões do Inferno, é a compreensão do 

conceito de corpo humano no mundo antigo. Czachesz defende que a literatura paulina, 
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especificamente Romanos 7, apresenta a origem dos comportamentos morais, fora de um 

âmbito de batalha entre bem e mal, mas especificamente numa outra batalha: entre os 

membros do corpo. Isso retoma o princípio ético de Jesus em Mateus e Marcos, já 

salientado acima, do dever “cortar fora o membro que induz ao pecado”.189  

Esta seria uma lógica sugerida para as descrições de pecados e castigos. 

Entretanto, em alguns casos, a aplicação dessa lógica exige algum esforço. O que pode 

ser visto, nesses casos, é um senso geral de vingança, como por exemplo, nos filhos 

abortados que assistem e participam das condenações de seus pais, no Apocalipse de 

Pedro. Os AF e a Visio Pauli, por exemplo, dão menos atenção para a conexão entre 

pecados e partes do corpo. Ainda assim, existe um padrão facilmente reconhecível como 

algumas categorias relacionadas com disciplina eclesiástica.190 (CZACHESZ, 2012, p 

59).  

Como Czachesz aponta, tem sido sugerido que as descrições de castigos no 

Inferno dos textos do Cristianismo Primitivo refletem os sofrimentos dos mártires cristãos 

e as torturas aplicadas pelas autoridades romanas em geral. Fontes greco-romanas de 

tortura são relativamente parcas. A razão provavelmente é a aversão estética à descrição 

de sofrimento físico, que também explica a ausência de tais detalhes em textos 

mitológicos. No sistema legal, a tortura era aplicada principalmente aos escravos cujos 

testemunhos não fossem aceitos. A tortura de cidadãos livres era restrita. Cidadãos 

romanos, com a exceção de crimem malestattis (pena por algum crime), não eram 

torturados até Marco Aurélio (160-180 d C). A tortura era utilizada fora do quadro legal 

como instrumento de terror ditatorial.191 

Czaches menciona as Atas dos Mártires como referencial sobre o uso de tortura 

contra os cristãos pelas autoridades romanas, mas defende que mesmo se houve 

perseguição sob Domiciano, não existem menções de torturas. Portanto, se o Apocalipse 

de Pedro foi escrito na primeira metade do segundo século, isso não demonstra que as 

descrições de Inferno refletiram o sofrimento dos mártires. 

Fato é, os redatores de textos apocalípticos cristãos tiveram pouco a inventar sobre 

toda a tortura no Inferno. Permanece difícil decidir, entretanto, se eles se basearam em 
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experiência histórica ou se usaram tradição literária. Podemos basicamente excluir, 

defende Szachesz, a possibilidade de que eles conceberam o Inferno como um meio de 

vingança para as perseguições. As figuras de perseguidores e adoradores de ídolos 

aparecem no Inferno do Apocalipse de Pedro, mas são ausentes nos Atos de Felipe e no 

Apocalipse de Paulo. Mesmo na escrita final, os castigos aplicados a estes pecadores não 

podem ser tipicamente associados com a experiência das perseguições. 192 

No Apocalipse de Paulo, os castigos mais realistas são aplicados aos membros 

desobedientes da Igreja. A tortura de presbíteros, bispos, diáconos e monges pode ser 

prontamente conectada com a experiência histórica dos cristãos. Tais figuras 

proeminentes da Igreja institucionalizada, juntamente com blasfemadores também 

fulguram entre os condenados a castigos no final da descrição infernal dos Atos de Felipe.  

 Finalmente, é preciso mencionar, defende o autor, que no período de Constantino, 

muitas novas ferramentas de tortura foram importadas, algumas as quais também 

encontraram seus lugares no inventário do Inferno.193 Seja como for, acreditamos que, o 

que temos, ao observar pecadores condenados no Inferno seja, mais do que “olho por 

olho” ou representações de torturas do período da perseguição, mas o que Czachesz 

defende como uma forma de vingança no porvir daqueles que se percebem injustiçados 

nesta vida. 

Percebe-se, a partir da leitura de uma fonte antiga como são os AF, o quão difícil 

é concluir ou estabelecer uma teoria que dê conta de explicar possíveis origens e pontos 

de contatos entre a dita fonte e textos semelhantes, que possuem uma bagagem textual 

semelhante ou que façam parte de uma mesma rede textual.  

Apresentamos neste capítulo uma dessas fontes e a partir de análise literária além 

de contribuições de variados autores apontando suas teorias, percebemos que, de fato, 

muito pouco pode ser concluído a respeito de tais fontes, ainda assim arriscamos afirmar 

que tais motivos literários ultrapassam a barreira do tempo e viajam de textos em textos 

ao longo da história e são recebidos como uma tradição. É o que procuraremos tratar no 

próximo capítulo ao apresentar uma recepção contemporânea dessa tradição de Viagens 

ao Inferno, retomando alguns dos conceitos observados até aqui para chegarmos a uma 

análise destas obras contemporâneas.  

                                                           
192 CZACHESZ, 2012, p 35 
193 CZACHESZ, 2012, p 35 
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Capítulo III 

POR DENTRO DE UM INFERNO MODERNO: Recepções 

contemporâneas das descrições de Inferno 
 

 

Introdução ao Capítulo III 

 

 Após a apresentação do tema, aportes teóricos e um breve inventário no capítulo 

1 e uma análise exemplar de uma das fontes do Cristianismo Primitivo no capítulo 2; 

neste capítulo que se segue, procuraremos levantar, apresentar e analisar algumas das 

muitas recepções do tema na literatura da atualidade.  

A pretensão de encontrar, apresentar e analisar todas as vertentes modernas em 

que se desenvolve o imaginário religioso a respeito da existência de um lugar onde 

condenados e pecadores mortos são castigados eternamente pagando penas por seus 

vícios, seja no Cristianismo ou mesmo em outras vertentes religiosas, é uma tarefa árdua. 

Isso se dá pela extensão de obras emergindo constantemente do imaginário religioso e 

que, ultrapassa os limites de obras literárias: obras cinematográficas, novelas de televisão 

aberta, pequenos folhetos de propaganda religiosa, obras de poesia e vídeos de sites de 

internet com testemunhos de fé, ilustrados das formas mais criativas possíveis.  

 Entretanto, mencionaremos algumas dessas obras, à guisa de informação, mas 

manteremos um foco mais específico e aprofundado de análise de duas obras 

proeminentes dentro da perspectiva do Cristianismo: no campo das igrejas evangélicas 

nos Estados Unidos que teve uma ampla difusão e muitas traduções no Brasil, A Divina 

Revelação do Inferno, de Mary K Baxter e uma obra de origem católica apostólica 

romana, com o título Glória visitou o Inferno!  

 Após retomarmos alguns dos conceitos importantes para todo o trabalho, 

especialmente no capítulo III, apresentaremos uma breve resenha das obras mencionadas, 

procedendo juntamente a análise das mesmas. 
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 No primeiro capítulo desta pesquisa discutimos entre outras coisas, o conceito de 

ficcionalidade. Tal conceito nos direciona a entender como a religião cria conexões e 

interpretações de mundo através de suas narrativas fundantes, privilegiando ações 

fantásticas, enredos fantasiosos em relação com o grotesco.194 Nogueira defende que 

temos tanta familiaridade com o cristianismo que mal nos damos conta desse teor 

ficcional das narrativas com milagres, visitas ao mundo do além, etc. 195 

 Concordamos com essa familiaridade e acabamos por só exercer alguma 

aproximação mais crítica quando se trata de textos que não habitam o lugar sagrado das 

Escrituras. Ou seja, textos considerados “fora do cânon” e “fantasiosos” são mais risíveis. 

Entretanto, o que Nogueira   parece pretender ao utilizar o conceito de ficcionalidade de 

Iser, é que os leitores passem a dar conta sim, do teor fantástico dos relatos e portanto, 

com isso, talvez se torne mais fácil considerar os outros textos, acima mencionados como 

“fora do cânon” ou “fantasiosos” também como parte fundamental do entendimento que 

temos sobre a formação de imaginário religioso do Cristianismo Primitivo e dessa 

maneira, lançar luz sobre a interpretação de textos do cristianismo contemporâneo 

também.  

Tratamos de textos da antiguidade, da Apocalíptica Judaica no primeiro capitulo 

e do Cristianismo Primitivo no segundo. A seguir, apresentamos duas obras 

contemporâneas, a primeira de 2007 e a outra, com a primeira edição de 1995 e a mais 

recente de 2015, ou seja, ainda que separadas por uns bons anos uma da outra, ambas 

consideradas contemporâneas e atuais, especialmente a partir da procura por seus temas 

e o interesse que despertam.  

 

3.1. Glória visitou o Inferno!196 

 

A obra inicia como um testemunho autobiográfico de uma dentista colombiana 

que afirma ter sido atingida por um raio durante uma tempestade e ter todo o corpo 

queimado por causa de um método contraceptivo que utilizava, feito de cobre197. Após 

                                                           
194 NOGUEIRA, 2015, p 117. 
195 Idem. 
196 Glória Visitou o Inferno!  Testemunho comovente da dentista colombiana Gloria Polo dado em 

Fátima em fevereiro de 2007. Tradução: Laureano Pelegrin. Campinas: Edições Logos. 2007, 38 p. 

197 POLO, 2007, p 3.  
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ser atingida, ela afirma ter saído do corpo, entrado por um túnel que a conduziu a um 

lugar de muita paz e beleza, perto de um lago onde encontrou seus antepassados mortos 

e também sentia e via o interior das pessoas. Ela faz, enquanto narradora, o mea culpa 

por ser vaidosa e pensar muito no corpo e julgar as pessoas pela aparência198.  

 Ela volta ao corpo por um tempo em que sentiu terríveis dores, mas saiu de novo 

do corpo durante uma cirurgia que sofreu.199 Nesse momento, ela confessa sua relação 

religiosa distante e que se tornou ainda mais distante após ouvir um padre afirmar que 

inferno e demônios não existiam.200 Ela se viu cercada por demônios na sala de cirurgia, 

tentou voltar ao corpo sem conseguir e ao tentar escapar da sala de cirurgia, caiu no que 

relatou como um túnel a sugando para baixo até que caiu numa plataforma em que não 

conseguia se levantar e onde se abriu um abismo sem fundo para o qual ela era puxada. 

Ela vê seus pais, num plano superior, iluminados, rezando a chorando por ela, sem poder 

fazer nada e clama por socorro, dizendo ser católica. Ela é interrogada por uma voz que 

lhe pede que cite os 10 mandamentos, como o que ela chamou de uma espécie de teste ou 

julgamento pessoal.201 

 Ela começa textualmente uma nova seção de confissões: de só rezar quando tinha 

necessidades materiais e buscar orientações astrológicas em horóscopo, falta de amor e 

gratidão pelos pais e pelas pessoas em geral. Mentira, tomar o nome de Deus em vão; ela 

vai então a um confronto com a quebra do segundo mandamento. Depois sobre o respeito 

ao dia do Senhor e as ordenanças religiosas também o testemunho faz uma apresentação 

sobre a falta de zelo religioso com as práticas de oração e dos sacramentos.202 Um dos 

aspectos curiosos dessa parte é a defesa da personagem-narradora Gloria sobre a figura 

dos padres: ela afirma que nesse momento de Julgamento que está enfrentando um teste 

dos mandamentos no abismo, a voz que a interroga afirma que um padre é sustentado pela 

comunidade que ora por ele e que quando um padre peca, o peso do pecado cai sobre a 

comunidade e não sobre ele. 203 

 Ao ser inquerida pelo quinto mandamento, Gloria é acusada de assassinato porque 

foi a favor e incentivou e praticou abortos e utilizou métodos contraceptivos. E no 

mandamento sobre adultério, ela foi acusada por incentivar e aconselhar mulheres traídas 

                                                           
198 POLO, 2007, p 6.  
199 POLO, 2007, p 5  
200 POLO, 2007, p 7 
201 POLO, 2007, p 8 
202 POLO, 2007, p 12 
203 POLO, 2007, p 16 
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a traírem seus maridos e por usar roupas provocantes e sensuais. No sétimo mandamento 

(não furtar), ela foi acusada por desperdiçar comida, gastar com dietas e roupas e por sua 

parcela de culpa na fome no mundo e pelo abandono aos filhos quando priorizava a 

carreira.204 

 Ela passa então aos pecados verbais: mentiras, falar mal dos outros, colocar 

apelidos maldosos nas pessoas, entre outros, que são relacionados ao mandamento de não 

dar falso testemunho. 205 

 Ao fim desse julgamento baseado nos dez mandamentos, ela voltou a cair no 

abismo e clamar por alguns Santos. Retoma o tema da intercessão dos santos quando ela 

afirma que na terra, algumas pessoas poderiam achar que ela morreu como uma santa e 

até poderiam pedir a sua intercessão.206 Ela é então salva e recebe uma segunda chance e 

o Senhor diz a ela que recebeu essa chance por causa da intercessão de pessoas orando 

por ela e até fazendo promessas para que ela melhorasse, ao lerem sua história nos jornais. 

