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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como proposta fomentar um estudo centralizado no personagem 

Simão estigmatizado como mago pela literatura cristã primitiva. Para isto, destacaremos o 

personagem apresentado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e lançaremos um olhar sobre ele 

a partir dos Atos Apócrifos de Pedro, devido ao fato que este texto oferece uma imagem mais 

abrangente acerca de Simão, suas magias e seus duelos com Pedro e, para isto, utilizaremos 

como método o paradigma indiciário de Carlos Ginzburg. Com o intuito de propor um 

esclarecimento maior sobre o tema, esta pesquisa é dividida em três momentos. No primeiro 

momento, trabalharemos os aspectos históricos sobre a magia e os seus conceitos entre 

sociólogos e antropólogos. No segundo momento, dissertaremos sobre a presença da magia no 

mundo greco-romano e suas práticas entre os primeiros cristãos. Por fim, no terceiro e último 

momento apresentaremos a nossa pesquisa sobre Simão dentro da historiografia e da literatura 

cristã primitiva. No entanto, faremos o nosso foco final sobre os Atos Apócrifos de Pedro. 

Nosso objetivo será mostrar uma outra imagem de Simão, não de um mago pejorativamente, 

mas de um líder ameaçador das estruturas hierárquicas cristãs que possui uma aclamação 

pública e usa dela para apresentar-se como uma nova proposta para a comunidade cristã. 

Pretendemos com essa pesquisa contribuir com uma nova perspectiva sobre o personagem 

Simão que é tão importante para a historiografia cristã quanto os demais apóstolos. 

 

Palavras-chave: Cristianismo Primitivo – Magia – Mago – Pedro – Simão 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The presente dissertation aims to foster a centralized study on the character Simon, 

stigmatizated as magician by Early Christian Literature. To do that we will highlight the 

character introduced at chapter 8 from the Apostle´s Acts and will take a look at him, above all 

from the Apocryphal Acts of Peter due to the fact that this texts offers a more comprehensive 

picture about Simon, his spells and his duels with Peter. For this, we will use as a method, the 

Carlo Ginsburg´s indoctrination paradigm. With the aim of proposing clarification on the 

subject, this research is divided in three parts: in the first moment, we will work on the historical 

aspects of magic, and their sociological and anthropological concepts. In the second moment, 

we will discuss the presence of magic in the Greco-Roman world and and it´s practices among 

the Early Christians. Lastly, in the third and final moment, we will present our research on 

Simon within Early Christian Literature and historiography. However, we will focus in analysis 

in the Acts Apocryphal of Peter. Our intent is to show a new image from Simon. Not of a simple 

magician, but the image of a threatening leader of Christian hierarchical structures who has 

public acclaimed and used it to present himself as a new proposal for the Christian Community. 

We intend with this research to contribute with, a new perspective on the character Simon who 

is as important for Christian historiography as the other apostles. 

 

Key-words: Early Christianity – Magic – Magician – Peter – Simon 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Estudar o cristianismo primitivo nos leva a um encontro com uma diversidade 

religiosa e cultural muito abrangente, o que possibilita o contato com temas que endossaram 

toda a sua estrutura prática e posteriormente teórica. Dentre esses temas alguns são aceitos 

com certa facilidade. Outros, porém, possuem variações e seus conceitos sofrem alguns 

preconceitos no ato de sua recepção. Entendendo o texto como produto cultural num primeiro 

momento, o nosso olhar sobre ele não sobrecarrega as nossas interpretações fazendo-as, por 

sua vez, neutras e não tendenciosas. A análise dos textos bíblicos dentro dessas perspectivas 

nos permite enxergar alguns temas complexos com novas oportunidades de interpretação.  

 A literatura cristã primitiva é bem ampla e não se limita aos escritos canônicos do 

Novo Testamento. Tendo em vista a existência de outros textos que também faziam parte da 

mesma rede textual circulante entre os primeiros cristãos, alguns temas perdem a sua 

complexidade e sua recepção se torna uma possibilidade. A leitura desses textos que não estão 

presentes no cânon é capaz de propiciar interpretações mais coerentes sobre temas e 

personagens que são lançados nas narrativas neotestamentárias. No entanto, entendemos que 

para uma compreensão melhor do cristianismo, é necessário passar primeiro pelo estudo da 

cultura a qual ele foi originado e, em seguida, passar pela análise dos textos que compunham 

o corpus literário cristão primitivo sob a perspectiva de rede.   

  Após uma leitura provocadora e intuitiva sobre o livro de Atos dos Apóstolos, me 

deparei com uma curta narrativa (Atos 8: 9-24) que trazia em seu enredo dois elementos bem 

presentes entre os primeiros cristãos: a magia e o mago. No primeiro momento, pensei ser a 

magia o problema em questão, porém como a leitura foi provocadora e intuitiva, percebi que 

os demais personagens da narrativa, como Felipe, Pedro e João, também faziam magias, 

então, intuí que o problema estava sobre Simão. No entanto, por ser inconclusa a narrativa, 

me propus a recorrer à literatura cristã primitiva em busca de uma elucubração acerca de 

Simão, para então entender o porquê de sua rejeição da parte da liderança apostólica.   

 Com a consciência da existência de uma literatura cristã além do cânon, encontrei nos 

Atos de Pedro não só o complemento sobre o desfecho da história iniciada nos Atos dos 

Apóstolos, como também foram obtidas informações importantes sobre o nosso personagem 
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que nos permitiu observar os comportamentos do próprio Simão, de Pedro e da comunidade 

romana, e por fim chegarmos a uma conclusão que difere daquela que foi proposta 

inicialmente pela narrativa lucana e posteriormente estendida aos Pais da Igreja. Antes disso, 

a presente pesquisa pretende percorrer caminhos indispensáveis que, por sua vez, colaboraram 

com a exposição da magia, a sua presença no mundo greco-romano e a sua prática em Jesus, 

nos apóstolos e consecutivamente na igreja primitiva.   

 A magia é um tema presente na história da humanidade e ao longo do tempo foi alvo 

de muitas investigações, onde algumas delas perduram até os dias de hoje e podem se 

contrastar devido a diferença de suas abordagens. Muitos pesquisadores se debruçaram sobre 

o tema em busca de novas interpretações, as informações produzidas por sociólogos e 

antropólogos entre os séculos XIX e XX da Era Comum efervesceram os debates que 

abarcam a natureza da magia, seus conceitos, sua relação com a religião e, por fim, as suas 

práticas.  

 As muitas classificações postas sobre a magia aumentaram sobremaneira a sua 

complexidade, as comparações feitas a ela como obras de feitiçarias, rituais de poder e outras 

titulações difamatórias serviram para fundamentar o seu caráter negativo. Por ser 

transdisciplinar a magia está vulnerável e serve como objeto de estudo de inumeráveis 

seguimentos, essa vulnerabilidade abre precedente para qualquer tipo de definição, o que faz 

dela um objeto delicado.  

 Mesmo sabendo da linha tênue que há entre magia e religião, nos dedicamos em trazer 

uma proposta afim de que consigamos entender a magia não como parte fora da religião, mas 

conexa a ela. A complexidade do termo pode ser consequência desta tentativa de estudá-las 

como objetos separados e que se opõem. Mostraremos que aceitação da dicotomia 

magia/religião não está isenta de confrontos, mas quando entendidas e estudadas dentro de 

uma mesma visão a complexidade vai perdendo a sua força e vai dando à magia 

oportunidades de sofrer interpretações menos preconceituosas.   

 Vamos expor também os olhares dos sociólogos e antropólogos que no decorrer de 

suas pesquisas teceram suas definições sobre a magia, porém deixaremos claro que não é de 

nossa intenção definir a magia de forma plena, pelo contrário, a nossa pesquisa se proporá em 

definir a magia dentro de suas próprias intenções, que se centram no mundo greco-romano 

tendo como seu eixo central o cristianismo primitivo. 
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 Portanto, no primeiro capítulo mostraremos a importância da magia no mundo 

contemporâneo, estabelecendo diálogos com sociólogos e antropólogos, tendo como objetivo 

as suas posições sobre seu caráter paradoxal e suas contribuições conceituais. Além disso, 

ficará explícita a imprecisão bíblica sobre conceito da magia, bem como o percurso temporal 

pelo Mundo Antigo até a nossa atualidade e, por fim, apresentaremos a proposta de J. D. 

Crossan como introdutora do nosso próximo capítulo.  

No segundo capítulo, assumiremos a proposta de demonstrar as práticas mágicas de 

maneira bem pressente nos dois primeiros séculos da Era Comum, deixando claro que 

segundo o nosso ponto de vista, a religião romana é híbrida e contém em muitas de suas 

práticas religiosas elementos e ritos ressignificados da Grécia. Reconhecemos a existência de 

uma magia em Roma, mas demonstraremos que a magia grega teve forte significado para os 

romanos e para os povos que viviam em seus arredores. Comprovaremos que a prática da 

magia se faz presente também entre os profetas bíblicos e que suas histórias foram 

fundamentais para a crença de um cristianismo mágico. Porém, nesse intuito de trabalhar a 

magia como um fenômeno comum no mundo greco-romano e também entre os primeiros 

cristãos, utilizaremos para tal proposta o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, que nos 

levará a uma proximidade de como se deu a relação da magia com a religião cristã. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, analisaremos os Atos de Pedro por ser um 

escrito cristão primitivo e por conter uma história completa e mais abrangente sobre Simão, 

que é objeto de nossa pesquisa. O nosso objetivo será propor outro olhar sobre Simão e, para 

isto, estudaremos outras fontes que trazem abordagens sobre o nosso personagem, porém 

deixaremos bem claro a nossa fonte central. Para propor uma definição melhor sobre o nosso 

personagem, faremos uma análise narrativa tendo como objetivo trabalhar o enredo 

construindo assim um novo perfil de Simão.   
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CAPÍTULO I 

 

 

ESCLARECENDO A MAGIA 

História e desdobramentos 

 

 

1.1  Magia e sua importância no mundo contemporâneo 

 

Desde o início do século XIX, a pesquisa sobre a magia ganhou novos olhares e novos 

rumos. Por estar ligada à religião, a magia sempre passou pelo olhar “religioso” antes de 

qualquer conceituação do seu termo ou de sua prática. Este capítulo não fugirá totalmente 

deste caminho, porém estabelecerá conexões de diálogos entre as demais linhas de estudos 

que contribuíram para as pesquisas de um passado recente e que também contribuem 

positivamente para as pesquisas contemporâneas e futuras.   

Mesmo com suas raízes presas na antiguidade, a magia sempre esteve presente e 

perceptível em sociedades contemporâneas devido à ligação da humanidade com as esferas 

religiosas. Embora haja muitas incongruências para uma definição acadêmica do que é a 

magia, há inúmeras e constantes tentativas de definições que não podem e nem devem ser 

descartadas, pois cada uma tem a sua importância por mais que divirja em alguns conceitos e 

aspectos que circunda a magia, o mago e seus fenômenos.  

Com a análise dos argumentos de alguns autores e pesquisadores sobre a magia, temos 

um aglomerado de pressupostos do que vem a ser a magia tanto em seu processo inicial como 

no tempo presente. As pesquisas históricas, sociológicas e antropológicas são indispensáveis 

para a promoção das discussões que intuirá numa concepção teórica sobre uma definição 

plausível e contribuinte para as pesquisas que se enquadram à temática da magia. 

Nem tudo que aparenta necessariamente é. A magia, por sua vez, se enquadra nisso. 

Existem diversas afirmações sobre a magia que não condizem com ela. A magia nem sempre 

está relacionada à prática do mal. A magia não está vinculada apenas ao mago popular. A 

magia não é algo do passado. Ao superar essas e algumas outras afirmações equivocadas 
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sobre magia, o caminho para a sua compreensão tanto na antiguidade quanto na 

contemporaneidade fica mais plano e transitável. A magia está entre nós seja em templos ou 

em terreiros, seja em casas ou em esquinas, aceita ou repudiada. 

 Na maioria das vezes, a magia é relacionada a outras práticas, e isto se dá pelo fato 

dela possuir certas semelhanças com outras linhas do mesmo âmbito religioso. Em seu artigo 

Magia e Bruxaria na Idade Média e no Renascimento, Franco Cardini elenca alguns 

pressupostos equivocados e preconceitos acerca da magia. Para o autor, “de acordo com o 

juízo comum, magia e bruxaria estão mais ou menos numa relação de sinonímia, embora a 

magia assinale algo mais elevado, mais nobre, mais decoroso” (CARDINI, 1996, p. 9). A 

magia é equiparada não só a bruxaria, mas também a feitiçaria e a outras práticas semelhantes.  

 Na tentativa de diferenciar as práticas mágicas boas das ruins, ao longo do tempo 

surgiram muitas argumentações para tal ato, nesta busca surgiram classificações como: magia 

branca e magia negra, alta magia e baixa magia, a teurgia e a goeteia que, por sua vez, 

trouxeram algumas complexidades ao tema, mas para alguns tiveram os seus proveitos. 

Cardini no interesse de demonstrar essas pressuposições sobre a magia se apropria de dois 

conceitos comuns sobre a magia que são: “natural” ou “cerimonial”.  

 

A magia pode ser “natural” ou “cerimonial”. Essa instituição é muito antiga e se 

destaca desde o século 13, ou seja, desde que alguns pesquisadores cristãos, muito 

zelosos na defesa de sua própria ortodoxia, mas também, ao mesmo tempo 

interessados naquela ciência da natureza que possuía tantas relações com o 

pensamento mágico, quiseram separar com muito cuidado, uma magia “natural”, 

dirigida apenas a investigação do universo, e uma magia “cerimonial”, caracterizada 

pelo emprego de meios e cerimônias idôneos para invocar os espíritos. A primeira 

forma de magia era evidentemente, – do ponto de vista cristão – legítima, a segunda 

não. (CARDINI, 1996, p. 9)  

 

 Esses dois conceitos parecem, mas não são tão distintos assim. A magia “natural” 

prioriza as investigações teóricas, porém isso não a isenta de conter elementos “cerimoniais” 

em seu ato. A magia “cerimonial” é aquela que se prende aos ritos invocatórios, e seu objetivo 

está em um campo prático da magia entre seus participantes. Dentre esses dois conceitos, o 

mais aceito na sociedade cristã é o “natural”, por estar ligado à teoria e à investigação. Mesmo 

havendo essas duas conceituações, não há indícios que classificam a magia como uma prática 

má. Porém, sempre segundo o juízo comum, a magia “natural” e mesmo a magia “cerimonial” 

não têm nada a ver com a bruxaria (CARDINI, 1996, p. 10).  
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 Dissociar a magia de alguns conceitos sobre ela, não é uma tarefa fácil. E sempre 

existirão definições preconceituosas, talvez isso se deva ao fato de que “a magia sempre teve 

como objetivo primordial o domínio da natureza”. Eis a essência de toda a atividade mágica: 

alcançar o domínio da natureza, pondo ao serviço do mago as forças poderosas e invisíveis 

que o dirigem ou o povoam (FONTONI, 1977, p. 22). Por suas atividades estarem ligadas à 

natureza, a magia sempre estará refém de abordagens e de conceituações preconceituosas, 

pois seu uso pode variar de acordo com o caráter do mago.  

 

1.1.1 Magia é paradoxal 

 

A problemática da magia não se dá apenas pela dificuldade de sua definição, e sim 

pelos antagonismos presentes nas discussões sobre ela. A posição hierárquica acerca da magia 

e da religião é um dos assuntos mais debatidos entre a maioria dos seus teóricos. Para James 

G. Frazer, a magia antecede à religião, porém seu argumento é alvo de críticas e de rejeições, 

principalmente quando a magia está ligada ao aspecto social. Na perspectiva sociológica, a 

magia fracassou e seus modos de ações foram equivocados e propiciadores de diversos erros, 

nisto então, surge a religião como a reparadora desses equívocos e desses erros dando um 

novo rumo a magia sob as suas rédeas. 

Analisando a magia como objeto de estudo antropológico, nos depararemos com a 

linha de pensamento de Frazer, e para isso veremos a magia como a forma primitiva de 

religião, cujo objeto central não depende do coletivo (linha sociológica), mas do indivíduo e 

de sua forma de ser e de viver como um homem primitivo. Segundo o argumento defendido 

por Frazer, os povos do período conhecido como Paleolítico Superior contribuíram 

significativamente para a gênese da magia e para a sua extensão na atualidade. Embora 

contendo alguns erros em suas metodologias, a magia foi o meio com que os homens 

primitivos se asseguravam em suas crenças.  

Frazer trabalha com uma teoria que se divide em duas vertentes; uma delas é 

conhecida como a magia homeopática, onde o igual produz o igual (magia imitativa), e a 

outra seria a magia simpática, quando elementos que estiverem em contato continuam a agir 

um sobre o outro (magia contagiosa). Essa teoria se fundamenta nos princípios antropológicos 

utilizados por Frazer, que tem na individualidade humana a matiz da essência mágica. Em sua 
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obra O Ramo de Ouro, Frazer conduz a sua pesquisa para o lado etnográfico e faz 

ponderações concernentes às divergências existentes entre o mundo natural e o sobrenatural, 

sua intenção é enfatizar que a magia é sempre uma arte, nunca uma ciência; a própria ideia da 

ciência é a falta da sua mente subdesenvolvida (FRAZER, 2009, p. 38). 

As argumentações desenvolvidas por Frazer foram úteis por um determinado tempo, 

porém com o surgimento de novas teorias elas receberam muitas críticas e foram caindo em 

desuso, mas tiveram a sua importância em seu tempo. A magia para o antropólogo seria um 

comportamento ilusório, era ela que visualizava uma atividade real manipulada por leis 

geradoras de resultados que estavam à mercê das experiências de um mago. Em contrapartida, 

a religião para Frazer era uma controladora dos homens que se colocavam sob a orientação de 

uma divindade. O autor defende contundentemente que a magia antecede a religião e com o 

passar do tempo uma se sobrepõe à outra. 

Passando do individual para o coletivo, temos o ponto de vista sociológico proposto 

por Émile Durkheim, que defende que a magia seria a manifestação inicial e estrutural da 

religião, porém o seu campo de ação não se restringia ao indivíduo, mas se estenderia 

principalmente para a o coletivo. O sociólogo francês não investe tempo em teorias 

divergentes que existem entre a religião e a magia, sua busca se dá na importância que o 

coletivo tem e o quanto ele colabora para a compreensão da magia dentro da religião.  