Então ela recebe a missão de repetir sua história e a voz lhe diz que aqueles que não derem 

ouvidos ao seu testemunho serão julgados mais severamente. A obra se encerra com uma 

síntese doutrinal sobre os mandamentos. 207 

 Percebe-se nessa obra alguns pontos comuns e outros que a diferencia em relação 

a todas as obras citadas anteriormente, em especial nas variações mencionadas em nosso 

primeiro capítulo. Diferente da maioria das obras já mencionadas, Gloria foi ao Inferno 

condenada por seus próprios pecados e depois de morta. Isso ocorre em raros casos. Um 

dos casos é o dos Atos de Felipe: o jovem está no Inferno após a morte, mas não foi 

julgado ou mesmo condenado por nenhum pecado, ele apenas vê as condenações de 

outros. Glória não vê nenhuma condenação e sequer é castigada, apenas sente uma forte 

opressão e é julgada por seus atos em vida.  

Outra característica marcante e que diferencia a obra das demais é que Gloria não 

tem um anjo ou herói da fé como guia em sua jornada ao Inferno. Nesse sentido, apesar 

de não sofrer necessariamente com as penas do inferno, a descrição de Gloria se 

assemelha a dos visionários e viajantes da Idade Média, ela vivia de acordo com a sua 

própria vontade (como Túndalo, por exemplo) embora se declare católica, é condenada 

por seu estilo de vida e recebe, como os visionários da Idade Média, uma segunda chance 

                                                           
204 POLO, 2007, p 18 
205 POLO, 2007, p 21 
206 POLO, 2007, p 22 
207 POLO, 2007, p 28 
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para anunciar as condenações e pregar o arrependimento através da sua experiência 

pessoal.  

A seguir, apresentaremos, com maior riqueza de detalhes, a segunda obra a ser 

analisada neste capítulo. Apesar de ser anterior ao relato de Gloria Polo, o apresentamos 

depois devido ao fato de ser um relato maior, considerado um best-seller, entre as obras 

de literatura evangélica, nos Estados Unidos na década de 90. 

 

3.2. A divina revelação do Inferno208 

 

 Todas as informações sobre a obra e a autora nos são fornecidas pela própria obra. 

As notas sobre a autora afirmam que ela nasceu em Chattanooga, no Tenessee, EUA. Diz 

o texto que se desviou e retornou para a Igreja aos 19 anos e em meados dos anos 60 se 

mudou para Detroit, Michigan e mais tarde para Belleville, Michigan, onde começou a 

ter as visões que dariam origem à obra aqui mencionada. As visões que originaram a obra, 

segundo o próprio texto afirma, são de 1976 e ela viria a ser ordenada ao ministério, como 

pastora, em 1983 na Igreja do Evangelho Pleno de Deus, em Taylor no Michigan e 

posteriormente, segundo o texto, atualmente, ministra na Igreja Nacional de Deus, em 

Washington, DC209.  

No prefácio, o editor brasileiro defende ser a obra de caráter evangelístico e expõe 

suas dúvidas sobre publicar ou não a obra, afirmando ser tranquilizado por “sentir paz do 

Espírito Santo”210. Ainda na introdução, ela diz que Jesus apareceu para ela em 1976 

afirmando que Deus tinha uma missão para ela e que ele (Jesus) guiaria sua alma fora do 

corpo numa jornada por dia 30 dias no Inferno. No primeiro momento, nas primeiras 

páginas, a mulher que narra a história e se mostra como personagem central da trama, 

conta estar em oração quando recebe a visita de Jesus que a chama, a trata de uma forma 

especial e conduz sua alma, fora do corpo, para voar para o céu, vendo as coisas abaixo 

dela, sua casa, sua família e seu corpo.  

Diferente do relato de Gloria Polo que morreu como pecadora e foi levada ao 

inferno para ser julgada e só então ter uma segunda chance ou outros personagens de 

textos mencionados em capítulos anteriores, Baxter é especial e tem uma missão a 

                                                           
208 BAXTER, Mary K. . A Divina Revelação do Inferno. Trad José Rodrigues Filho. Rio de Janeiro: 

Danprewan. 2015. 
209 BAXTER, 2015, P 174. 
210 BAXTER, 2015, p 9 
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cumprir211. Isso também acontece em algumas obras antigas, como por exemplo, o já 

mencionado Apocalipse de Paulo: o Apóstolo está vendo as condenações e em alguns 

momentos chega a interceder pelos condenados. O mesmo poderá ser visto com Mary 

Baxter em sua jornada ao Inferno. Diversas vezes ela chora, se compadece e até afirma 

ter vontade de tirar os condenados de seus castigos.  

O primeiro capítulo inicia com Jesus levando Mary Baxter para o alto do céu e de 

lá, eles entraram em tubos que circulavam em volta de si mesmos em movimentos 

circulares, com forte odor de enxofre e seres diabólicos cravejados nas “paredes” dos 

tubos que gritavam conforme eles desciam. Ao chegar numa plataforma, no fim do tudo, 

ela relata sentir um cheiro forte de carne em decomposição que ela afirmava saber ser de 

pessoas mortas, ouvir muitos gritos e ela então afirma que seus sentidos estavam todos 

mais agudos. Ela consegue ver em meio às trevas do lugar, com luzes semelhantes a 

relâmpagos, serpentes gigantes próximas deles212.  

 Ela descreve então um caminho empoeirado e seco em que ela caminha tendo 

Jesus como guia até uma entrada em que ela conseguia, por uma luz muito fraca, ver 

objetos sendo lançados de um lado para outro e ouvir muitos gritos. Entre uma visão e 

outra, são feitos apelos reafirmando que o inferno é um lugar real e apelando para o leitor 

não ir a este lugar. Apelos semelhantes aparecem em vários momentos de toda a obra, em 

geral, acompanhados de discursos e exortações feitas por Jesus ao explicar os pecados 

dos condenados destacados em cada capítulo. Uma espécie de pregação a respeito do 

pecado, sempre citando versículos bíblicos destacados. Ela termina o capítulo 1 

localizando geograficamente o inferno no centro da terra. 213 

 Uma característica que torna esse inferno bastante peculiar é a descrição dele 

como no formato de um corpo humano, deitado no centro da terra.214 Cada parte ou 

membro do corpo do inferno representa um setor de castigos e condenações, um 

departamento onde os condenados estão divididos de acordo com seus pecados, como ela 

explicará ao longo da descrição.  

Eles entram, no segundo capítulo no que ela denomina como a perna esquerda do 

Inferno, onde vê buracos onde chamas de fogo sobem e descem consumindo condenados. 
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Esses condenados tem a forma de esqueletos com pequenos pedaços de carne queimada 

caindo dos ossos e vermes entrando e saindo por entre seus ossos. Eles podem sentir os 

vermes e clamam pela misericórdia de Jesus. Ao ouvir os gritos perto de cada buraco, 

Baxter afirma que ela podia então distinguir se o esqueleto era de homem ou de mulher. 

Um dos homens de um desses buracos pede a Jesus que o deixe voltar à terra para avisar 

aos familiares e a resposta de Jesus é semelhante à resposta dada ao rico da estória do rico 

e do mendigo Lázaro: que eles tinham pastores, professores e obreiros para pregar para 

eles e se não ouvissem nenhum deles, tampouco adiantaria que se levantasse alguém dos 

mortos. 215 

 Baxter afirma poder ver a alma cinzenta e suja dentro dos esqueletos dos mortos 

em cada um dos buracos na perna esquerda do inferno.216 Cada condenado que eles viam 

nos buracos, faziam longos discursos contando como eram suas vidas antes da morte, 

como eram distantes de Deus e como morreram, além de seus arrependimentos e pedidos 

de socorro. Os pecados são descritos como amargura, no caso de uma idosa que foi cristã 

mas culpou a Deus por um câncer e uma mulher rica que adiou servir a Deus por causa 

das riquezas. Mais uma vez, o capítulo termina com outro apelo ao arrependimento.  

Mary Baxter e Jesus chegam à perna direita do Inferno.217 Muito fedor e escuridão. 

As únicas luzes são a luz de Jesus e das chamas saindo dos buracos onde condenados 

estão presos em gaiolas feitas de ossos. Nessa parte eles enxergam demônios grandes e 

pequenos, alguns que podem voar e que recebem direções de um chefe para que viajem 

para a terra para enganar os homens e ela descreve detalhes sobre esses seres malignos e 

suas diferenças entre si.218 Dentro de um os buracos, eles encontram um homem que foi 

pregador/ pastor e que foi acusado por Jesus de mentir sobre a existência do Inferno e ser 

racista e buscar seus próprios prazeres. Esse homem estava pregando no Inferno. Era um 

pregador desviado. 219 

 Ainda na perna direita do Inferno, Baxter e Jesus encontram com um esqueleto de 

mulher e a história de vida dela é contada por discurso direto de Jesus como uma mulher 

membro de igreja, cujo pecado era verbal: falar mal dos irmãos e ser muito dura e de vida 
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dupla, como fornicadora, seduzindo homens da igreja.220 Nesse aspecto, encontramos 

semelhanças com os pecados verbais e sexuais mencionados como os mais castigados nas 

descrições de Inferno no Apocalipse de Pedro, por exemplo221.  Depois, outra que havia 

sido pregadora do Evangelho mas foi traída pelo marido e não o perdoou, chegando a 

assassiná-lo e cometer suicídio e por isso estava ali, pregando o evangelho dentro do 

buraco de chamas também. A seguir um jovem criado na Igreja mas que se desviou e se 

entregou ao alcoolismo, morrendo num acidente de automóvel.222 

 Todos os condenados tinham a mesma forma: um esqueleto queimado pelo fogo, 

com pedaços de carne queimada e restos de roupas penduradas, buracos onde foram os 

olhos, uma alma cinzenta e escura dentro do esqueleto e vermes saindo e entrando pelos 

ossos. Baxter sai da perna direita do inferno com um novo apelo ao arrependimento para 

seus leitores. Nesse sentido, ela estabelece constante diálogo com seu interlocutor. 

Demonstra suas emoções, estabelece vínculos de afetividade com o leitor, descrevendo 

seus sentimentos, o choro pelos condenados, seu medo. É um personagem da estória e ao 

mesmo tempo, a narradora do que presencia223 

A autora inicia então, o capítulo 5 com um apelo ao arrependimento em que 

ressalta quão horrível é o inferno e afirmando que os leitores precisam se arrepender 

enquanto há tempo. É feita então uma descrição do inferno por Jesus: assim como eu 

tenho um corpo formado todos os dias, o inferno também tem, o inferno tem a forma de 

um corpo humano deitado sobre o centro da terra, com os braços e as pernas esticados224. 

Eles iam entrar por um túnel que os levaria às entranhas do inferno. Todos os lugares 

tinham buracos onde condenados eram queimados e gritavam e pediam socorro. Dentro 

do túnel, ela relata ver cobras, ratazanas e espíritos malignos todos fugindo da presença 

de Jesus. Demônios subiam e desciam pelas paredes do túnel e ela afirma que mais tarde 

descobrira que esses demônios estavam indo para a Terra executar as ordens de 

Satanás.225 

Diferente de outros relatos, nesse fica bem claro a presença de demônios e de 

Satanás como figuras ativas do inferno. Nos demais relatos o que se tinha eram anjos 

                                                           
220 BAXTER, 2015, p 39 
221 HIMMELFARB, 1983, p 72 
222 BAXTER, 2015, p 37 
223 MARGUERRAT, Daniel & BOURQUIN, Yvan. Para ler as narrativas bíblicas. Iniciação à análise 
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executando as penas dos condenados, como visto no capítulo anterior, nos Atos de Felipe. 

Aqui já existe o desenvolvimento de uma descrição de demônios mais sofisticada. Esse 

capítulo todo é de transição para o ventre, que Mary Baxter afirma ser de 28 km de altura 

e quase 5 km de comprimento em círculo. Ela não diz porque, mas afirma que Jesus lhe 

deu as medidas exatas.226 

Na chegada ao ventre, segundo a narrativa, o centro do inferno, um lugar de muita 

atividade. Jesus fala com ela em forma de versículos bíblicos, nesse momento, citando 2 

Cr 7.14: “Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar...” nesse ventre, 

eles subiram um monte cinzento e do outro lado viram 12 demônios marchando em volta 

de um caixão e zombando do condenado dentro dele, enquanto espetavam lanças no 

coração desse condenado que ali estava.227 Nesse caso, o condenado preservara o coração 

que era espetado o tempo todo e de onde jorrava sangue. Jesus explicou para ela que se 

tratava de um homem que foi pregador da Palavra e se desviou por causa das paixões e 

das riquezas e que passou a pregar que o inferno não existia, nem o batismo no Espírito 

Santo. 228 

O seu castigo era por um dia ter pregado a Palavra de Deus e ter salvado muitas 

almas. Uma característica interessante é que nesse momento e em outros, ela e Jesus estão 

invisíveis aos condenados e aos demônios que castigam os condenados. Ela afirma que 

presenciou uma troca de turnos de demônios castigando aquele pregador preso no caixão. 