A visão de Durkheim sobre a magia é totalmente inversa quando comparada à de 

Frazer, para ele a magia não é anterior à religião, pelo contrário, ela tem a sua origem na 

religião. É comum dos sociólogos colocarem a magia em contraste com a religião, isso se 

deve ao fato de suas pesquisas passarem pelo crivo dos estudos de grupos sociais – e não do 

indivíduo   em si – , uma realidade vivida por Durkheim quando fez o seu trabalho de campo 

na Austrália, onde direcionou a sua pesquisa sobre o totemismo, sistema que, segundo o autor, 

é o meio de se obter a origem do caráter fenomenológico da religião, essa experiência se 

encontra em sua obra As Formas Elementares da Vida Religiosa.  

Essa evidência antagônica entre magia e religião é percebida pelos pontos de vista 

diferentes entre os teóricos da antropologia e os teóricos da sociologia, cada um trabalha o seu 

objeto de pesquisa com as ferramentas de suas linhas cognitivas. Magia é menos um sistema 

de crenças e mais um conjunto de práticas (PIERUCCI, 2001, p. 62). Embora paradoxal, 

magia e religião se entrecruzam, porém, a preocupação da religião está em esclarecer e ir em 

busca da natureza da magia.  
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A busca por um esclarecimento envolvendo a magia e a religião é antiga e está 

permeada de pressupostos. Pesquisadores se dividem sobre a primazia de uma sobre a outra, 

pois, para uns a religião surgiu primeiro, no entanto, a magia passa a ser um produto religioso 

e está amarrada nela. Outros, porém, afirmam que a magia é anterior a religião. Se 

entendemos que a magia tem sua origem na ancestralidade reconheceremos, então, que ela 

possui uma anterioridade sobre a religião. A religião na verdade experiencia as práticas 

mágicas, mas, ela não às detêm. A religião trabalha mais as correlações coletivas de 

determinados grupos, porém a magia pode transitar tanto nas correlações coletivas, quanto no 

campo individual. Magia é vontade de poder; religião é vontade de obedecer (PIERUCCI, 

2001, p. 103). 

 

1.1.2 Magia e religião  

 

Atento para às discussões acerca da magia, observamos que para alguns teóricos ela 

não está desconexa da religião, já para outros, sim, ela precedeu a religião, porém se 

entrecruzam. Na obra Magic and Ritual in the Ancient World, Paul Mirecki e Marvin Meyer 

trazem algumas perspectivas que demonstram a relação mútua entre a religião e a magia. 

Embora haja alguns argumentos que defendem a distinção entre elas, os autores acreditam 

nessa ambiguidade, porém reconhecem que ambas possuem meios de ações diferentes, que 

podem ocasionar de uma promover a outra. 

 

Religião e magia compartilham muitos dos mesmos objetivos e preocupações. 

Procuram demonstrar uma transcendência semelhante a dor e ao sofrimento da vida. 

Elas os fazem, porém, de maneiras contrastantes. Magia oferece um reconhecimento 

privado, secreto, um feitiço sussurrado que apenas os iniciados podem saber. A 

religião em contraste permanece aberta à luz do dia. Ela fala a sua liturgia em voz 

alta para que todos possam ouvir. Se o público é uma redenção do privado, então a 

religião neste contexto é entendida como uma redenção da magia. (MIRECKI; 

MEYER, 2002, p. 281) 

  

A existência de contrastes não são pontos que definem a dissociação de uma da outra. 

Para Mirecki e Meyer cada uma tem a sua especificidade, elas agem de acordo com suas 

características. Uma é privada, a outra é pública. A magia permanece caracteristicamente à 
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sombra e não ocupa a mesma posição pública da religião, embora ritos mágicos e religiosos 

pudessem ser semelhantes (THEISSEN, 2009, p. 382). 

 Seguindo a linha dos que separam a religião da magia, Bruno Fantoni em sua obra 

Magia e Parapsicologia, defende contundentemente que a magia é anterior à ciência e a 

religião. Para Fantoni, “o mago visa fins mundanos concretos (curar ou produzir 

enfermidades, obter riquezas). O religioso tem objetivos que não pertencem a este mundo, a 

sua visão está voltada para a vida pós-morte” (FANTONI, 1977, p. 25). Essas afirmações são 

em certos pontos incongruentes, pois o fato de se contrastarem não significa que não podem 

ser vistas de forma conjunta.  

  

A religião separou-se da magia, mas nem todos os que a professam estão livres do 

pensamento mágico. A estrutura mágica primitiva que subjaz em nosso consciente 

aflora frequentemente na atividade religiosa, em permanente perigo de ser 

contaminada pelo ritualismo, quando o fiel exige determinado bem natural aos seus 

ou quando supõe que, cumprindo certas cerimônias, necessariamente obterá 

determinado dom. (FANTONI, 1997, p. 26) 

 

 

 A anterioridade da magia frente à ciência leva teóricos como Fantoni a defenderem e a 

propagarem esses argumentos, que se referem à religião. Sua definição se limita à barreira do 

“consciente”, que por sua vez, pode entrar em contato com a magia, devido a sua prisão ao 

pensamento mágico. Para Fontaine, “foi muito lentamente que a religião e a magia foram se 

distinguindo” (FANTONI, 1977, p. 25). 

 Contrapondo-se ao argumento de Fantoni e automaticamente se alinhando ao de 

Mirecki e Meyer, István Czachez em seu artigo Explaining Magic: Earliest Christianity as a 

Test of Case, defende a ideia de que, não se torna necessária a separação entre magia e 

religião, pois, para ele “magia e religião são dois rótulos que se referem ao mesmo fenômeno 

cultural e apresentando uma explicação sobre a magia não é diferente para esclarecer a 

religião em sua totalidade” (CZACHESZ, 2011, p. 142). Esta proposta de Czachesz se 

contrapõe claramente a de Fontoni e de outros pesquisadores que defendem a separação entre 

a religião e a magia, pois, para ele “a condenação da distinção feita entre religião e magia 

torna-se especialmente difundida debaixo da influência da pós-modernidade” (CZACHEZS, 

2011, p. 143). Para o autor, com o advento da pós-modernidade, estruturas que antes eram 

intactas passaram por fortes contestamentos, e com a dicotomia religião/magia, não foi 

diferente. Todos estes novos conceitos que visam estudar a magia separadamente da religião 
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se devem às influências histórico-temporais que mexem com estruturas, que segundo ele, não 

deveriam ser mexidas.   

 São evidentes as transformações que as pesquisas embasadas no desenvolvimento 

científico da pós-modernidade trouxeram para alguns temas que antes eram tidos como 

intactos. A ideia de separar religião e magia está fundamentada nestes vieses pós-modernos. 

Entretanto, um olhar um tanto “conservador” não seria indispensável para a aceitação da 

magia/religião num mesmo espaço. Portanto, entendemos que religião e magia são dois 

rótulos que representam o mesmo produto, possuem os seus contrastes, porém inseparáveis.  

 

1.2  Definições sobre a magia 

 

Por ser um tema transdisciplinar, a magia recebe inúmeras tentativas que visam a sua 

definição de forma mais clara, porém “a magia é um fenômeno complexo” (JÚNIOR, 1985, p. 

19). Não obstante, a sua complexidade não põe limites aos seus pesquisadores e, por isso, 

temos variadas definições sobre ela. Teóricos que projetam as suas pesquisas sobre a magia 

sempre incorrerão no desejo de definir e conceituá-la, tendo obviamente a consciência das 

muitas definições já existentes. 

Veremos a seguir algumas projeções a respeito da definição da magia, onde a maioria 

se fixa nos fundamentos históricos, sociológicos e antropológicos. No entanto, antes de trazer 

nossa definição sobre a magia, iremos expor e dialogar com as que já se perpetuaram na 

sociedade, mais especificamente no âmbito acadêmico.   

 

1.2.1 Teorias e conceitos  

 

Marcel Mauss possui um interesse pela magia. Em sua obra Esboço de uma Teoria 

Geral da Magia, seus argumentos estão envoltos das Ciências Sociais e do coletivo, para ele 

“a magia é, portanto, em conjunto, o objeto de uma crença a priori; pois trata-se de uma 

crença coletiva, unânime e é a natureza dessa crença que faz a magia poder facilmente 

transpor o abismo que separa seus dados de suas conclusões” (MAUSS, 2000, p. 131). Suas 
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teorias, além de girar em torno do coletivo, visam à magia de uma forma geral, como um 

objeto de crença. Ao se pronunciar sobre a definição da magia, Mauss assume uma postura 

cautelosa, porém não deixa de expor as suas ideias.  

 

Admitamos provisoriamente, em princípio, que a magia foi suficientemente 

distinguida, nas diversas sociedades, dos outros sistemas de fatos sociais. Sendo 

assim, há razão de crer que ela não apenas constitui uma classe distinta de 

fenômenos, mas também que é suscetível de uma definição mais clara. Devemos 

fazer essa definição por nossa conta, pois não podemos nos contentar em chamar de 

mágicos os fatos que foram designados como tais por seus atores ou por seus 

espectadores. (MAUSS, 2000, p. 55) 

 

Segundo Mauss, é nesta perspectiva que se deve entender a magia, como um 

fenômeno suscetível, onde a sua definição não pode estar limitada aos seus participantes. 

Aliás, ele dá ênfase aos olhares dos que estão de fora, para que então, se tenha uma apuração 

mais sólida sobre a magia. Porém, o que Mauss não duvida é que “a magia é, portanto, um 

fenômeno social” (MAUSS, 2000, p. 174). 

Também trazendo uma perspectiva sociológica, Émile Durkheim, em seu livro As 

Formas Elementares da Vida Religiosa, procura deixar claro a sua posição sobre a separação 

entre religião e magia, nota-se que para o autor, a religião é avessa à magia e a magia, por sua 

vez, é hostil para com a religião. Dentre esses reveses, Durkheim defende que “a magia, 

também, é constituída de crenças e de ritos. Tem como a religião, seus mitos e seus dogmas, 

que são apenas mais rudimentares, porque, perseguindo fins técnicos e utilitários esta não 

perde seu tempo em especulações” (DURKHEIM, 2008, p. 74). Ainda na busca de promover 

suas teorias acerca da magia, Durkheim se volta ao mago como um ponto diferencial de sua 

tese. Segundo ele: 

 

(...) essas espécies de sociedades mágicas, quando se formam, jamais compreendem, 

longe disso, todos os aderentes da magia, mas apenas os magos; os leigos se se pode 

dizer assim, isto é, aqueles em proveito de quem são celebrados os ritos, aqueles 

enfim, que representam os fiéis dos cultos regulares, estão excluídos dele. Ora, o 

mago é para a magia o que o sacerdote é para a religião e um colégio de sacerdotes 

não é uma igreja, como não é uma congregação religiosa que se dedicasse ao culto 

particular de algum santo, à sombra do claustro. (DURKHEIM, 2008, p. 77) 
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Percebe-se na opinião de Durkheim uma crítica a respeito do isolamento da magia e de 

seus representantes, em sua concepção seria mais vantajosa a união de magos e a adesão de 

um lugar de culto específico para as práticas de seus ritos. O sociólogo não vê diferença entre 

os seus representantes, tanto o mago quanto o sacerdote são propiciadores de uma experiência 

religiosa, o que faz de seus adeptos espectadores e não participantes desses fenômenos 

religiosos. 

Por não existir uma definição única sobre a magia, há um aumento de conceituações 

que acabam estendendo o assunto dando a ele uma dificuldade maior de entendimento, 

acrescentando à magia uma identidade paradoxal. Para muitos, o mago é o ponto de partida 

para a definição de magia, estima-se que a vida de um mago e seus relacionamentos com seres 

sobrenaturais facilitam o entendimento da magia em sua totalidade. As atividades de um 

mago estão entrelaçadas direta e indiretamente à obtenção de lucros como pagamento de suas 

obras, logo essa ligação do mago com o dinheiro cria uma taxonomia charlatã, não sobre o 

mago somente, mas principalmente sobre a magia. 

Shaul Shaked em sua obra Officina Magica: Essays on the Practice of Magic in 

Antiquity, traz justamente componentes diferentes sobre a magia, além de seu caráter religioso 

ele discorre sobre a junção da magia com recursos financeiros, que embora seja uma prática 

antiga ela se faz presente na atualidade, tanto com magos populares, quanto com os magos 

institucionalizados. Segundo Shaked: 

 

A magia é frequentemente, se não sempre conectada com a religião, portanto 

introduzindo injustamente a separação do sagrado e profano em sua matéria, magia 

existe sobre o lado sagrado, especialmente a magia negra. Magia aparentemente 

conectada com mistérios, poderes espirituais ocultos. Ela é usada como técnica para 

manipular o invisível, para apreender um universo que existe além da capacidade 

humana e para torná-la conforme nossos desejos; ou uma maneira de forçar as mãos 

dos deuses. Entendido desta maneira, a magia está perto do charlatanismo, de tudo 

do que não é científico, portanto, não sério. Para um estudioso, ele ainda permanece 

interessado em coletar e descrever minuciosamente todas as práticas e rituais 

compará-los e, se possível, acompanhar seu desenvolvimento através de tempos e 

lugares, de fato como qualquer outro tipo de análise literária. (SHACKED, 2005, p.  

295) 

 

 

Em decorrência deste pensamento, a magia ganha outra dimensão ao estar mais 

conectada com o sagrado dando mais ênfase ao seu lado negro. Shaked usa o termo magia, e 

não o mago. Neste sentido ele centraliza na magia as responsabilidades que na verdade estão 
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sobrepostas no mago, isto é, não está na magia a fragilidade de se envolver ao charlatanismo, 

e sim no mago. A credibilidade da magia não está nela propriamente dita. Se há um forçar das 

mãos dos deuses esse forçar não cabe à magia, mas ao mago. No entanto, se a magia é 

manipuladora ela é também manipulada. Portanto, definir a magia por ela mesma é um 

caminho, porém quando o caráter do mago surge nesta discussão ganhamos outro ponto de 

definição da magia, que por sua vez não pode ser dispensado. 

 

1.2.2 Imprecisão do conceito na pesquisa bíblica 

 

A conexão da magia com a religião não permite que o seu pesquisador se distancie 

muito da realidade histórica. Há diversos documentos que registram dados das atividades 

mágicas, uns tem o seu foco na sua origem, outros surgiram através de debates acadêmicos e 

alguns a inserem na perspectiva de ultrajá-la, como é o caso da Bíblia. A proposta da Bíblia 

no Antigo Testamento é mostrar a supremacia de Deus sobre os demais deuses e a 

possibilidade de hegemonia do povo de Israel sobre as demais nações, tendo como base a 

Torah, o livro da Lei. Nela estão registrados os desígnios de Deus ao seu povo, e como 

deveria ser o seu comportamento ético e espiritual. Os relatos do Novo Testamento não se 

diferenciam dos que são expostos no Antigo. A supremacia divina recai sobre Jesus. Muda o 

personagem, mas o teor do discurso é o mesmo. Os dois blocos bíblicos enfatizam a mesma 

ideia sobre a religião monoteísta tendo-a como superior às outras, e neste pensamento entra a 

magia como uma prática repudiada por Deus e por seus representantes.  

 Analisando historicamente a origem dos hebreus temos que adentrar em seu espaço 

geográfico inicial, a Palestina. Em sua origem histórica, a Palestina surge com os cananeus 

que têm a magia como prática de contato com o mundo sobrenatural em suas raízes culturais e 

religiosas. Deste povo de origem semita sai Abraão, o Pai da Fé. Ao receber um chamado 

divino, Abraão sai de sua terra Ur dos Caldeus e se projeta à Canaã envolvido por uma 

promessa divina de que esta terra seria dele e de sua posteridade. Na medida em que se 

passaram os tempos, os descendentes de Abraão crescem em número e se estabelecem no 

Egito e, a partir de então, começa a saga hebreia de cativeiros e exílios que promovem a 

adesão de elementos, mitos e ritos no judaísmo nascente.  
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A magia não é entendida de forma positiva pela religião hebreia, pelo contrário, a 

religião mosaica, à semelhança da cristã, opôs-se à magia como força que se intrometia 

ilicitamente no poder divino (SELIGMANN, 1948, p. 38). Ela está presente, mas é abafada, e 

quando citada serve de exemplo negativo. A fé dos hebreus era monoteísta, não obstante, 

quando cativos e exilados eles eram coagidos a duvidar e a abandonar o seu Deus e a se 

tornarem adeptos dos ídolos de seus dominantes. Esses períodos de contatos com outras 

culturas foram causadores da inserção da magia entre o povo hebreu. A hidromancia e a 

oniromancia eram práticas mágicas recorrentes como vemos no Antigo Testamento. Patriarcas 

e profetas se utilizavam desses artifícios mágicos para se beneficiarem, até mesmo fazendo 

uso do nome de Deus. A numeromancia, uma prática realizada pelos babilônios, sofre uma 

ressignificação na cabala judaica, onde os números possuem caráter mágico. Os magos, 

personagens importantes nas magias egípcias são tidos como opositores dos sacerdotes e 

profetas judeus, que por sua vez, também realizam sinais parecidos com os seus opositores 

(magos).  

Compreendemos então, que a religião dos hebreus não é pura. Desde a sua formação 

ela possui características advindas de outros povos, seja na abolição do politeísmo e a 

absorção do monoteísmo, como na importância dada aos escritos religiosos; o povo hebreu 

carrega em sua história elementos que ele mesmo condena. As advertências contra as práticas 

mágicas são notórias principalmente no Antigo Testamento, onde a Lei de Moisés e os 

escritos proféticos enfatizam o repúdio a essas práticas, e mesmo debaixo de tanto revés, ela 

está presente e dissolvida no arraial dos hebreus. Na mesma Torah, onde encontramos 

recomendações para que não haja práticas mágicas como especificamente em Êxodo 18, nos 

deparamos com narrativas que contém episódios mágicos como no caso de José praticante de 

hidromancia, Moisés e os seus duelos com os magos egípcios e também registros de usos de 

magias por alguns profetas como: Elias e Eliseu.  