E faz outro apelo para que os leitores se arrependam de seu orgulho.229 

Eles entram então sem ser percebidos num amplo espaço que a narradora 

apresenta como um salão de festas do inferno, onde mulheres belíssimas dançavam ao 

som de uma agradável música, muito bem vestidas e sensuais, enquanto riam e pareciam 

se divertir.  Ela, entretanto, relata que percebe que chamas de fogo correm por seus corpos 

e elas não sentem dor alguma. Entra no salão então, Satanás e é saudado pelas mulheres 

que o reverenciam como a um rei. Satanás ordena que elas o obedeçam e ao sacudir os 

braços, elas se tornam em esqueletos cinzentos de onde saíam serpentes das entranhas e 

elas suplicavam para ter seus lindos corpos de volta. Satanás as adverte que isso é o que 

                                                           
226 BAXTER, 2015, p 52. 
227 BAXTER, 2015, p 55 
228 BAXTER, 2015, p 56 
229 BAXTER, 2015, p 57 



69 
 

acontecerá se elas não o obedecerem e as restitui as belas formas sacudindo os braços 

sobre elas novamente. 230 

Ele as mostrou num muro do lugar uma tela de cinema onde apareciam lugares 

comuns: padarias, lojas, igrejas e bares onde elas deveriam se infiltrar e seduzir as 

pessoas, usando riquezas e todos os recursos, tomando as formas que precisassem para 

seduzir as pessoas. Elas tinham 3 semanas para perverter uma alma e trabalhar com essa 

alma para leva-la para o inferno como espíritos sedutores, mas se falhassem, Satanás 

mostraria ao mundo suas reais formas.231  

Então, Jesus mostrou para ela um relógio que englobava toda a terra e se 

aproximava das 12h e cita um texto bíblico para fazer outro apelo e encerrar o capítulo. 

Pode-se notar que nesta descrição, o Inferno é um lugar de tormentos dos condenados, 

mas ganha ares também de uma espécie de Quartel General onde Satanás orquestra seus 

planos para dominar o mundo e enganar os filhos de Deus e ordena seus demônios em 

missão para seduzir os homens. 232 

Ao seguirem adiante, Mary e seu guia Jesus alcançam uma região de celas em que 

estão outros condenados. Nessa região e presas nessas celas estavam, segundo o relato, 

almas de pessoas envolvidas com feitiçaria e ocultismo. Bruxas, médiuns, traficantes de 

drogas, adoradores de ídolos e pessoas más com espíritos familiares. Pessoas que nunca 

se arrependeram. É descrita apenas uma condenada: uma velha senhora sentada numa 

cadeira de balanço dentro de uma das celas e que se transforma em uma moça jovem, em 

seguida em homem idoso, em mulher de meia idade e depois assume sua forma real de 

esqueleto como os demais condenados. Jesus, que em toda a narrativa é quem explica 

para a personagem Mary: aquela idosa fora uma feiticeira que se transformava e assumia 

todas essas formas e depois de morta, não as controlava mais e cada transformação 

causava dores. Ela teria servido conscientemente a Satanás interessada num reino que ele 

lhe daria. Foi enganada e era atormentada por demônios que a arrastavam de sua cela 

sempre.233 

A seguir, um breve capítulo é dedicado aos horrores do inferno. Começando com 

outra descrição de mais uma condenada por feitiçaria em uma cela e o guia (Jesus) 
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contando sua história. Depois, Mary faz um apelo afirmando que os sentidos são mantidos 

no inferno e que tudo que sentimos na terra, sentiremos lá, que se temos uma perna 

somente ou se somos cegos, seremos também no inferno e depois surge um relato que 

parece guardar um aspecto de humor, quando ela menciona um lugar chamado centro de 

diversões do inferno, onde as almas presas nos buracos e celas não podem ir. Este centro 

de diversões era em formato de circo e no meio do picadeiro ficavam mestres do 

ocultismo, médiuns entre outros que eram torturados por aqueles que enganaram.234 

 Sob a ordem de Satanás, todos os tipos de castigos eram permitidos e um em 

especial é mencionado: um castigo chamado de caça de carniça.235 Os médiuns tinham 

seus ossos arrancados e seus corpos despedaçados por aqueles que enganaram em vida e 

estes enterravam esses ossos em diferentes lugares do inferno, então os médiuns e 

feiticeiros condenados tinham que sair na caça dos pedaços que lhe foram arrancados. 

Nesse sentido, a descrição de inferno feita por Mary Baxter nos reaproxima do que Istvan 

Czachesz aponta como característica dos conceitos de grotesco e risível, de carnavalesco 

de Bakhtin ao analisar os castigos de condenados no inferno dos Apocalipses 

Apócrifos.236 Temos aqui, extremos, corpos não apenas em decomposição, mas 

brincadeiras em que partes dos corpos (esqueletos) são arrancados e os próprios 

condenados precisam encontrar suas partes retiradas. 

O relato do capítulo é encerrado com os condenados sendo ameaçados por 

Satanás: se não o adorarem, serão colocados no centro do picadeiro desse circo de 

horrores. 237 E com um discurso de Jesus parafraseando o evangelho de João. 238 

O capítulo seguinte, o capítulo 10 da obra, narra a chegada de Mary ao lugar 

conhecido como o coração do inferno, descrito como um objeto grande e preto, que 

parecia pulsar e grande como um campo de futebol.239 Mary e Jesus, que exerce as 

funções de guia, explicando cada detalhe a Mary, que a vocacionou e lhe deu autoridade 

para cumprir missão tão importante e especialmente, aquele que a protege dos demônios 

que os cercam conforme eles vão entrando nos limites do coração do inferno. 
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 Nesse sentido, este capítulo representa um ápice da narrativa, uma espécie de 

clímax dramático, quando Jesus desaparece e Mary se percebe sozinha e abandonada no 

coração do inferno, correndo de um lado para o outro em desespero na escuridão.240 Ela 

então foi capturada por dois demônios que riam dela e a puxaram para o fundo do coração, 

a jogando dentro de uma cela e ela sentia as paredes da cela como se respirassem. Ela 

ouviu a voz de uma condenada de uma cela ao lado que explicou que no coração do 

inferno estavam prostitutas, adúlteros e homossexuais condenados e que as vezes eles 

eram levados na presença de Satanás para que ele se divertisse. 241 

Mary então foi arrastada por demônios e sentia muita dor enquanto outros 

parecidos com morcegos mordiam seu corpo. Ela foi jogada diante de um altar sujo em 

que se encontrava um livro negro aberto e ela e deu conta de que estava diante de Satanás 

que ria e se alegrava por “finalmente conseguir pegá-la”.242 

Ela sentia seu corpo como os corpos dos demais condenados, com forma de 

esqueleto com vermes saindo e entrando dos ossos e foi jogada numa cela profunda do 

coração do inferno. Clamava por socorro o tempo todo, quando de repente, uma luz 

invadiu a cela e ela foi resgatada por Jesus e levada de volta ao seu quarto, em casa. Ao 

perguntar porque, Jesus disse que ela não poderia falar sobre o inferno se não o sentisse 

na sua própria pele, com todas as sensações e dores. Assim, vemos não apenas uma 

espécie de autoridade especial sendo outorgada para a personagem-autora poder falar 

sobre o tema, como uma espécie de ameaça a quaisquer outros que desejem relatar sobre 

inferno de que, se quiserem ter essa experiência tão especial quanto ela, provavelmente 

deverão estar preparados para passar por sofrimento semelhante ou não terão a mesma 

autoridade especial que ela tem para relatar. Ou seja, é melhor que ninguém queira 

disputar autoridade para descrever o inferno se não tiver passado pela mesma 

experiência.243 

A seguir, eles voltam ao inferno e encontram depois do coração, um anjo negro 

de 9 metros com um grande disco na mão que arremessa esse disco para fora. Jesus 

explica para Mary que se trata do que está dito em Mateus 8.12: trevas exteriores. Dentro 

desse disco estão homens e mulheres que foram crentes e se desviaram. Eles nadam em 
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um mar de fogo dentro do disco arremessado e ficam no ar, tentando sair desse disco. 

Todo esse capítulo é de discursos de Jesus repetindo versículos de Apocalipse ( Ap 21.8: 

quantos aos tímidos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre que é a segunda morte”) 

e Mateus (Mt 13.9 – quem tem ouvidos ouça”); entre outros versículos dos evangelhos e 

cartas, todos textos de advertência.244 

3.2.1 Visões apocalípticas no Inferno 
 

O capítulo seguinte marca o início de uma série de visões que a personagem 

central tem. O capítulo se inicia com Jesus afirmando que levará Mary aos chifres do 

coração do inferno para ver as maldades que dali saem para a Terra, mas o que é descrito 

é uma visão de Mary de uma fazenda, com terra seca e animais mortos, uma casa grande 

e abandonada, com janelas sujas de onde sai um homem de 1,80 de altura, com pés em 

forma de cascos de porco e uma grande cabeça que forçava suas pernas de tão pesada, da 

qual saíam chifres que se renovavam. Ela descreve esse homem como uma besta e a partir 

daí começa a descrever uma cena híbrida de luta entre bestas, de forma muito confusa, 

como um êxtase, em que bestas se enfrentam em navios e discos, entre fortes ruídos e 

uma guerra vista por homens e mulheres. É um capítulo muito confuso de descrição de 

uma espécie de batalha cósmica em que a autora-personagem descreve um transe.245 

Jesus explica que essa primeira visão fora uma visão do final dos tempos. A 

descrição feita guarda muitas semelhanças com as visões descritas no Apocalipse de João 

e parece ter mesmo essa intenção de semelhança.246 Eles estavam então no braço direito 

do inferno, onde podiam ver um rio de sangue e fogo correndo, mas onde não haviam 

mais buracos no chão e nem celas. Dentro desse lago de fogo estavam condenados 

acorrentados uns aos outros sendo puxados pela correnteza de fogo. Jesus explicou que 

aqueles eram ímpios e homens que desejaram outros homens e mulheres que desejaram 

outras mulheres. 247 

Saindo da margem do lado de sangue e fogo, subindo uma colina eles viram uma 

mulher enorme cambaleando como se estivesse bêbada onde estava escrito: “Mistério da 

Babilônia”. Mary afirma saber que a mãe das abominações sairia do inferno. 248 Esta 
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mulher foi descrita como tendo sete cabeças e dez chifres. Ao sair dali, eles passam por 

muita escuridão e chegam diante de uma porta fechada com uma corrente que pegava 

fogo. Jesus afirma para Mary que aquele era o abismo onde Satanás seria lançado. Depois 

eles viram uma enorme serpente aguardando o cumprimento da palavra para atacar a terra, 

sob as ordens de Satanás. Mary vê a serpente subindo para a terra, pelo braço direito do 

inferno e Jesus a adverte de que se trata de outra visão do fim dos tempos. Nesse sentido, 

a obra ganha esse aspecto híbrido de descrição do além-mundo e visões dos fins dos 

tempos, fortes marcas do gênero apocalíptico. 249  

É o que se dá nos capítulos seguintes, com discursos de Jesus em tom de profecia/ 

exortação. Inicia com exortação a manter a santidade no casamento, passa por anúncio da 

Palavra de Deus e santidade e pureza e retorna, repetindo o discurso sobre a importância 

do matrimônio. Tais profecias, no fim do capítulo, segundo a narrativa, foram dadas à 

autora-personagem no braço esquerdo do inferno. Ela afirma que teve muitas visões e boa 

parte delas seriam, por ordem de Jesus, publicadas posteriormente, não agora nesta obra. 