O discurso contra a magia perdura também no Novo Testamento, os opositores de 

Jesus o conceitua como um mago (Mc 3,22; Jo 8,48), porém para os seus discípulos Jesus era 

um milagreiro enviado por Deus. A magia nos escritos neotestamentários é um discurso de 

afronta entre os religiosos de oposição. Saindo da narrativa evangélica e adentrando na 

narrativa histórica de Atos dos Apóstolos, nos deparamos com personagens que eram tidos 

como magos pelos discípulos de Jesus e adeptos do evangelho. O enredo sobre a magia no 

Novo Testamento é semelhante ao do Antigo, a magia é repudiada, mas praticada por aqueles 

que a repudiam, a começar pelo seu líder.  
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O que temos nos dois blocos bíblicos sobre a magia são imprecisões teóricas acerca do 

seu caráter e de suas utilidades, mas, ao mesmo tempo suas atividades são indispensáveis 

pelos adeptos ou opositores. Compreendemos que na Bíblia a magia é uma realidade, porém 

não há nela uma definição precisa. O Antigo Testamento traz algumas histórias que envolvem 

a magia, mas é somente na literatura cristã, primeiro no Novo Testamento e, em seguida nos 

escritos dos Pais da Igreja, encontramos extensas referências a exorcistas judeus, magos e 

milagreiros (BOHAK, 2008, p. 72). Tendo em vista essa deficiência, nos propomos ir em 

busca de cobrir essa lacuna bíblica com fundamentações teóricas transdisciplinares auxiliados 

pela antropologia, sociologia e pela história. 

 

1.2.3 Definindo magia 

 

Não se sabe exatamente quando e onde surgiu a magia, e a pesquisa acadêmica sobre 

ela desde a sua aparição como objeto de pesquisa trabalha em cima de pressupostos, a partir 

daí a magia ganhou diversas definições sobre o seu conceito e suas atividades. Algumas delas 

como um poder sobre natural, uma manipulação de objetos e ervas, força da natureza, 

manipulações e ações de divindades e entidades e etc. Essas tentativas de definições são 

plausíveis quanto ao ponto de vista de quem a define.  

Nesta pesquisa não desconsideraremos as demais definições, porém projetaremos a 

magia com um caráter mais fenomenológico que transita tanto no sistema individual quanto 

no sistema coletivo. Ter uma definição da magia como um fenômeno viabiliza a sua 

compreensão na esfera religiosa e por tratar de intervenções divinas em cooperação com o 

homem onde não se descarta também a possibilidade de manipulação do divino pelo humano. 

Dentre as definições existentes sobre a magia, nos serviremos da que foi proposta por 

Gabrielle Cornelli. Esta definição não abrange a totalidade do significado sobre a magia, mas 

se adequa ao objetivo desta pesquisa. Segundo Cornelli: 

 

Magia é a religião do outro, diferente não pela diversa natureza do sagrado (não 

demonstrada), mas enquanto expressão ideológica de algo estranho, e 

potencialmente perigoso na ordem do poder simbólico, ao mundo do dominador 

(CORNELLI, 1998, p. 72). 
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 Esta definição proposta por Cornelli se enquadra ao recorte temporal desta pesquisa, 

que é o mundo greco-romano, mais especificamente o período do surgimento dos primeiros 

cristãos, conhecido como: o Cristianismo Primitivo. Seu argumento é preponderante às 

abordagens que trataremos nos próximos capítulos, que vão do uso da magia ao serviço do 

mago, a problemática da conceituação pejorativa do termo em relação ao outro e ao perigo 

que ela representa aos seus “dominadores”.  

 

1.3  Magia e temporalidade 

 

Nas últimas décadas muitas e avançadas foram as pesquisas sobre a magia, e a 

definição sobre ela sempre foi o objetivo central de seus pesquisadores. Com passagens 

histórico-temporais a magia angariou sobre si diversas opiniões, algumas aceitas, outras 

criticadas, porém aceitas e muitas rejeitadas. Mesmo sendo árdua a tarefa de definir a magia, 

muitos teóricos desempenharam bem o seu papel investigativo e promoveram de acordo com 

o seu tempo definições plausíveis sobre a magia num tempo histórico determinado.  

Desde o entrave sobre a sua origem, a magia ganhou diversos olhares que formularam 

conceitos que tiveram e ainda possuem sua importância. Portanto, tentaremos classificar 

cronologicamente as definições que circularam sobre o tempo de discussão da magia e do 

mago. 

 

1.3.1 Mundo antigo 

 

Na região mesopotâmica, a união entre os sumérios e os acádios fez surgir a histórica 

Babilônia. A Babilônia, dentre os povos mais antigos, devido ao seu panteão divino, possuía 

uma diversidade em suas crenças religiosas. As suas divindades possuem características boas 

e más, e não há separação entre o bem e o mal. No inferno habitam espíritos ou demônios 

bons e maus que de uma ou de outra maneira influem no decorrer deste mundo (FANTONI, 

1977, p. 33). Essa crença dos babilônios na natureza boa ou má do demônio abre precedentes 

para a averiguação das suas atividades mágicas.  
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A astrologia, o zodíaco e a numeromancia são tidas como criações babilônicas e se 

tornaram as práticas mais recorrentes entre as civilizações antigas. A magia também 

contribuiu com a medicina babilônica unindo os seus ritos aos meios da natureza. Outro ramo 

da sua magia foi a busca pelo conhecimento futuro através da adivinhação, a qual é também 

um princípio mágico desenvolvido pelos caldeus, a fim de propiciar uma revelação sobre o 

futuro, e muitas dessas práticas eram feitas por vísceras de animais mortos em sacrifícios aos 

seus deuses ou através da filomancia, da hidromancia ou do oraculo.  

Assim como a Babilônia, o Egito Antigo também trazia em sua história marcas de sua 

religiosidade mágica. Povos posteriores consideram o Egito como o criador da magia, porém 

muitas de suas crenças e atividades mágicas foram ensinadas pelos caldeus. Mas, o fato do 

Egito ser uma potência em sua época, as suas artes mágicas se fizeram conhecidas dentre 

diversos povos da antiguidade.  A disseminação da religiosidade egípcia teve a magia como 

propiciadora e mantenedora do aporte dos deuses sob a presença de seus representantes e 

mediadores: magos e sacerdotes.  

O mago figurava um papel importante para a propagação e prática da magia. Além de 

um caráter religioso, o mago tinha uma função social que o tornava mais conhecido entre seu 

povo. O mago geralmente trabalhava “independente”, seu sistema era privado, por outro lado, 

o sacerdote pertencia a uma congregação e suas práticas eram bem mais restritas. No Egito 

Antigo, a magia e o mago tinham venerações exacerbadas que superavam até mesmo qualquer 

divindade. Segundo Fantoni: 

 

O caráter mágico da religião egípcia é ainda mais profundo que na Mesopotâmia. 

Enquanto para os caldeus as práticas mágicas referiam-se fundamentalmente aos 

demônios, desde que a vontade dos deuses não podia ser modificada, no Nilo a 

mitologia era tão mágica que não somente tratavam de influir aos espíritos 

intermediários, mas acreditavam que também podiam coagir a vontade dos próprios 

deuses superiores por este sistema, obrigando-os a aparecer, violentar o curso da 

natureza por meio de milagres ou admitir a alma humana como um igual. A religião 

egípcia é mágica porque é totalmente realista: cada gesto, cada palavra do oficiante, 

deve realizar algo concreto no plano material, psíquico ou espiritual. A cada 

fórmula, a cada ato mágico, o deus deve necessariamente responder concedendo tal 

favor nitidamente determinado. E se não o faz, ameaça-o, pois, o sacerdote-mago 

tem encantamentos terríveis que inclusive podem danificar o próprio deus. Em 

outras ocasiões, o castigo em que se ameaça o deus é mais benigno, limitando-se a 

anunciar-lhe que as ofertas serão suspensas. Sem chegar à ameaça, a evocação à 

divindade pode efetuar-se, fazendo valer os direitos que se possuem para aclamar 

sua ajuda: é o que faziam os faraós durante a batalha, exigindo mais que pedindo, a 

ajuda de Amon, seu pai. (FANTONI, 1977, p. 44) 
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Percebemos que a magia é a religião dos egípcios e não um componente dela. No 

Egito, a magia e a religião são parte de um mesmo sistema de crença. Muito disso é 

usualmente classificado como religião e pode equivaler e ser considerada como magia 

(PINCH, 1994, p. 17). Sendo assim, os seus representantes tornam-se sobremaneira os seus 

“deuses”. Esta crença acentuada na magia deve-se muito a mitologia egípcia, onde Toth é o 

criador da magia e da linguagem, dando ênfase ao surgimento dos escritos mágicos que 

continham em seu conteúdo algumas fórmulas e encantamentos que garantiam efeitos 

sobrenaturais proveitosos. Quanto mais eram usados esses tipos de escritos num processo 

mágico mais poderosa se tornava a magia. A figura mitológica de Toth também é relembrada 

pelo seu elo criador com a linguagem, o que traz à tona outro meio de ritualização mágica 

promovida por intermédio das palavras. Diferentemente da Babilônia, o Egito não vive a 

magia somente em parâmetros empíricos, a teoria também se tornou um elemento essencial 

para o processo de iniciação mágica. Por isso, o mago se torna um personagem importante no 

ritual da magia egípcia, por ter e proferir as palavras propiciadoras de efeitos mágicos entre o 

mundo espiritual e humano.  

O ato de atribuir a escrita em seções de magia pelos egípcios tornou-se um marco em 

sua religiosidade, por ter sido ela uma influenciadora dos papiros mágicos Greco-egípcios. 

Nos papiros Greco-egípcios a magia é frequentemente motivada pelo desejo sexual prazeroso, 

ganho financeiro e sucesso social (PINCH, 1994, p. 163). Entendemos então, que a magia 

egípcia assumiu uma superioridade dentre outros povos devido a sua versão teórica, que por 

sinal suplantou a dos seus “professores” babilônicos. 

 

1.3.2 Mundo Medieval 

 

A Idade Média deu-se do século V ao século XV, nesse período a Europa passou por 

momentos de transições e muitas delas se deram por causa de acontecimentos eclesiásticos, 

que acarretaram em mudanças também no ambiente cultural e religioso do ocidente europeu. 

A Alta Idade Média foi o período derradeiro e transicional com a Modernidade, neste tempo, 

a magia começa a passar por algumas substituições que acarretam num distanciamento das 

práticas mágicas e na proximidade de conceitos científicos.  
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A pesquisa sobre a magia ultrapassa gerações, desde o seu início como forma 

primitiva de religião até os dias atuais, não obstante, na Alta Idade Média, a disputa por 

território com a Igreja Medieval levou a magia ao desafio de suas estruturas, de suas 

atividades e de seus agentes. A obra Religião e o Declínio da Magia de Keith Thomas é por 

muitos teóricos considerada como um clássico da Magia Medieval, nela o autor vai 

palmeando pontualmente como se deu o desapreço pela magia ocasionando por fim o que ele 

chama de declínio.  

Com o forte apreço do povo pela magia, a igreja também começa a amoldurar-se às 

necessidades do povo como uma espécie de ressignificação. Algumas atividades mágicas 

passam a compor o corpo prático da igreja. Elementos são levantados para produzir 

experiências mágico-religiosas com o intuito de agregar novos adeptos e prender os que já 

são. Nessa empreitada de mudanças fenomenológicas a igreja procura se reinventar e aos 

poucos ir depondo a magia na sua forma obscura e maléfica.  

 

 

Na Alta Idade Média, as autoridades eclesiásticas tinham desenvolvido um amplo 

leque de fórmulas para atrair a benção prática de Deus sobre as atividades seculares. 

O ritual básico era o benzimento com sal e água para a saúde do corpo e a expulsão 

dos maus espíritos. Mas os livros litúrgicos da época também traziam rituais para 

benzer casas, gados, embarcações, ferramentas, armas, cisternas e fornalhas. 

(THOMAS, 1991, p. 38) 

 

 

 O comportamento da Igreja Medieval frente ao da magia era mais teórico e 

institucionalizado, por outro lado, o comportamento mágico era pautado por práticas 

movimentadoras e visíveis. Thomas acrescenta: 

 

 

Assim, a Igreja Medieval, atuava como repositora de poderes sobrenaturais, que 

podiam ser distribuídos aos fiéis para auxiliá-los em seus problemas do cotidiano. 

Era inevitável que os padres, apartados do restante da comunidade pelo celibato e 

pela consagração ritual, retirassem um cachê extra de sua posição como 

intermediários entre os homens e Deus. Também era inevitável que, em torno da 

igreja, o clero e todo seu aparato sagrado congregassem uma afinidade de 

superstições populares, que conferiram aos objetos religiosos um poder mágico que 

os próprios teólogos nunca haviam reivindicado. (THOMAS, 1991, p. 40) 
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 Essa mudança comportamental da Igreja Medieval foi aos poucos desestabilizando a 

magia, pois a igreja disponibilizava dos meios semelhantes aos dela, procurando trabalhar o 

imaginário, fugindo de suas tradições clericais. Para o mundo europeu medieval, a magia é 

percebida como um sistema capaz de equilibrar frustações e anseios, incompreensão e 

expectativas de modo a romper a barreira do real e do material com vistas a um imaginário 

possível (PORTELA, 2012, p. 33). Dessa forma, a Igreja Medieval mostrava-se como um 

grande reservatório de poder mágico, capaz de ser empregado para uma série de finalidades 

seculares (THOMAS, 1991, p. 50).  

A ressignificação de alguns elementos e de algumas práticas mágicas foi o meio viável 

pelo qual a Igreja Medieval tinha de contrabalancear a magia popular. A conduta adquirida 

pela Igreja Medieval agregada ao avanço das ciências sociais e naturais foram 

indubitavelmente essenciais para o desapreço e declínio da magia.  

 Segundo Thomas: 

 

 

O declínio da magia foi, portanto, acompanhado pelo crescimento das ciências 

sociais e naturais, que ajudaram os homens a entender o ambiente – dos seguros aos 

métodos de combate a incêndios – com os quais puderam aumentar o controle sobre 

este ambiente. (THOMAS, 1991, p. 534) 

 

 

E acrescenta: 

 

 

Em outras esferas, a magia também declinou sem que houvesse qualquer perspectiva 

de um substituto técnico. A diminuição da confiança nas porções amorosas não 

coincidiu com a invenção de um meio mais garantido de conquistar as afeições de 

outra pessoa, apesar da fé devotada ao poder dos cosméticos, dos desodorantes, e 

das maneiras e roupas sedutoras. (THOMAS, 1991, p. 538) 

  

  

É justamente neste estágio que se encontra a magia no período Medieval, afrontada 

pela igreja católica que ousadamente se apropria de seus elementos ritualísticos e encapa os 

seus desígnios clericais, criando com isso um desconforto nos agentes da magia e ganhando 

força em seus ambiciosos projetos. Antes mesmo de estourar o Iluminismo, as ciências já 

estavam efervescendo o ocidente europeu, e os curandeiros foram paulatinamente substituídos 
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por médicos, as ervas campais e florestais foram trocadas por remédios laboratoriais e o mago 

deu lugar ao cientista. Enfim, na Era Medieval, a magia declinou. 

 

1.3.3 Teóricos do século XIX 

 

Desde seu apogeu na antiguidade até o seu declínio na Era Medieval pesquisadores 

centram-se na busca por aproximações definitivas acerca da magia, porém alguns se limitam 

ao campo literário e teórico, outros vão em busca também das suas práxis, a fim de unir as 

fontes e chegar a uma possível conclusão. Estudiosos de muitos tipos têm escrito sobre magia, 

seus objetivos, suas origens, seus métodos e sua eficácia acreditada por séculos, mesmo antes 

dos dias antigos gregos (JONES, 2005, p. 5562). Para este momento da pesquisa, separamos 

alguns destes pensadores para que tenhamos um conhecimento de como procedeu à pesquisa 

sobre a magia neste século. No entanto, magia e religião podem encontrar-se misturadas, 

quando a crença em seres espirituais não é acompanhada por essa atitude de veneração, mas 

sim por cima de coerção. No último caso esses seres são tratados como agentes inanimados 

(STUCKRAD, 2006, p. 1136). 

 No que diz respeito à discussão da magia, James G. Frazer está na classe dos teóricos 

evolucionistas, e suas contribuições foram importantes durante bom tempo como já dito nas 

páginas iniciais deste capítulo. Porém, vale à pena ressaltar a importância das duas 

modalidades de magia definidas pelo autor, as quais são: a magia homeopática e a magia 

contagiosa, para ele “a magia homeopática fundamenta-se na associação de ideias pela 

similaridade, ao passo que a magia de contágio baseia-se na associação de ideias pela 

contiguidade” (FRAZER, 1982, p. 34).  

 Para exemplificar as suas duas modalidades, Frazer diz que “um dos grandes méritos 

da magia homeopática é permitir que o tratamento seja realizado sobre a pessoa do médico, 

em lugar do enfermo, a quem é assim poupado todo o desconforto e esforço, enquanto vê seu 

médico contorcer-se de angústia à sua frente” (FRAZER, 1982, p. 38). Por outro lado, “o 

exemplo mais conhecido de magia contagiosa é a simpatia mágica que se supõe existir entre o 

homem e qualquer parte que tenha sido separada de sua pessoa, como o cabelo ou as unhas” 

(FRAZER, 1982, p. 42). Portanto, todas as arguições de Frazer sobre a magia circulam com 

base nessas duas modalidades e, a partir delas, ele projeta as suas investigações de campo.  
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Na linha dos que pesquisam a magia no ponto de vista funcionalista, temos Bronislaw 

Malinowski que em seu livro Magic, Science, Religion and Other Essays produziu os seus 

argumentos sobre a magia dentro de suas concepções antropológicas, onde concluí que “a 

magia é a qualidade da coisa, ou melhor, a relação entre o homem e a coisa, embora nunca 

seja feita pelo homem, sempre é feita para o homem” (MALINOWSKI, 1948, p. 56). O que o 

antropólogo deixa transparecer em sua posição, é que a magia é provocada em seu estágio 

inicial no homem primitivo, e que “as suas fórmulas estão cheias de alusões míticas, que, 

quando proferidas, desencadeiam os poderes do passado e lança-os no presente” 

(MALINOWSKI, p. 64). O autor visualiza a magia como uma espécie de ponte entre o 

passado e o presente, e vê no homem primitivo e/ou contemporâneo como o mediador dessa 

transição.    