Se tratavam de visões e revelações sobre o fim dos tempos. Tais profecias e visões 

mescladas com versículos bíblicos de Joel, Mateus, Apocalipse e outros, em muitos 

momentos parecem interpretações da autora a respeito dos textos bíblicos, ou seja, como 

ela os lê e interpreta. Um exemplo da chave hermenêutica usada pela autora, dado por ela 

mesma. 250  

Então, temos mais alguns versículos isolados, interpretados e mesclados com 

textos em tom de profecia e uma oração da autora de arrependimento e pedido de forças 

para cumprir a missão de revelar o inferno e suas penas. 251 

O capítulo seguinte começa com um discurso de ânimo e incentivo da parte de 

Jesus para a mulher, dizendo que não vai mostrar-lhe todas as partes do inferno porque 

ela não está preparada para tanto, mas que vai lhe dar mais algumas revelações.252 Eles 

vão então, novamente para o centro do inferno, onde param diante de uma cela com uma 

mulher dentro. Era no princípio, uma mulher bonita, bem vestida com trajes de época, 

mas que ao ter seu pedido de socorro rejeitado por Jesus, se transformou no aspecto dos 

demais condenados: esqueleto com buraco no lugar dos olhos e uma nuvem cinzenta 
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dentro da estrutura, com vermes entrando e saindo por seus ossos. Segundo a narrativa, 

era uma mulher que estava ali desde os tempos de Moisés. Foi condenada por ser 

feiticeira. 253 

 Na próxima cela, eles encontraram um cego também feiticeiro que usava sua 

deficiência para proveito próprio. Em outras celas, mais condenados por feitiçaria e 

rebelião.254 Entre elas, um discurso de Jesus para Mary alertando que muitos ao ler seu 

livro o compararão com obras de ficção e filmes de cinema, mas para ela se encorajar 

porque sabe que é verdade o que está vendo.255 Em seguida, um apelo aos perdidos que 

venham a ler o livro para se arrependerem. Na última cela apresentada no capítulo, uma 

mulher tirando os vermes dos seus ossos que fora condenada por não acreditar na 

pregação de missionários, mas ser adoradora e devota de deuses indianos. 256 

 São retomados então, nos capítulos seguintes, visões e descrições de batalhas 

cósmicas muito semelhantes ao texto do Apocalipse de João. Mary e Jesus estão 

observando o mundo de cima e podem ver círculos de energia por cima da Terra em que 

seres malignos lançam feitiços sobre a terra. À medida em que os crentes oram, os anjos 

de Deus entravam na batalha contra tais espíritos malignos e os venciam. O capítulo 

ressalta o tema da importância da oração no que ela chama de “batalha espiritual”.257 

A seguir, Mary tem uma visão em que Jesus alerta ser para o futuro. Ela vê a 

serpente do braço direito do inferno e seus chifres subindo para a Terra e possuindo as 

pessoas que se transformavam em espécies de zumbis.258 Ainda menciona a besta que se 

torna homem dominando essas pessoas que se dirigem de um lado para o outro dirigidos 

por soldados em cavalos.259 Ela afirma ver uma bandeira dos Estados Unidos rasgada, 

jogada no chão. As pessoas passavam por exames médicos e as que tinham doenças ou 

defeitos, foram aniquiladas em viraram pó. As que sobraram, foram levadas para um trem 

que os conduzia para um alojamento onde dormiam e no dia seguinte, deveriam começar 

a trabalhar duro, novamente. Essas pessoas tinham a marca 666, tatuada em suas testas.260 
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Ela vê então a besta (um homem) reinando em seu trono e recebendo homenagens 

de ricos, famosos e pobres e desconhecidos. Em seu escritório, ele tinha uma máquina na 

qual poderia ver o que acontecia dentro da casa de todas as pessoas controlar tudo sem 

que elas soubessem. 261 

Eles chegam à boca do inferno, um espaço que eles podiam ver por cima de uma 

colina, de onde se ouviam gritos. Segundo o guia (Jesus), ela não veria tudo do inferno, 

mas deveria relatar o que visse.  A boca do Inferno, segundo Jesus disse, era o lugar de 

chegada de todos os condenados ao Inferno. Quando a mandíbula se abria, novos 

condenados chegavam. Ali, eles eram acorrentados e emparedados, tentavam sair sem 

sucesso. A autora começa então um longo discurso de apelo, afirmando que o que será 

lido a seguir dará medo e deve ser assim para que o interlocutor se convença da realidade 

do inferno. Surge então novo suspense na narrativa, quando Mary relata que foi 

novamente deixada sozinha por Jesus no Inferno.262 Desceu a colina em que estava e foi 

pega por um demônio que a acorrentou e jogou no chão junto com os outros. Sentiu o 

corpo se tornando uma forma cinzenta e esquelética novamente, como o corpo dos demais 

condenados e foi jogada sobre uma espécie de animal morto em decomposição que a 

levou para outro lugar, acima de outra colina.263 

 O animal parou diante de uma mulher muito bonita e vestida como uma rainha. 

Ela pede ajuda e esta mulher lhe cospe na face e lhe amaldiçoa, dizendo palavrões. Essa 

mulher se transformava em formas animais e acima do seu quarto tinha a inscrição: 

“Rainha de Satanás”. 264 

 Mary foi levada até um outro lugar pelo animal em decomposição, que se sacudiu 

e a jogou no chão. Ela vê um exército de esqueletos montados a cavalo em sua direção, 

se encolhe num canto, foi recolhida e jogada numa cela. Enquanto era atacada por ratos 

e consumida por fogo, ela afirma se lembrar de versículos bíblicos, pensar nos familiares, 

nas oportunidades de fazer o bem a outros e em possíveis pecados que poderiam ter 

causado sua condenação, chorava e começou a cantar louvores, sendo arrastada para fora 

da cela e ameaçada pelos demônios para parar. Ela fica calada e volta para sua cela.265 
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 O capítulo termina com a narradora-personagem sendo levantada por uma força 

em sua cela e despertando na cama, com Jesus ao seu lado. Ela afirma que ficou doente 

por 4 dias depois de passar por isso e não conseguia se levantar da cama, mas tinha febre 

e pesadelos, em que acordava gritando que tinha vermes em seu corpo.266 

 

3.2.2 Breves descrições celestiais.  
 

 A narrativa do capítulo 20 começa com os relatos de trauma pós a experiência, 

febres, medos e pesadelos e o relato de como Mary foi curada disso por Jesus e em 

seguida, ela é levada por Ele a dois planetas grandes como a Terra que Ele afirma ser o 

lugar que Deus preparou para os salvos. Jesus então começa um discurso contra o aborto, 

em que Ele fala que conhece as almas dos bebês desde o momento da concepção e sabe 

de todos os que foram assassinados no ventre de suas mães, os que nasceram fora de 

tempo e os abandonados.267 

 No primeiro planeta, ela viu crianças brincando, cantando e aprendendo música e 

sobre a Palavra de Deus, cercadas por todos os tipos de animais que as acompanhavam e 

brincavam com elas. Ela foi então levada, agora por um anjo, o guia mudou, de Jesus 

passou a ser um anjo, para o outro planeta. Nesse outro planeta, ela viu a Nova Jerusalém, 

toda de ouro e diamantes e teve uma visão, da Velha Terra, depois de devastada sendo 

invadida por uma luz e Jesus reinando e recebendo homenagens. Jesus explicou para ela 

que essa visão era do fim dos tempos.  Fica claro na explicação, na visão e na visão desses 

dois planetas, que o Céu que ela viu não tem pessoas salvas, apenas crianças que 

morreram e foram levadas para lá e animais. As pessoas, segundo a explicação de Jesus, 

serão salvas no arrebatamento e serão levadas a essa Terra Prometida.268  

 É apresentada a seguir uma pregação de Jesus sobre o amor ao próximo e enquanto 

ele falava, o chão se abriu e os dois retornaram ao Inferno. Viram um vale de pessoas que 

pareciam estar com seus corpos completos, mas andavam como mortos vivos, segurando 

um cordão que os unia. Jesus sugere a Mary que ouçam o que dois desses homens 

conversavam e eles falavam sobre Jesus, que não entendiam porque estavam ali se eram 

bons mordomos dos bens que Deus os deu e das vezes que deixaram de dar dinheiro para 
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pessoas na igreja que eles desconfiaram que queriam usar com bebidas. O discurso dá a 

entender que eram religiosos que não entenderam a mensagem de amar ao próximo e se 

recusaram a ajudar os outros achando que estavam cumprindo os preceitos de suas 

religiões de forma correta. O capítulo é curto, só mostra esse diálogo entre dois zumbis e 

se encerra com um apelo de Jesus ao amor ao próximo.269 

Jesus então a convida para ver a Besta, mas durante todo o capítulo, só são 

descritos versículos bíblicos mesclados com discursos e apelos sobre o que acontecerá no 

período de reinado da besta e das perseguições aos que não tiverem a sua marca.270 

A narradora então relata uma visão do arrebatamento, em que milhões de pessoas 

sobem para o Corpo de Cristo que está deitado e do qual cai sangue e as pessoas recebem 

roupas brancas. Depois ela vê a terra em trevas e forças malignas dominando, com a besta 

feroz e por fim, os cavaleiros do Apocalipse vindo à frente de Jesus e dos santos e remidos 

em vestes brancas para o juízo final. Ela encerra o capítulo apelando para que os leitores 

amem uns aos outros porque Jesus está voltando.271  

Seguem novos discursos de Jesus fazendo apelo para o arrependimento. A autora 

cita versículos sem necessariamente fazer as referências, mas de forma indireta, como se 

Jesus falasse em forma de versículos bíblicos.272 E após isso, a narradora relata algumas 

visões que teve do Céu, mas sem grandes detalhes, apenas ressalta que ela tinha permissão 

para entrar porque um dos anjos na porta viu seu nome em um livro a autorizando.273 

O último capítulo da obra vem com apelos e exortações segundo a autora, feitos 

por Jesus, mesclando citações diretas e indiretas da Bíblia e a obra se encerra com a autora 

fazendo um novo apelo para que os leitores creiam no que ela descreveu e pedindo que 

se compare o que foi lido com uma lista de textos bíblicos. E no fim, alguns parágrafos 

apresentando uma biografia da autora, já mencionada brevemente no início deste 

capítulo.274 
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3.3 Aproximações e distâncias entre jornadas ao inferno antigas, medievais e 

modernas. 

 

Na descrição da obra de Mary Baxter, conseguimos observar que ela guarda 

algumas semelhanças já apontadas no decorrer da descrição, como por exemplo, 

elementos do risível e do grotesco, conceitos discutidos por Czachesz ao apresentar 

descrições do inferno à luz da teoria de Bakhtin275 e outros elementos apontados por 

Himmelfarb, como a presença de um guia celestial.276 Além disso, percebemos fortes 

diferenças entre a obra de Baxter e as apresentadas anteriormente. Por exemplo, nas 

jornadas antigas, amplamente debatidas nas primeiras páginas desta pesquisa, os guias 

apresentados eram anjos, seres celestiais, líderes de anjos como Miguel, no caso dos Atos 

de Felipe.277 

Baxter tem Jesus Cristo como guia. Os AF apresentam Jesus como aquele que o 

vocaciona e interfere algumas vezes para corrigir suas decisões equivocadas.278 Baxter 

não apenas tem Jesus como aquele que a vocaciona e encoraja, mas como guia que a 

explica em detalhes cada uma das condenações, lhe dá autoridade para escrever o que vê 

e a protege dos demônios no inferno, como também é Jesus quem é colocado como 

antagonista de Mary quando a abandona duas vezes no Inferno. 

Jesus é o juiz que interpela Gloria em sua estadia no Inferno como condenada por 

seus pecados contra os dez mandamentos.279 Jesus é também na revelação de Baxter 

aquele que lhe dá visões, interpretações corretas e testa sua vocação ao abandoná-la. 

Nesse aspecto percebemos uma das maiores diferenças entre os relatos antigos e os 

modernos: a presença e atuação de Jesus nesses relatos.  

Outra diferença é que enquanto Gloria conhece as dores do inferno como 

condenada, Mary Baxter o faz como uma convidada especial, uma visionária especial, 

enviada em missão. Nesse aspecto, ela se aproxima mais da figura do Apóstolo Paulo em 

Apocalipse de Paulo, que recebe igualmente um chamado, é conduzido por um anjo e 

chega a interceder, com sucesso, por um período de refrigério para os condenados. 280 É 

possível até perguntar se Mary Baxter não se coloca ainda mais especial narrativamente 
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do que o apóstolo Paulo, uma vez que, este fora guiado por Miguel enquanto que ela, pelo 

próprio Jesus.  

 

3.4 Geografia, corpos, sensações: relações de continuidade e ruptura entre os 

textos antigos e contemporâneos 

 

 Se perguntadas aleatoriamente, as pessoas em geral, tendem a descrever o inferno 

como um lugar escuro, com fogo, mau cheiro e sofrimento. Normalmente, as descrições 

batem entre si. Do ponto de vista geográfico, pouco se sabe sobre o Inferno, especialmente 

se tomamos como base textos canônicos.  

3.4.1 A geografia do Inferno 
 

Nos textos analisados no primeiro capítulo desta pesquisa, autores como Martha 

Himmelfarb e Stván Czachesz discutem com textos que apresentam a geografia do 

inferno com as formas mais distintas: No caso dos clássicos gregos, Carontes levava as 

almas condenadas de barco até a entrada do mundo dos mortos, através do rio Estige e 

Aqueronte, que dividiam os mundos dos vivos e dos mortos. 281 Para os textos do 

Cristianismo Primitivo não existe tal clareza, mas o inferno é repleto de lugares com 

buracos onde os condenados sofrem. No Apocalipse de Paulo, por exemplo, encontramos 

paisagens desérticas com poços profundos de condenações mais graves para 

determinados grupos de pecadores. 282 

Na obra discutida no capítulo 2 desta pesquisa, os AF, além de não existir clareza 

sobre a forma como o jovem que Felipe ressuscita entra no Inferno, como também nos 

são apresentadas pelo menos duas maneiras diferentes de como ele saiu de lá: uma hora 

ele atende a um chamado do apóstolo e sai por uma porta onde encontra um cachorro de 

3 cabeças proveniente de um mito pagão, em outro desfecho, ele simplesmente retorna à 

vida arrebatado por um vento.283 Entretanto, a despeito do debate sobre a existência ou 

não de portas de entrada ou saída, assim como nos Apocalipses de Paulo e Pedro, nos AF, 

o inferno é um lugar de pouca ou nenhuma luz, desértico e com fogo e poços cheios de 
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condenados mergulhados no fogo ou em dejetos, fezes e em alguns casos, outros tipos de 

fluidos corporais.284 

Em alguns dos textos medievais também brevemente apontados no capítulo 1 

desta pesquisa, A Visão de Túndalo e  A Visão de Thurkhill, percebemos um aspecto 

interessante do ponto de vista geográfico: segundo autores como Adriana Zierer, uma 

discussão estava em curso no período em que textos como estes citados surgiram na Idade 

Média: o imaginário e a representação sobre o caminho, a peregrinação e os ser humano 

era visto como viajante nesse mundo, em direção a um mundo superior. Ele deveria, 

então, como viajante-peregrino, resistir às tentações e ciladas do caminho, a fim de chegar 

são e salvo no outro mundo. 285 

São descritas então, imagens, pinturas desse peregrino em caminhos em que se 

encontra com perigos e tentações. Nas descrições do além-mundo e no inferno tanto da 

Visão de Túndalo como na de Thurkhill, está presente um elemento: uma ponte estreita 

com espinhos pontiagudos por onde os condenados devem passar expurgando suas penas. 

Além dessa ponte, que também representa uma parte importante do caminho de escolha 

do peregrino terrestre, o inferno dos textos medievais é apresentado com montanhas, 

outras pontes estreitas e lagos gelados e fétidos.286 

Zierer apresenta sua análise da Visão de Túndalo uma descrição geográfica bem 

definida: Nos códices mais antigos, o Inferno é dividido em Inferno Superior, que mais 

tarde é definido como Purgatório e Inferno Inferior, de onde não há escapatória e onde se 

encontra Lúcifer e os demônios castigando os condenados que não tem escapatória.  

Esses pontos conduzem a curiosidade acadêmica a algumas outras reflexões que, 

ainda que, por limitações óbvias, não possam ser respondidas a contento, devem ser 

levantadas e poderão, inclusive, aguçar futuras pesquisas.  

Nos textos do cristianismo primitivo em que concentramos nossas atenções no 

decorrer dessa pesquisa, especialmente os Apocalipses de Pedro e Paulo e os AF, 

podemos perceber alguns pontos comuns: tanto os Apocalipses quanto os AF apresentam 

um conceito de geografia, uma ênfase geográfica.  

                                                           
284 CZACHESZ, 2012, p 12 
285 ZIERER, Adriana. A visão de Túndalo: Da danação à salvação numa viagem imaginária medieval. In: 

O Imaginário do Além-Mundo na Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. NOGUEIRA, Paulo 

Augusto de Souza (org). São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015. 407 p 
286 ZIERER, 2015, p 170. 
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O inferno é um lugar. O mesmo ocorre nos textos medievais, em que os 

condenados ou viajantes são conduzidos, observam montanhas, atravessam pontes, 

seguem por caminhos como também nos textos contemporâneos discutidos neste 

capítulo. Glória em sua jornada como condenada ao inferno desce por um túnel a algum 

lugar abaixo do nível da terra. Mary Baxter a cada vez que visitou o inferno, passou por 

túneis fétidos, escuros cercada por feras e seres bestiais, por monstros e demônios de 

formas híbridas e especificamente nessa obra, o inferno tem uma localização 

especificada: o centro da terra. O inferno possui uma estrutura, relevo, até à sua própria 

maneira, hidrografia: rios de lava, fogo, em que pecadores estão tentando nadar. O mesmo 

pode-se dizer dos AF em que pecadores estão em poços e nos Apocalipses de Pedro e 

Paulo, quando trata dos poços de lava, de lama ou excrementos em que estão inseridos 

níveis de pecadores.  

 Entretanto, o mesmo não pode ser dito, por exemplo, sobre a questão do tempo. 

Em nenhuma das narrativas apresentadas, o tempo pareceu ser uma preocupação. Não se 

menciona o tempo de duração das ações. No caso do jovem que Felipe ressuscita, em 

momento algum é dito por quanto tempo ele permaneceu no inferno para ver tantas 

condenações como ele afirma ao acordar da morte pelo poder do apóstolo. Os viajantes 

Túndalo ou Thurkhil não mencionam também espaços de tempo que tivessem durado 

suas jornadas. Gloria Polo só afirma ter sido julgada e ao retornar, ter notícia de que 

alguém estava rezando por ela, pois estava na UTI por muito tempo. Mesmo Mary Baxter 

que, em determinado momento, afirma que sua jornada fora de 30 dias ao inferno, tal 

datação se dá a posteriori , ou seja, não se sabe quanto tempo durou cada uma de suas 

visitas diárias, quantas horas se passaram em cada uma das noites em que as ações estão 

descritas.  

 O tempo de narrativa não parece ter uma importância muito grande para nenhuma 

das descrições de inferno. Se faz necessário questionar o porquê disso e procurar entender 

a preferência dessas narrativas por questões geográficas em detrimento de preocupação 

cronológica. A pergunta pela geografia do inferno, como se dão as escolhas, porque 

privilegiar aspectos da geografia do inferno, são algumas das questões que despertam 

interesse, mas por motivos que limitam a pesquisa, ficam repousadas sobre a mesa da 

pesquisa acadêmica.  
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A partir dessas delimitações é possível também observar um outro aspecto 

importante sobre as descrições de Inferno tanto nos relatos de viajantes da Idade Média 

quanto em textos contemporâneos como os mencionados mais amiúde neste capítulo que 

são as sensações e os sofrimentos físicos descritos. Como os condenados sentem, sofrem 

e percebem as sensações em seus corpos.  

 

3.4.2. Corpos e sensações no Inferno: a dor e o grotesco.  

 

 Um aspecto que chama atenção em todos os relatos de viagens ao Inferno é a 

questão corpórea. Como os condenados sentem os efeitos do que está acontecendo com 

eles mesmos e ao seu redor e a importância da dor física como condenação no Inferno e 

as sensações percebidas.  

 Os relatos contemporâneos dão conta de definir que, apesar de estarem sendo 

levados ao Inferno em forma de alma ou corpo espiritual, ou seja: as almas dos viajantes 

deixaram seus corpos e foram guiadas ao além, as sensações corpóreas são todas muito 

presentes e em alguns casos, ressaltadas como muito sensíveis. Gloria Polo em seu relato 

afirma sair do corpo e mesmo assim, ter sensações corpóreas muito fortes. Mary Baxter 

afirma mais de uma vez chorar, sentir odores fortíssimos e nas duas ocasiões em que se 

sentiu abandonada por seu guia no Inferno, ser arrastada e ferida por demônios e sentir o 

seu corpo se desfazendo, se transformando em um esqueleto do qual saíam vermes e no 

qual a carne e restos de tecidos caíam consumidos pelo fogo. 287 

 Os relatos medievais como a Visão de Túndalo apresentam no espaço de Inferno 

Superior e posteriormente, Purgatório, entre as penas dos condenados, várias relacionadas 

a sensações muito físicas: fome, sede, fogo, calor, vento, chuva, neve e frio. 288 Zierer 

defende que as sensações, os órgãos dos sentidos são enfáticos, pretendendo, segundo ela, 

para criar uma aproximação entre os ouvintes das narrativas. Tudo é ouvido e visto pelos 

viajantes.289 
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O relato dos AF em suas descrições dos castigos apresenta ênfases em dores 

corpóreas, por exemplo, o idoso calvo que bebia e cantava deboches das autoridades 

eclesiásticas e recebeu no inferno bolas de fogo na cabeça por um anjo, o tempo todo. 290  

Nesse sentido, os AF se aproximam dos relatos de viagens de sua época, a saber, 

os apocalipses de Paulo e Pedro. Neles também a ênfase no corpo, nas sensações e nas 

dores é acompanhada de exagero quase engraçado e de ênfase nos limites do corpo, no 

que ultrapassa os limites como os excrementos e os fluidos do corpo em que muitos 

condenados estão submersos e nesse ponto, como argumenta István Czachesz, é possível 

perceber a teoria do grotesco de Mikhail Bakhtin.291 

Mikhail Bakhtin ao estudar a obra de François Rebelais defende que neste, é 

possível encontrar as dimensões e características originais da cultura popular.292 Para 

Bakhtin, em Rebelais, o não-oficial da cultura emerge e é nesse não-oficial que pode-se 

encontrar o elemento que se opõe a cultura oficial, religiosa e daí sua importância de 

sentido profundo de concepção de mundo.293 O traço marcante do realismo grotesco é o 

rebaixamento de tudo que é elevado, espiritual e abstrato num corpo incompleto em 

interação com o mundo.294 Um corpo que enfatiza as extremidades e o que ultrapassa o 

próprio corpo, como o exagero da comida nos banquetes, o exagero do constante lidar 

com os excrementos e fluidos corporais e é justamente nesse aspecto que o realismo 

grotesco, defende Czachesz, se aproxima dos relatos de castigos nos Infernos: corpos 

pendurados por órgãos sexuais e extremidades e imersos em fezes e líquidos 

menstruais.295 

Nos relatos contemporâneos, embora falte o elemento dos limites do corpo (não 

existem condenados pendurados ou mergulhados em fezes e fluidos menstruais) sobram 

corpos em decomposição. Chegando-se ao ponto de alguns condenados, como menciona 

o texto de Mary Baxter, brincarem de enterrar partes dos corpos esqueléticos de outros 
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condenados296, numa cena que beira o ridículo e traz o conceito de risível de Bakhtin à 

tona novamente.297 

 Pensar sobre esses castigos, penas, situações em que se colocam personagens 

humanos diante de bestas, de feras e em situações extremas, proporciona também algumas 

questões sobre a mesa: os motivos pelos quais essas narrativas constroem os condenados 

e os colocam em tais situações; evidentemente, sabe-se que nas intenções dos autores 

dessas obras, jamais chegaremos. Mas essas obras foram lidas, recebidas, resignificadas 

e lograram êxito em seus propósitos. Será que algumas situações retratadas nos próprios 

textos não poderiam trazer indícios, por menores que fossem, para tentarmos, de alguma 

forma, chegar perto desses leitores e perguntar o que estava por trás desses relatos? 

 Adriana Zierer afirma que, na Idade Média, as obras em que se descreviam 

jornadas de peregrinos ao inferno (fossem eles pecadores condenados a receberem novas 

chances ou homens santos e separados para uma missão) eram utilizadas como recurso 

retórico e homilético: os padres liam tais obras como parte de sermões para alertar aos 

interlocutores sobre os riscos de determinadas atitudes em vida e os efeitos que tais 

escolhas poderiam surtir no além. 298 Talvez isso explique algumas escolhas de 

determinadas penas, pelo menos, nesses textos da Idade Média. Talvez essa utilização das 

obras fosse construída em narrativas que privilegiam determinadas formas de castigar 

grupos específicos de pecadores nesse período. Mas e em períodos anteriores? E nos 

relatos contemporâneos? 

 Nos Apocalipses de Pedro, a pesquisa até aqui apresentada e os autores com os 

quais dialogamos apresentaram um inferno repleto de castigos de ordem sexual e verbal, 

pecadores pendurados por partes dos seus próprios corpos que, entende a narrativa, os 

conduziu ao erro. Uma das hipóteses levantadas por Czachesz é que determinados tipos 

de pecados (sexuais e verbais) não são alcançáveis por leis humanas e então, existe uma 

condenação eterna para vingar aqueles que foram alvos das fofocas e até mesmo vingar 

as crianças abortadas pelo fruto de determinados pecados sexuais.299 

No Apocalipse de Paulo e nos AF, porém, já percebemos algumas mudanças leves 

nesse enredo. Os muitos pecadores pendurados vão sendo substituídos por pessoas 

                                                           
296 BAXTER, 2015, p 109 
297 BAKHTIN, 1999, p 57 
298 ZIERER, 2015, p 182 
299 CZACHESZ, 2011, p 23 



85 
 

condenadas por pecarem contra autoridades eclesiásticas e lideranças da Igreja: 

difamação, calúnia, fofoca e desobediência às leis eclesiásticas são as principais causas 

de condenações. Autores como Himmelfarb e Czachesz alegam que essa substituição se 

dá porque pendurar pecadores por membros sexuais ou cabelos tendia ao riso e tais textos 

(Apocalipse de Paulo, pelo menos) pretendia ser lido de forma mais séria.  

Entram aqui, entretanto, novos questionamentos: como de fato, eram lidos tais 

textos? Os textos tinham um aspecto de humor de fato, alguma ironia que deveria ser 

compreendida por seus leitores/ouvintes? Essas finas ironias eram compreendidas por 

seus interlocutores ou foram simplesmente se tornando meras descrições bizarras? Ou de 

fato, eram textos que pretendiam ser lidos com seriedade e reverência em um contexto 

eclesiástico e nesse caso, servindo a que propósito? Uma intenção homilética de 

convencer os fiéis a permanecerem no caminho da virtude? Evangelizar e convencer 

pecadores a abandonarem os caminhos do pecado e dos vícios, como pareceu ser, 

posteriormente, os textos medievais? Ou seriam meras estórias de divertimento em que 

se contavam de forma jocosa com um pingo de esperança de que, aqueles que sabiam ser 

pecadores e jamais descobertos pela lei, teriam a paga por seus atos no além? 