Dando continuidade aos teóricos da antropologia, faremos uma síntese do pensamento 

de E. E. Evans-Pritchard em relação à magia. Além de suas atividades como antropólogo, ele 

se propôs a fazer um trabalho etnográfico, onde lhe rendeu a obra Bruxaria, Oráculos e 

Magia entre os Azande. No entanto, o autor preferiu pesquisar a magia além dos dados 

teóricos e se lançou em busca de experiências empíricas. Evans-Pritchard definiu a magia 

somente nos termos da cultura que ele estudou sem pretender tirar conclusões sobre uma 

natureza supostamente universal da magia (STUCKRAD, 2006, p. 1138), mesmo assim, ele a 

vê como “uma alternativa aos meios empíricos de consecução de um fim; mas não é um 

método assim tão satisfatório” (EVANS-PRITCHARD, 2005, p. 208). 

A cautela de Evans-Pritchard em limitar a sua definição da magia a cultura local e 

temporal, talvez seja o caminho para que haja uma definição menos controversa. O recorte 

cultural foi o elemento essencial de sua pesquisa. O exame da cultura local seguido da 

reflexão extraída dela produz uma consciência afim de que se faça uma definição coerente 

sobre qualquer assunto. Fica evidente que seu trabalho teve forte influência de Malinowski, e 

ao mesmo tempo houve críticas sobre Lévy-Bruhl, por supor que é possível dividir a 

humanidade entre aqueles que têm uma humanidade pré-lógica entre aqueles que têm uma 

mentalidade científica (STUCKRAD, 2006, p. 1138). 

Lucien Lévy-Bruhl foi um filósofo e sociólogo francês que com o passar do tempo 

tornou-se etnólogo que, ao contrário de Malinowski e Evans-Pritchard, não realizou nenhum 

trabalho de campo, seus conceitos são embasados em dados teóricos, o que não tira o valor de 

seus argumentos. Lévy-Bruhl, não se preocupou em dar uma definição objetiva para a magia, 

mas sua atenção estava voltada para o pensamento que ele chamou de pré-lógico, que foi 
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ligado posteriormente à magia, o qual ele chama de participação. A participação, ao contrário 

do pensamento científico, não se baseia na causalidade. A mente mística do primitivo vê uma 

relação de identidade e consubstancialidade entre pessoas e objetos (STUCKRAD, 2006, p. 

1138). 

 Neste caso, o pensamento primitivo segundo Lévy-Bruhl não faz distinção entre ações 

naturais das ações sobrenaturais. Portanto, a magia entraria nesse sentido pelo lado primitivo, 

onde possui mais probabilidades de contatos diferentemente do que seria com aqueles que têm 

a mentalidade científica. A sua forma de pensar sobre a magia estaria intrinsecamente ligada à 

mentalidade do homem primitivo, o que caracteriza que as balizas dos nossos pensamentos 

relacionados à magia, são heranças que recebemos de nossos ancestrais.  

 Perpassando pelos arredores da sociologia, temos no livro Esboço de uma Teoria 

Geral da Magia de Marcel Mauss uma visão mais social do que vem a ser a magia. O que se 

percebe que tanto a magia quanto a religião possuem espaços no sagrado facilitados pelo que 

o autor chama de fatos sociais. O que fica claro acerca da magia em sua teoria, é que para 

obter uma compreensão da magia torna-se necessário tê-la como um sistema de símbolos. 

Segundo Mauss: 

 

A magia compreende agentes, atos e representações: chamamos mágico o indivíduo 

que efetua atos mágicos, mesmo quando não é um profissional; chamamos 

representações mágicas, as ideias e as crenças que correspondem os atos mágicos; 

quanto aos atos, em relação aos quais definimos os outros elementos da magia, 

chamamo-los ritos mágicos. Importa desde já distinguir esses atos de práticas sociais 

com as quais poderiam ser confundidos. Os ritos mágicos, e a magia como um todo, 

são, em primeiro lugar, fatos de tradição. Atos que não se repetem não são mágicos. 

Atos em cuja eficácia todo um grupo não crê, não são mágicos. A forma dos ritos é 

iminentemente transmissível e é sancionada pela opinião. Donde se segue que os 

atos estritamente individuais, como as práticas supersticiosas particulares dos 

jogadores, não podem ser chamadas de mágicas. (MAUSS, 2003, p. 55-56) 

 

 

Temos em síntese a compreensão de magia segundo Mauss, onde o autor vê a 

necessidade de definir o mago para depois tracejar seus pontos de definição sobre a magia, e 

sempre a interligando às ações tangíveis da sociedade sejam em representações, atos, práticas 

ou ritos. Por mais que exista a presença do mago, a magia não é uma invenção dele, e ela não 

pode ser praticada por indivíduos isoladamente, e por fim, a fundamentação da magia se dá 

por intermédio de crenças coletivas. Para Mauss, “a magia só é possível porque ela age com 
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espécies classificadas. Espécies e classificações são, elas próprias, fenômenos coletivos” 

(MAUSS, 2003, p. 114). 

 

1.4  A proposta de J. D. Crossan – O Jesus Histórico 

 

Ao longo do tempo temos diversas interpretações acerca de Jesus, e a realidade dos 

fatos documentais existentes sobre ele pareceu ainda não ser o suficiente para a sua 

compreensão como um personagem histórico. A partir daí surgiram algumas tentativas de se 

obter dados mais reais sobre ele, porém alguns são imprecisos em relação a sua identificação, 

entretanto, a partir do século XVIII a “busca pelo Jesus da História” se tornou um dos temas 

mais importante da pesquisa bíblica (SCHIAVO, 2006, p. 15). Deste momento até os dias 

atuais, muitas são as pesquisas que se direcionam a este tema, não obstante, o nosso objetivo 

não será trabalhar a historicidade acerca de Jesus, e sim trabalharmos com as atividades 

fenomenológicas de Jesus como mago/milagreiro. 

John Dominic Crossan é um dos autores que se dedica à pesquisa de Jesus pelos 

olhares da história, em seu livro O Jesus Histórico: A vida de um Camponês Judeu do 

Mediterrâneo traz dados importantes sobre Jesus e seu tempo. A sua pesquisa não se preocupa 

somente com o personagem em si, mas se interessa na cultura, na política, na economia e na 

religião de sua época, que para ele são fatos indispensáveis para a compreensão de Jesus. A 

utilização de sua proposta em nossa pesquisa se deve ao fato do autor reservar dois de seus 

quinze capítulos a magia, que é a discussão central deste capítulo. Neles, encontramos 

informações precisas que contribuirão no desenvolvimento do nosso tema.  

 Logo no início de sua discussão sobre a magia, Crossan conscientiza os seus leitores 

de que o uso das palavras mago e magia em sua pesquisa não possuem conotações 

pejorativas, e defende que “a magia, assim como o mito, é uma palavra e um processo que 

precisam ser resgatados do vocabulário utilizado como zombaria ou escárnio” (CROSSAN, 

1994, p. 174). Esta sua primeira postura é bem coerente, pois tirando o conceito infame das 

palavras mago e magia, e assemelha-las às palavras que possuem significados parecidos, 

facilita a aceitação de seus interesses. Segundo Crossan: 
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O termo magia é utilizado aqui para fazer uma descrição neutra de um fenômeno 

religioso autêntico, e o fato de que pode ser empregado como um insulto em outras 

ocasiões não destrói a sua validade. Se, no entanto, a palavra mago, ofender o leitor, 

basta substituí-la por taumaturgo, milagreiro, homem carismático, santo, ou 

qualquer outro nome que seja de seu agrado. De qualquer maneira, estaremos 

sempre falando da mesma atividade, ou seja, do acesso pessoal e individual – e não 

comunitário e institucional – ao poder transcendental, ou seja, do monopólio ou 

controle da divindade. (CROSSAN, 1994, p. 174) 

 

 A preocupação de Crossan é pertinente, pois se tratam de palavras que possuem 

referências depreciativas, porém ele faz questão de pô-las no mesmo padrão das demais, que 

por sinal, são mais aceitas. Feitos esses esclarecimentos, o autor vai exemplificando a magia 

na vida de Elias e Eliseu, dois expoentes profetas do Antigo Testamento, como também entre 

dois magos que foram rabinizados; Honi e Hanina ben Dosa. Crossan acredita “que a magia e 

os milagres judaicos eram muitos comuns nos relatos orais da classe desfavorecida” 

(CROSSAN, 1994, p. 192), por isso, fica claro o seu interesse nesses magos populares. Se o 

poder de um mago pode trazer a chuva, de que serviria o poder do Templo ou da academia 

rabínica? (CROSSAN, 1994, p. 193). 

 Ao ter o profeta como seu objeto de estudo, por ele estar ligado à magia, Crossan vê a 

necessidade de se reportar às profecias e aos seus conteúdos em geral. E ao fazer, ele se 

depara com o aspecto milenarista da profecia popular, que difere de milenarismo literário, e 

deixa claro que o seu propósito “não é estudar milenarismo literário da classe dos 

arrendatários, que resultou em textos escritos, e sim o milenarismo popular da classe 

camponesa, que resultou em ações” (CROSSAN, 1994, p. 194). A opção pelo milenarismo 

popular se deu pelas ações dos profetas e rabinos por ele destacados, pois são eles na ótica de 

Crossan, que movimenta a classe camponesa com suas ações de magos e profetas.  