Quanto dessas características sobreviveram e encontraram lugar junto aos textos 

contemporâneos acima descritos? Dos dois relatos apresentados, o mais recente, da 

dentista católica colombiana, Gloria Polo, a mesma afirma ter sido condenada ao Inferno 

após um choque causado por um raio que atingiu a parte metálica de um método 

contraceptivo que ela usara. Ela, de fato, não chegou a ser pendurada no inferno, mas 

parece que o tema do sexo e do castigo pelo órgão sexual ou pelo órgão que induz ao 

pecado, volta à tona, de alguma maneira, nesse relato. Poderia ser traçado um paralelo 

entre esse relato e os do Apocalipse de Pedro e outros, perguntando do por que questões 

sexuais receberem tanta importância, ainda em textos contemporâneos?  

Muitos dos castigos descritos por Mary Baxter também são de ordem sexual como 

homossexualidade, adultério e outros que também não são diferentes dos Apocalipses 

antigos. Entretanto, muitos outros são relacionados a magia, feitiçarias, ocultismo e até 

vertentes religiosas diferentes do cristianismo. Parece que, para Mary Baxter prevalece 

um sentimento de guardar a pureza sexual, mas também a correta doutrina da fé. Nesse 

sentido, ela talvez esteja mais próxima do Apocalipse de Paulo, dos AF e das jornadas 

medievais, uma vez que a doutrina sã e as corretas práticas religiosas sejam pontos 

nevrálgicos de seu relato. Ela condena em suas visões médiuns, feiticeiros, ocultistas e 
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participantes de outras religiões e mais do que isso: em seus últimos capítulos, reinterpreta 

algumas visões apocalípticas à luz de sua própria revelação, como se conseguisse 

ressignificar os textos bíblicos mediante sua interpretação. De certa forma, seu texto 

pretende deixar um legado da correta interpretação para os dias atuais de alguns textos 

enigmáticos da Bíblia. 

Ficam, fatalmente, sem resposta, tantas questões quantas possíveis sobre os 

propósitos de tais narrativas: em especial, as narrativas contemporâneas, parecem, 

segundo as próprias autoras deixam claro, desejar servirem a propósitos de 

convencimento. Tanto Polo quanto Baxter fazem diversos apelos aos seus leitores para 

que abandonem seus vícios e pecados, aceitem as corretas interpretações delas de textos 

sagrados e se convençam da existência de um lugar, no centro da terra, em que pecadores 

pagam eternamente suas penas por viverem rendidos aos próprios desejos.  

 

 

3.5 Longas viagens ao Inferno: uma jornada do mundo antigo à 

contemporaneidade pela via da recepção 

  

Do ponto de vista da hipótese desta pesquisa, as descrições de Gloria e de Mary 

Baxter reforçam nossa opinião de que os temas presentes nos primeiros apocalipses de 

além-mundo descrevendo castigos de condenados no inferno são fortemente recebidos 

por textos contemporâneos por leitores que entram nesse processo simultâneo de receber 

e reelaborar uma estrutura cultural.300O que traz à tona tais temas para suas releituras, é o 

que Kenner Terra interpreta como o arquivo da memória cultural que transforma em 

canon elementos considerados importantes no chamado processo cultural de valoração.301  

Tal característica explica como esse tema foi recebido e foi considerado tão 

importante também em suas releituras da Idade Média. Enquanto, elaborações teológicas 

sofisticadas eram estudadas e debatidas nos círculos do alto clero medieval, temas como 

viagens ao além-mundo reverberavam em textos como os apresentados por esta pesquisa, 

de cavaleiros errantes ao caírem doentes, foram conduzidos por guias a viagens ao 

                                                           
300 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Dossiê: Hermenêutica da Recepção. In: Estudos de Religião. 

Revista semestral de estudos e pesquisas em religião.Volume 26, nº 42, junho de 2012. 
301 TERRA, Kenner. O cânon além do cânon: Atos Apócrifos dos Apóstolos. In: RIBLA, nº 73 – 2016/2. 
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inferno, pagando por penas e observando outros condenados. Carlo Ginsburg conceitua o 

que ele chama de circularidade cultural e filtro deformador quando trata de um 

relacionamento circular, feito de influências recíprocas, o influxo entre cultura subalterna 

e cultura hegemônica302. Percebe-se em Ginsburg uma sensibilidade para a difícil tarefa 

de diferenciar os lugares de fala de cultura popular e cultura erudita em muitos momentos 

de sua obra.303  

Ou seja, se estabelece uma relação de troca entre temas de esferas vistas como 

superiores da cultura com os estratos mais baixos da mesma. Ao passo que elementos 

presentes na cultura considerada classe alta, são assumidos pelas esferas mais populares, 

da mesma forma, o caminho contrário também não é incomum. Como exemplo, temos 

no cristianismo primitivo, os Atos Apócrifos dos Apóstolos que compartilharam temas 

com a literatura como as novelas gregas, nos primeiros séculos, invertendo suas lógicas 

e soluções e valores da elite sendo projetados e adaptados para baixo e valores subalternos 

sendo decodificados para cima, para as elites.304 

 Temos, pois, temas que viajaram no tempo, alcançaram leitores contemporâneos 

que recebem, reinterpretam e reconstroem seu imaginário religioso a respeito do mundo 

e do além-mundo a partir da memória cultural305, os resignificando e se apropriando dos 

mesmos.  

 Como já fora dito na introdução deste capítulo, muitas obras contemporâneas vêm 

sendo produzidas diariamente e colocadas no ar nas mais diferentes esferas: em setembro 

de 2015, o jornal Extra, jornal carioca que pertence à Rede Globo, publicou uma 

reportagem sobre uma suposta carta psicografada da cantora brasileira Cássia Eller, em 

que a mesma afirma ter passado por sofrimentos e tormentos no inferno. A tal carta fora 

recebida por um médium num centro espírita de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.306 Na 

página de vídeos “Youtube” não são poucos os acessos a testemunhos de pastores, 

evangelistas e missionários que afirmam ter ido ao inferno. Entre eles, destacamos a 

                                                           
302 GINSBURG, 1987, p 13.  
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pastora Yonara Santo que afirma ter ido 15 vezes ao inferno. Seu vídeo teve, até nosso 

último acesso, 1. 701.802 visualizações. 307 

 A Rede Record de televisão, acostumada a tratar de temas bíblicos e religiosos em 

sua dramaturgia, anunciou em seu site308 para o ano de 2017, a produção de uma novela 

com o título: O rico e o Lázaro na qual, certamente apresentará descrições do Inferno, 

com uma novela baseada na referência bíblica de Lucas 16. Em todos esses exemplos e 

muitos outros que poderiam ser dados, vemos a popularização e amplo crescimento do 

interesse pelo tema do inferno e do além-mundo por parte das camadas populares da 

religião.  

O imaginário religioso do mundo antigo atravessou séculos e séculos de história 

e alcançou as camadas populares do cristianismo contemporâneo. O tema desperta até os 

dias atuais um profundo interesse e cremos, será assim, enquanto o inferno existir 

assombrando a consciência de religiosos de todas as partes do mundo.  
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revela-as-novelas-previstas-para-2017/ acesso em 23 de janeiro de 2017.  

http://recordtv.r7.com/2016/02/29/marcelo-silva-vice-presidente-artistico-e-de-producao-da-record-revela-as-novelas-previstas-para-2017/
http://recordtv.r7.com/2016/02/29/marcelo-silva-vice-presidente-artistico-e-de-producao-da-record-revela-as-novelas-previstas-para-2017/
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Linhas Finais 
  

 Rubem Alves em sua obra, Ostra feliz não faz pérola, especificamente no texto 

sob o título Vida após a morte afirma que o inferno é uma calúnia espalhada pelos 

inimigos de Deus para que os homens deixem de amá-lo. A despeito do teor poético dessa 

afirmação, muitas pessoas acreditam e temem o inferno dentro dos contextos de muitas 

religiões espalhadas pelo mundo. Sejam sermões de padres, pastores, testemunhos de 

missionários e evangelistas, muitos são os relatos e descrições de um lugar reservado para 

os pecadores que morrerem em seus pecados. Relatos de apavorar até os mais confiantes.  

 Fato é: não é um privilégio cristão contar com relatos e descrições de visionários 

e viajantes em jornadas ao além-mundo, ao mundo dos mortos e ao inferno, das penas e 

condenações dos que ali estão encerrados. Muito cedo, na literatura clássica grega, heróis 

visitaram o Hades e até mesmo anti-heróis visitaram o lugar para debochar de seus 

condenados, como por exemplo, na estória do filósofo cínico, Menipo de Gadara, da obra 

de Luciano, que fora ao inferno para debochar de figuras iminentes de seu tempo.  

 Muitas foram as recepções desses temas de castigos, as formas de condenações, 

as mutilações de corpos inteiros e as formas grotescas em que tais descrições apareceram 

ao longo dos séculos, em obras do Judaísmo do segundo templo e da apocalíptica judaica. 

Ora apresentadas aparentemente com base na lei de Talião (“olho por olho, dente por 

dente”), em que um membro do corpo era castigado por ser responsável pela condenação, 

ou regido por outro princípio, como o de vingança por determinado pecado cometido, 

fato é que inúmeros são os textos que apresentam homens e mulheres condenados e 

sofrendo no Inferno. Himmelfarb aponta, entretanto, que, a lei de olho por olho, dente por 

dente, em muitos textos do cristianismo primitivo parecem ter sofrido uma adaptação, 

deixando de pensar no princípio do Antigo Testamento, para uma postura mais radical do 

Novo Testamento, presente no evangelho de Mateus, no discurso de Jesus: se teu olho te 

faz pecar, arranca-o porque é melhor entrar no céu sem um olho do que por causa de um 

olho, todo o teu corpo ser lançado no fogo.  

 No primeiro capítulo desta pesquisa, tratamos de apresentar alguns desses textos 

e algumas características que marcam tais obras: a presença de um anjo como guia na 

jornada; a característica quase sempre presente do viajante ser um eminente personagem 

da tradição religiosa do judaísmo; a forte prevalência de castigos rigorosos para pecados 

sexuais (adultério, aborto, prevaricação) e verbais (difamação, calúnia, fofoca). Como 
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defende Martha Himmelfarb, a constância de tais pecados sugere um teor de 

inconformidade pelo fato de que tais pecados não possam ser facilmente identificados 

como outros. Ou seja, um assassino provavelmente será descoberto e pagará sua dívida 

com a justiça humana. Um fofoqueiro dificilmente estará sujeito a alguma penalidade da 

lei, portanto, se faz necessário um tribunal e uma condenação além-mundo para tais 

pecadores.   

 Além de textos do judaísmo do segundo templo, muitos textos do cristianismo 

primitivo são apresentados neste primeiro capítulo: textos apócrifos importantes e muito 

influentes dos primeiros séculos do cristianismo primitivo, como por exemplo, o 

Apocalipse de Paulo, e alguns textos bíblicos são discutidos, além de alguns textos 

medievais em que são feitas descrições do inferno. Tais textos representam algo 

importante que a pesquisa buscará defender que é a hermenêutica da recepção, ou seja, a 

leitura e a recriação por parte dos leitores é o que possibilita que textos que descrevem o 

inferno, se tornem uma tradição que ganha importância e sobrevive não apenas na Idade 

Média, como na contemporaneidade.  

O primeiro capítulo aborda ainda questões teóricas e aportes que sustentam a 

pesquisa, tais como conceitos como Apocrificidade e Ficcionalidade, defendidos por 

Piovanelli e Iser, respectivamente. No primeiro caso, o autor apresenta a necessidade de 

um olhar para os textos do cristianismo primitivo como uma rede textual ampla, que 

contemple não apenas os chamados textos canônicos, mas também outros textos como 

representantes de cultura religiosa e formadores de imaginário religioso dos primeiros 

séculos do cristianismo e são, portanto, absolutamente dignos de estudo. Assim, se faz 

mister reconsiderar olhar para os textos chamados canônicos com a mesma “estranheza” 

com que olhamos para os apócrifos e assim, perceber a riqueza textual que a combinação 

desses textos podem oferecer ao leitor e pesquisador do cristianismo primitivo como 

cultura. 

No caso de Iser, o conceito de Ficcionalidade é utilizado por pesquisadores de 

Religião e interpretado à luz das preocupações de mapeamento de mundo a partir dos 

textos religiosos. Paulo Nogueira ao ler Iser, aponta para um outro ponto importante a ser 

considerado no estudo do cristianismo primitivo: a sobreposição entre o que pretendemos 

como verdade e a ficção e para tal, segundo o autor, não vivemos em uma mesma 

realidade, mas em muitas e essas muitas realidades podem ser compreendidas a partir de 

nossas experiências e todas essas realidades existem ao mesmo tempo através de um 
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processo em que podemos acessar o inacessível. O autor apresenta a ficcionalidade em 

uma analogia com os sonhos: o sonho é um evento criativo, no qual, em cada ocasião, um 

mundo deve ser criado novamente. A diferença para ele é que o sonhador está preso no 

mundo do sonho, enquanto a ficção literária permite soltar-se dessas amarras e criar e 

mapear mundos.  

O segundo capítulo da pesquisa apresentou uma análise narrativa de um dos textos 

do Cristianismo Primitivo em que se tem uma descrição do inferno. Trata-se de um dos 

textos mais antigos desse período, podendo ser localizado em torno do segundo século. 

Analisando cada aspecto dos castigos apresentados no primeiro ato do texto, em que 

Felipe ressuscita um jovem e este descreve o inferno, a partir dessa análise, a pesquisa 

debate os temas dos castigos e condenações dos pecadores presos ao inferno, à luz de 

teóricos como Lotman e Bakhtin.  

István Szachesz aborda os temas de castigos no Inferno a partir da teoria do 

grotesco e da carnavalização de Bakhtin, apontando que as exposições de corpos 

flagelados, o contato com excrementos, a “ridicularização” e a exposição dos extremos 

dos corpos dos condenados no inferno podem caracterizar o que o autor russo chama de 

teoria do grotesco. O que temos nos Atos Apócrifos de Felipe, bem como em muitos 

textos semelhantes e de sua época são pecadores pagando por pecados que envolvem, em 

geral o desejo sexual visto como errado diante de uma realidade de defesa do encratismo 

em que a maioria dos textos apócrifos parecem estar envolvidos e pecados verbais, em 

geral, de condenados por difamarem ou desrespeitarem autoridades eclesiásticas.  

Como já afirmado, as possibilidades de interpretação dessas condenações são as 

mais variadas, passando por uma expectativa de ver pessoas que cometem pecados como 

fofoca e desejos sexuais “ilícitos” mas que não estão sujeitos às penas da lei, pagando por 

isso no além-mundo até a outra possibilidade apresentada por Himmelfarb e também 

seguida por István Szachesz que seria a vingança: vemos em muitos dos relatos de 

castigos no inferno, por exemplo, bebês abortados assistindo ou mesmo participando das 

condenações de seus pais. Então, nas condenações é dada às vítimas a possibilidade de 

pagar o mal com o mal. Szachesz levanta a hipótese de alguns dos castigos apresentados 

por tais textos também refletirem a tortura que os cristãos primitivos teriam sofrido nos 

primeiros séculos, mas não aprofunda tal possibilidade como plausível, ficando, ele 

também, com a teoria da representação de um forte desejo de vingança.   
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Finalmente, no terceiro capítulo, a pesquisa nos leva de textos antigos e algumas 

obras da Idade Média apresentadas anteriormente para a recepção do tema na 

contemporaneidade: duas obras dos anos 1990 em que são apresentados relatos e 

descrições do Inferno: uma lida entre os católicos apostólicos romanos e outra entre os 

evangélicos. Ambas tendo como protagonistas mulheres. Uma, condenada ao inferno 

após uma morte traumática, por usar anticoncepcionais, ter feito e aprovar abortos e 

desrespeitar, como é descrito na obra e em seu julgamento, os dez mandamentos e a outra, 

uma visionária importante, que recebe uma missão especial de Jesus para conhecer, 

relatar e anunciar as condenações do Inferno para seus interlocutores. 

 A primeira, Glória, colombiana, dentista, tem uma experiência semelhante às 

relatadas especificamente nas obras da Idade Média: personagens comuns, do dia a dia, 

passam por uma experiência traumática, morrem, são levados ao inferno e condenados a 

cumprir suas penas após serem julgados por seus atos em vida, mas recebem uma segunda 

chance e retornam à vida para anunciar os horrores que presenciaram e viveram na própria 

carne. São pecadores arrependidos que, por alguma escolha divina, receberam uma nova 

oportunidade de se concertarem.  

A segunda, Mary, norte americana, esposa e mãe, se torna pastora apenas após sua 

experiência, tem o perfil mais próximo dos viajantes celestiais do cristianismo primitivo, 

como Paulo e Pedro, entre muitos outros: é vocacionada por Deus e guiada pelo próprio 

Jesus em sua jornada ao inferno. Ela não está entre os condenados, mas vê suas penas e 

até chora e intercede por eles, pedindo por alguma misericórdia. Vê e descreve com 

detalhes os corpos dos pecadores, tem clareza e explicações e tenta demonstrar uma certa 

sofisticação em relação aos textos que lhe antecedem. Utiliza-se de muitos textos bíblicos 

mesclados com visões que afirma ter para respaldar sua autoridade de visionária.  

Discutimos no terceiro capítulo as diferenças e continuidades presentes nos relatos 

de viagens ao inferno antigos e nos contemporâneos, em especial sob o ponto de vista de 

como é descrita a geografia do além-mundo e as sensações corpóreas apresentadas entre 

os condenados aos castigos infernais. Nesse sentido, o capítulo apresentou de forma 

breve, o conceito de realismo grotesco em Bakhtin como forma de compreensão de como 

se dão as exposições de corpos desses condenados e como são as descrições de suas penas.  

Este capítulo final tem a intenção de demonstrar a recepção desse tema muito 

antigo do cristianismo primitivo. Recepção no sentido hermenêutico de uma tradição que 
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é recebida, lida e resignificada para um novo leitor, um novo interlocutor que lhe confere 

sentido e mapeia novamente um mundo de imaginários religiosos. Nesse sentido, se dá a 

relevância dessa pesquisa: demonstrar que esse tema não apenas foi importante na 

constituição e formação do imaginário religioso dos primeiros séculos do cristianismo, 

mas sobreviveu e foi muito relevante para a Idade Média e alcançou interlocutores na 

atualidade. Tamanha é ainda hoje a relevância e importância de tal tema que basta 

algumas pesquisas pela internet em que se use a palavra Inferno como palavra-chave para 

que se tenha dimensão do quanto ainda se produz cultura religiosa a partir desse tópico: 

desde testemunhos de religiosos que se pretendem verídicos, sérios e cheios de autoridade 

eclesiástica, passando por descrições e cartas psicografas de personalidades famosas até 

obras literárias clássicas como A Divina Comédia de Dante Alighieri até chegar a obras 

de ficção como novelas e filmes. Como mencionado nas últimas páginas do capítulo 

derradeiro desta pesquisa: enquanto existir um inferno que amedronte os fiéis e infiéis, 

existirão também curiosos e visionários que irão até ele para descrever as futuras 

condenações dos seus desafetos pois, se não existe inferno, como dar conta de responder 

a tantos crimes e corrupções daqueles que nos fazem mal, mas que nossos princípios 

religiosos não nos permitem odiar e nos vingar em vida?  

Muitas são as obras que surgem e certamente surgirão ainda sobre a temática do 

Inferno e, portanto, concluir essa pesquisa se torna tarefa impossível, se não pretenciosa. 

O que podemos fazer é deixar uma contribuição para a pesquisa acadêmica das ciências 

da Religião no Brasil, na expectativa de que ela possa também despertar o interesse de 

futuros pesquisadores.   
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Anexos 
 

Anexo I 

Atos de Felipe. 

 Ato 1 – Ao sair da Galileia, ressuscita a um morto. (pág 34, linha 1)309 

1.1Quando o apóstolo Felipe saía da Galileia, uma viúva levava a enterrar seu 

único filho. O apóstolo sofreu muito em seu espírito ao observar àquela anciã desgraçada 

que arrancava os cabelos e se desfigurava ao próprio rosto. O apóstolo disse-lhe:  

- De que enfermidade morreu?  

Ela respondeu: 

2 - Me desculpe, por favor, e não me faças perguntas. Pois tenho rasgadas as 

entranhas e minha voz está quebrada , de modo que não posso te explicar nada. Deixe-

me chorar minha dor anônima, pois sou privada de meu filho único sem ter feito nada 

contra os deuses aos quais sacrificava diariamente. À Marte ofereci não poucos 

sacrifícios; a Apolo outros tantos; a Hermes quase sacrifiquei minha vida; a Artemis 

sacrifiquei bezerros; para Zeus levei coroas; para Ateneia ofereci cabritos machos em 

holocausto. Em uma palavra, levei dons a todos os deuses que existem, incluindo Helios 

e Selene. Como penso que estão bem honrados por mim, gritei desta maneira, mas não 

me ouviram. Finalmente, me vi obrigada a buscar a um homem que disseram ser adivinho 

e que me perguntou: “O que queres, mãe, que te adivinhe?”. Mas resultou ser igual aos 

deuses, pois me anunciou toda classe de mentiras. As predições me foram inúteis e os 

deuses vãos e cegos. Pode ser que eu seja também igual a estes impostores. Em vão 

consumi minhas propriedades para atender ídolos vãos. Desperdicei minha vida e com 

ela, meu dinheiro. Maldito seja o que faz culto aos ídolos e se dedica à adivinhação! Ai 

de mim! A quem reclamarei as riquezas que gastei em vão atendendo a ídolos e 

adivinhadores, depreciando aos cristãos ? Perdi meu filho, o único que tinha. 

2. 1O apóstolo disse:  

- Nada estranho, oh mãe, que tenha padecido deixando-se enganar pelo inimigo 

que busca a perdição das almas. Pois é assim que o diabo engana aos homens que se veem 

privados da vida eterna. Mas tu, acalma tua dor, porque em seguida ressuscitarei ao teu 

filho pelo poder de meu Deus Jesus Cristo, o que foi crucificado, ressuscitou e reina pelos 

séculos. Pois todo o que crê nele, recebe a vida eterna.  

3. 1A anciã disse: 

- Se o que você me diz, pode me ser aproveitado, oh homem e verdadeiro apóstolo 

de Deus, ajude-me em minha velhice que “tenho envelhecido” entre desgraças. Quando 

pedi a morte, tão pouco fui ouvida, apesar de que estava sofrendo muito. Pode ser que 

não me convenha casar nem comer nada do que excita o corpo, como o vinho ou a carne, 

mas em vez disso, pão e água, e adquirir tristezas, muitos males e duelos amargos. 

2 O Apóstolo disse: 

                                                           
309 Tradução do espanhol para o português, minha.  
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  - Verdadeiramente, mãe, não disse essas coisas tão simplesmente. Pois, o que 

pensas da castidade ?  Porque Deus é amigo da castidade e ela é o motivo de grande inveja 

entre os homens. Os que não são capazes de viver castamente e de beber apenas água se 

esforçam por difamar ao que vive em castidade. Daí que Deus considerou felizes tais 

homens. Pois Ele disse: “Felizes sois quando os homens disserem contra vocês toda classe 

de mentiras. Alegrai-vos e regozijai-vos porque a vossa recompensa será grande nos 

céus310. Você pode fechar a boca dos demônios se não tem qualquer preocupação sobre a 

terra, se não que tenha como Salvador a Jesus crucificado.  

4. 1 Quando o Apóstolo havia dito essas coisas, disse a anciã: 

- Creio em Jesus a quem você anuncia.  

Então , o Apóstolo se aproximou do cadáver e disse: 

- Levante-se, jovem, pelo poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

Em seguida se levantou como de um sonho. E disse, olhando para Felipe: 

2 - Como é que a luz deste homem veio até este lugar e me ressuscitou com tanta 

rapidez a mim que estava morto? Ele era um anjo de Deus e abriu as portas do cárcere de 

juízo de onde eu já estava encerrado? Ali, vi tribunais e castigos que uma língua humana 

não é capaz de explicar. Por isso, irmãos, o que tiver pena de si mesmo, fugirá de todos 

os males e crerá no Deus pregado por este homem; aí será feliz. E o que confessar ao 

amado Cristo, será glorificado.  

1.2.1 - O ressuscitado descreve as penas do inferno311 

[I A 5]. 1Vi uma mulher cujo aspecto era semelhante a um dragão e cujas mãos 

eram como dardos ao modo de línguas de áspides. Tinha um garfo ardente com o qual 

empurrava as almas dos homens a um abismo de fogo. Eu perguntei ao anjo: 

- Quem é esta mulher ? 

Ele me respondeu:  

- Esta mulher sugere aos homens que enganem aos crentes e tirem sarro deles. 

Sugere a eles que digam que Cristo é um impostor e os conduz a este abismo. Os faz 

caluniar uns aos outros. Os que empurra com seu garfo e os engana para que façam 

palhaçadas e deste modo vão para a sua perdição. 

 

[I A 6]. 1 Continuando, observei a um homem que estava numa fossa infernal e 

cujos dentes chiavam desesperadamente. Sobre ele havia um anjo que empunhava uma 

                                                           
310Piñero afirma neste ponto serem estas palavras tomadas do Sermão da Montanha na versão de Mateus 

5.11ss. 
311Piñero cita neste ponto que essa descrição do inferno pode ser vista a narração que faz a mulher 

ressuscitada em Atos de Tomé 55-57 e que semelhante descrição aparece no fragmento grego de Apocalipse 

de Pedro. 
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espada de fogo; não havia piedade para ele, senão que era atormentado fortemente. Me 

aproximei do anjo para lhe pedir que lhe perdoasse durante uma hora. O anjo me disse: 

- Pergunte- o pelo que ele fez 

Perguntei, então ao que estava a fossa: 

- O que você fez para estar assim?  

Ele me respondeu: 

2- Tratei a muitos como um tirano, bati nos bispos e presbíteros e disse mentiras 

contra eles. Estou convencido de que não mereço misericórdia, me deixe que seja 

atormentado, pois ninguém pode escapar de Deus.  

Penduraram nele um pedaço de chumbo de duzentas libras (pois me inteirei 

inclusive do peso), deste modo era atormentado o desgraçado. Eu o perguntei: 

- Por que fez aquelas coisas ? 

Me respondeu: 

- Se eu soubesse disso, não sofreria deste modo. Mas pensava que não havia juízo 

depois da morte. Por isso, por ter pensado vaidades, recebo justamente o pagamento pelo 

que fiz.  

[I A 7] 1Seguido novamente minha marcha desde ali, vi a um jovenzinho, cujas 

costelas estavam à vista e que estava deitado sobre leito de brasas. A imundície que fluía 

de suas carnes se convertia em serpentes de fogo que saltavam e o devoravam, de modo 

que seu castigo era incessante. Eu lhe disse: 

- Tua situação é terrível, miserável. 

Ele respondeu: 

2- Se alguém não escuta as advertências, isto é o que lhe espera. Em meu caso, foi 

minha língua que me fez me perder. Não respeitava nem a meu pai, nem a minha mãe e 

nem aos presbíteros. Ultrajei inclusive a uma virgem respeitabilíssima. Pois disse que não 

era virgem e sim, pecadora.(encratismo segundo Pinheiro). Minha palavra saiu de minha 

boca como fogo, porque a fiz ruborizar, de modo que os que a contemplavam a 

menosprezavam. Também consegui que jurasse pelo juiz que julga a vivos e mortos. Mas 

eu que fui julgado porperjuro , pois recorreu a Deus em seu santuário contra mim e sobre 

mim veio a sua maldição. Mas a sua maldição não veio somente sobre mim, mas a todos 

os meus congêneres. Pois da mesma maneira que eu, foram também julgados eles, tanto 

vivos como defuntos. Por isso sou castigado por ter difamado a uma virgem.  

3 Eu lhe disse: 

- Por que você também fez estas coisas ? 

Ele me respondeu: 
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- Não fales mais comigo, que tenho a impressão que não há alívio para mim, pois 

as brasas me queimam cada vez mais, as serpentes de fogo me mordem mais e mais e eu 

sou amargamente torturado.  

Eu comecei a chorar e disse:  

- Por favor, me leve aos eunucos e as virgens. É muito possível que possa 

conseguir que se lhe perdoe, pois está sendo terrivelmente torturado. ( a prática encratita 

de conseguir o perdão para os condenados, segundo comentário de Pinheiro). 

[I A 8] 1Saiu ao meu encontro, o arcanjo Miguel, o que tem a chave do fogo e me 

disse: 

- Não podes reclamar nada nem dos eunucos e nem das virgens, pois é outro o que 

julga. Em efeito, da mesma maneira que se alguém comete pecado ão obtém misericórdia, 

assim tão pouco a obtém o que calunia; nem sequer embora reparta seus bens entre os 

demais, nada conseguirá. ²Da mesma maneira que fez pública ante muitos a sua mentira, 

assim é pública ante todos sua condenação. Pois o que calunia sobre a castidade não 

obtém misericórdia, nem ele, nem o hipócrita, nem o invejoso, nem os enganadores, nem 

os que se alegram quando ouvem mentiras malvadas. Porque está escrito: “Se mentes e 

não se retratas, cairás nos mesmos tormentos”. Assim, tão pouco obterá misericórdia o 

que oculta um pecado.  

[I A 9] 1Vi, depois a uns homens que tinham bolas de fogo e a jogavam uns aos 

outros. E disse: 

- Tem misericórdia, oh Deus, tem misericórdia, o que é isso?  

Me responderam: 

- Falamos muitas coisas más dos justos e dos que viviam em castidade, dizendo 

que este ou este ou ele mais de lá haviam pecado. Não tendo nada verdadeiro, corríamos 

sem sentido em nossa embriagues e nos esforçávamos a chegar através dela a mentira. 

Caso contrário, por isso nos lançávamos uns aos outros as bolas e as lanças de fogo.  

Disse então: 

- É justo o juízo de Deus.  

[I A 10] 1Depois de retirar-me dali, vi um homem que tinha a cabeça calva, sobre 

a qual, caíam brasas acesas. Ao sentir-se queimado, gritava, sujeitando-se a cabeça com 

ambas as mãos. Aonde quer que se dirigisse, o seguia o anjo levando um crisol na mão, 

do qual caíam gotas de fogo. Mantinha o crisol acima do homem de modo que gotejava 

sobre sua cabeça. Eu o perguntei: 

- E você ? O que fez ? 

(Pois ele não via o anjo, como se seu castigo o viesse pelo vento)2 Aquele me 

respondeu: 

- Essas coisas me foram provocadas pelo vinho, pois estando em plena 

embriagues, disse muitas loucuras contra os bispos, os presbíteros, os eunucos e as 

virgens. Os difamava como se fossem homens libertinos e comecei a cantar músicas 
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contra eles. Da mesma maneira que eu dizia sentenças contra sua cabeça, assim recebo 

justamente o pagamento contra a minha. Como compus canções para eles, assim, as 

recebo agora, e deixo  escapar estas vozes ao ser queimado, lamentando-me por minha 

desgraçada cabeça.  

3 Quando eu observava a aquele homem miserável, me parecia uma injustiça, 

porque era um ancião e de idade avançada. E disse: 

- Por favor, mostre-me onde vivem as virgens.  

Me responderam: 

- Não podes vê-las se não regressas ao mundo, recebes o batismo e te tornes 

imaculado. Não poderás ver nem a um eunuco, nem a uma virgem nem a um purificado 

pela penitência. Deixa, pois, que este desgraçado se submeta a sua sentença. Porque não 

é próprio dos servos de Deus nem comentar e nem declarar nada.  

4 Eu, ao ouvir que tinham razão no que falavam, disse: 

- Sofre, desgraçado, o que atormenta a tua cabeça.  

Dito isto, deixei que seguisse em seus tormentos. E quando me dispunha a me 

retirar, se pôs a gritar:  

 - Se podes algo, me ajude! 

 Eu disse:  

 - Mostrem-me, ao menos, o lugar das virgens.  

 [I A 11] 1 Eu andava dando voltas e buscando, mas como nada me indicava nada, 

me saiu ao encontro o arcanjo Miguel e me disse:  

 - Por que sofres, em vão? Não sabes que em sua amargura lançaram maldição ao 

mundo contra o homem calvo e já não encontra misericórdia, porque o desgraçado foi 

desviado miseravelmente pelo vinho? O vinho produz murmurações, ira, inveja, 

hipocrisia, libertinagem, arrogância e todas as coisas desse estilo. A tais homens, os 

aguarda  inclusive o crisol, especialmente aos idólatras , aos debochados, aos adivinhos, 

os encantadores e aos feiticeiros. O crisol gira em seu movimento ao redor desses homens.  

 2 E eu disse:  

- Vou embora daqui, porque alguém me chama para que volte ao mundo e não sei 

quem é.  

Me disse o líder Miguel:  

- A mim, isso permitiu-me libertar-te. Pelo mais, a ti corresponde apressar-te para 

ir até ao que te chama. Pois se, livre dos tormentos, quiseres  marchar e contemplar os 

tribunais de justiça, quantos dias são necessários?  

[I A 12]. 1 Quando ouvi estas coisas, me apressei a sair  uma vez fora, vi diante 

da  porta um homem e uma mulher . o grande cachorro chamado Cerbero, o de três 
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cabeças, estava preso na porta  com cadeias de fogo e devorava ao homem e a mulher, 

sujeitando entre as patas os fígados de ambos. Eles, como meio mortos, gritavam:  

- Tenha piedade de nós, ajude-nos!  

E ninguém os ajudava. Eu corri para os pegar de volta do cão, mas me disse 

Miguel: 

- Deixa-os, porque eles também blasfemaram contra os presbíteros, as presbíteras, 

os eunucos, os diáconos, as diaconisas, as virgens, acusando-os  falsamente de 

libertinagem e adultério. Depois de ficar chateado na tentativa, me deram Miguel, com 

Rafael e com Uriel e os entregamos como alimento a este cachorro até o grande dia do 

juízo.  

Eu o disse:  

- Líder Miguel, segue-os torturando. 

Ele me disse: 

- Não há misericórdia nem para estes e nem para quantos quiserem imitá-los, 

porque os aguarda a ferramenta de tortura do cachorro. Não somente aqui, mas em suas 

vidas carnais, conhecerão muitas penas se não quiserem se arrepender. Surgirá contra eles 

demônios, tristezas, aflições, os enviarei homens tiranos que lhes causarão muitos males.  

Me apressei a me aproximar do que me havia chamado, enquanto dizia a mim 

mesmo: “Irei contar aos que estão no mundo que aqui há muitos castigos”. 

[I A 13] 1 Saindo da porta, vi um altar, cujos servidores eram homens zelosos, 

porém, cheios de hipocrisia, uns com os outros. E disse: 

- Quantos juízos eu vi por eles e veja quantas coisas fazem hipocritamente.  

Me disse o líder Miguel: 

- Aguarde e verás que também eles pagarão suas penas. Pois diante de Deus não 

há acepção de pessoas. O zeloso, o hipócrita, o invejoso, o furioso, o que ultraja sem 

motivo, o que provoca desordens, o que julga injustamente são todos castigados. 

2 Passando adiante, descobri levantado um trono tão imenso que não posso 

descrever. Estava como coberto de flores. Observei uma espécie de trovão que saía do 

trono e convocava aos servidores do altar. Mostrou contra eles muitas acusações como 

embriagues e frivolidades, ao mesmo tempo em que lhes dizia:  

- Não está escrito acaso: “Se alguém dirige uma palavra vã, será réu de juízo?” 

Não sou eu quem te ultraja, senão tu mesmo o que te acusas.  

E dizia a outro: 

- Para ti está escrito: “Não te irrites”. Mas tu, se irritando com insolência, 

flagelaste a teu semelhante. Veja como pecaste contra outro com tua maledicência.  

A outro disse: 
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- Não viste na Escritura que “o que detestas, não o faças a outros?” Tu também te 

acusas a ti mesmo. Porque lês e não entendes.  

Os demais gemiam e estavam arrependidos. O líder Miguel lhes dizia: 

- Quantos querem ser piedosos, tende cuidado com o lobo, pois por fora se faz 

cordeiro, mas por dentro é um lobo voraz.  

E os advertiu: 

- Se não se converterem, não obterão misericórdia.  

[I A 14] Eu contemplei essas coisas, servo de Deus Felipe e minha alma se 

comoveu fortemente. Pois temo que não seja que o diabo impostor se aproveite de mim e 

me arraste até aqueles tribunais.  

[I A 15] 1Respondeu Felipe: 

- O que você viu ? São coisas pequenas e ordinárias as que você contemplou. 

Cuide de você mesmo e recebe o sagrado batismo. Como te disseram os que estavam ali 

, se não te apresentas sem mancha, cairás naqueles castigos. Por isso, meu filho, ão tenhas 

necessidade de mestre uma vez que contemplaste os castigos dos pecados. Se podes, 

combates bem, terás eternamente patronato sobre muitos.  

[I A 16] 1 O jovem disse:  

- Me permita, apóstolo de Deus, dizer uma coisa que agora recordo. 

O apóstolo disse: 

- Fala, meu filho.  

O menino disse: 

- Ao voltar a esse mundo desordenado, vi dois homens desterrados, que tinham 

suas mãos atadas na parte de trás e estavam sendo atormentados em uma grade. Ao lado 

havia um caldeirão de chumbo borbulhante e o encarregado os obrigava e bebiam do 

chumbo, de modo que por fora eram abrasados pelo fogo e por dentro pelo chumbo.  

2 Perguntei porque eram atormentados dessa maneira e o anjo me respondeu: 

- Estes fizeram muitos males na terra. Condenaram a homens inocentes, os 

infamaram, os depreciaram crendo que eles mesmos eram justos. Amarguraram os servos 

de Deus dizendo: “O que nos poderiam fazer esses?”. Em atitudes de tiranos, de altivos e 

cheios de maledicência, alardeando mutuamente já de embriagues , já de despojo dos 

pobres e de avareza, além de ganhar a reputação de loucos, encontraram o castigo, 

incluída a pena pelos males que fizeram na terra. Estes são aqui queimados em troca dos 

prazeres que tiveram no mundo e bebem chumbo borbulhante porque se embriagaram 

com todos os males. Pois quanto o homem fez para si mesmo, isso o encontra aqui sobre 

sua própria cabeça por haver propagado frivolidades com sua língua malvada.  

[I A 17] 1 Depois de observar estas coisas, fui arrebatado por um vento e cheguei 

até aqui, para que, ressuscitado por ti, fizesse esse relato. Se pois, alguém quiser ter 

compaixão de si mesmo, deverá renunciar a todos os males. O que crer em Deus será 
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muito feliz. O que confessar a Cristo, o amado. Será glorificado. E quanto ao caminho 

dos justos, vi que por outras vias conduz ao refrigério, porque durante sua vida, creram 

em Jesus.  

[I A 18] 1 Desta maneira, ressuscitado da morte aquele jovem, junto com sua mãe, 

creram ambos de forma maravilhosa e converteram a muitos. Por eles, receberam o 

batismo e davam gloria a Deus. Todos deram graças a Cristo, o salvador. Ofereceram ao 

Apóstolo abundantes recursos e se apartaram do erro crendo em Cristo. O jovem seguiu 

o apóstolo enaltecido pelos prodígios que este realizava a cada dia e todos davam gloria 

a Deus. Amém.  
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