 Para Crossan, o mago e a magia estão no âmbito popular, eles não estão ligados às 

instituições. Todo esse exercício do autor em correlacionar magia, mago, profetas (profecias 

milenaristas) e rabinos, é justamente para mediar as ações de Jesus e posteriormente de seus 

seguidores. Para Crossan, “Elias, Eliseu, Honi e Hanina eram magos, assim como Jesus de 

Nazaré” (CROSSAN, 1994, p. 342).  

Ao tratar da discussão entre magia e religião, a sua posição está embasada nos 

argumentos de David Aune que defende a não separação entre elas. Na compreensão de 

Crossan, uma está entreposta na outra, porém reconhece seus contrastes. Para Crossan, “em 

suma, não há uma diferença substancial entre a religião e a magia, entre o milagre religioso e 
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o efeito mágico. Deve-se, é claro, estabelecer certas distinções, mas sempre dentro do corpo 

da magia/religião, e não entre a magia e a religião enquanto fenômenos separados” 

(CROSSAN, 1994, p. 347). 

 

A religião é a magia oficial e aprovada; a magia é a religião extraoficial e censurada. 

Ou, em termos mais simples: “nós” praticamos religião, “eles” praticam a magia. 

Não importa se os magos são a favor ou contra a religião oficial. A sua própria 

existência, independente de suas intenções, já constitui uma ameaça para a validade 

e a exclusividade da religião. (CROSSAN, 1994, p. 342) 

  

 Este pensamento do autor nos leva a compreender as rejeições que Jesus sofrera com 

os religiosos de sua época. Pois, um homem que falava contra o templo, fazia milagres fora do 

templo e ainda expulsava demônios, só poderia ser um mago. Jesus e seus seguidores viviam 

essa dura realidade existida pela má compreensão da magia e dos magos, e as suas relações 

com a esfera popular. Com o intuito de derrubar essas barreiras, Crossan é categórico em sua 

afirmação, pois para ele, “não há uma diferença substancial entre a religião e a magia, entre o 

milagre religioso e o efeito mágico. Deve-se, é claro, estabelecer certas distinções, mas 

sempre dentro do corpo da magia/religião, e não entre a magia e a religião enquanto 

fenômenos separados” (CROSSAN, 1994, p. 347). 

 

1.5  Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo arguimos a importância da magia através de pressupostos históricos 

que, por sua vez, comprovam a presença da magia no mundo desde o estágio inicial da 

humanidade. Dialogamos com teóricos de outras linhas de estudo a fim de estabelecer pontos 

diversos sobre sua definição, pois suas contribuições foram indispensáveis para tal objetivo. 

Os apontamentos sobre a origem da magia e suas relações com a antiguidade desencadearam 

diversas conceituações preconceituosas dando a ela um caráter paradoxal. Entretanto, o nosso 

objetivo foi justamente trazer uma plausibilidade sobre os seus conceitos dando a priori uma 

atenção à dicotomia magia/religião. Dados esses esforços, foi possível defender a conexão 

entre a magia e a religião dentro de um mesmo corpo, assim, como a não separação das duas 

como objetos opostos. 
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 Mesmo sendo claro o caráter paradoxal da magia e a suscetibilidade de uma definição 

lógica sobre o seu termo, neste capítulo ficou explícito que a nossa definição não abrangeria a 

totalidade da magia, mas a necessidade final desta pesquisa. Para isto, tecemos uma síntese 

histórica sobre a temporalidade da magia até o ponto inicial de nossa discussão principal, que 

se dá do Mundo Antigo até o Mundo Greco-romano. Perpassados os dados históricos sobre a 

magia o capítulo apresentou de forma tangencial os liames da magia com os primeiros 

cristãos, assunto que discutiremos com mais afinco no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO II 
 

 

MAGIA NO MUNDO GRECO-ROMANO 

O contexto cristão primitivo 

 

 

Nossa  proposta neste capítulo, se caracteriza em explicitar as práticas mágicas 

presentes nos Séculos I e II da Era Comum. Este período conhecido historicamente como 

greco-romano foi fundamental para o início e propagação do cristianismo. Sabemos por 

meios de fontes históricas que a Grécia foi um modelo em diversos momentos para Roma, e 

esses dois séculos foram períodos de transições de culturas entre esses dois povos. Dentre as 

diversas transições, a religião e a mitologia romana tiveram conexões diretas com a Grécia. A 

religião romana é híbrida, e por sua vez, herda da Grécia as formas de cultos, as divindades e 

os rituais de práticas religiosas e mágicas.  

 A inserção da magia em Roma não é bem recebida por todos, mas ela está presente 

entre: gregos, judeus e romanos. A recepção da magia neste período é o pano de fundo deste 

capítulo, pois entendemos que é a partir daí que se iniciam os duelos entre a magia e o 

milagre, e evidencia os magos pondo em divisão boa parte de religiosos adeptos ou não do 

cristianismo primitivo. Aceita ou não, a magia está presente neste período, porém o que está 

em jogo é o rótulo que ela carrega na ótica de seus oponentes. Para concluir nossa proposta, 

mostraremos que no contexto greco-romano, o cristianismo primitivo teve diversos embates 

entre magos e apóstolos e entre magias e milagres, que veio a culminar na aparição de magos 

e postulantes, que acrescentaram positivamente na discursão e disseminação da magia, 

principalmente entre os primeiros cristãos. 

 Este capítulo contará com a contribuição das obras de Daniel Ogden, Paul Mirecki e 

Marvin Meyer, Naomi Janowitz, Wendy Cotter, Matthew Dickie, Stephen Haar, Helmut 

Koester, David Aune, Gabriele Cornelli, Luigi Schiavo e outros, e como referencial 

metodológico nos serviremos do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg. 

 



34 
 

2.1 Da Grécia para Roma 

 

O contexto do mundo greco-romano é uma das fontes de pesquisa mais propensa para 

estudiosos do cristianismo primitivo, pois ao conhecer alguns dados que redigiram a 

sociedade neste período percebemos alguns temas que outrora obscuros que permeavam o 

nascimento do cristianismo são postos à voga. Segundo Aune: 

 

Desde os cultos gregos-egípcios, do mesmo modo cultos greco-romanos geralmente 

são marcados por fortes tendências sincréticas, eles devem dificilmente ocasionar 

surpresas, essas subestruturas mágicas, embora em tais cultos devam exibir 

características sincréticas. (AUNE, 2008, p. 380) 

 

Atualmente, devido às diversas segmentações que são feitas ao cristianismo, os 

olhares são postos ao passado, a fim de encontrar em sua origem pontos coerentes sobre seu 

início, formação e caráter. Pois, para Aune “a magia greco-romana está novamente a ser 

considerada um assunto potencialmente frutífero que pode iluminar aspectos importantes da 

religião dos primeiros cristãos” (AUNE, 2008, p. 368).  

 Os escritos bíblicos acerca da magia são negativos e tidos como práticas abomináveis. 

Os textos do Antigo Testamento em sua grande maioria criam objeções sobre suas atividades. 

Por sua vez, os textos do Novo Testamento criam taxonomias pejorativas e difamatórias 

referentes à magia e aos magos. A existência e a prática da magia no cristianismo primitivo 

geram diversos debates nos estudos religiosos. Não obstante, o que sabemos hoje sobre o 

cristianismo primitivo estão registrados através de escritos. No tempo dos primeiros cristãos 

as leituras que se faziam entre eles não eram embasadas somente em escritos como é 

atualmente, mas em práticas. Como afirma Nogueira, “afinal a religiosidade popular do 

Mediterrâneo nos parece estar mais alinhada com elementos milagreiros e taumatúrgicos” 

(NOGUEIRA, 2015, p. 26). 

 Para compreendermos mais sobre a magia no cristianismo primitivo, é preciso 

adentarmos no contexto do mundo greco-romano. Em sua obra, Magic, Witchcraft and Ghosts 

in the Greek and Roman Wolrds, Daniel Ogden fornece relatos referentes à magia, fantasmas 

e bruxarias a partir de literaturas antigas. Ele utiliza a alta literatura antiga para iniciar seus 
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argumentos sobre teorias e práticas mágicas e explora provas pré-cristãs especialmente na 

Grécia Clássica e Arcaica.  

O estilo escolhido por ele é a utilização de textos que relatam suas próprias histórias e, 

de maneira bem didática e explicativa, tece comentários narrativos sobre os mesmos. Por 

trabalhar maciçamente com fontes antigas e/ou que rementem à antiguidade, para aprofundar 

mais suas pesquisas sobre a magia, ele se apropria dos Papiros Mágicos Gregos, uma grande 

obra de Hans Dieter Betz que tem sido uma das fontes mais requisitadas para o estudo sobre a 

magia antiga.  

 O recorte temporal de suas fontes vai do período arcaico grego até o final do império 

romano. O livro tem outros objetivos, como pesquisas sobre fantasmas e bruxarias, porém o 

foco primário é a magia em seu contexto pagão; fontes cristãs estão incluídas, onde elas 

lançam luzes importantes sobre isso, “mas não houve nenhuma tentativa sistemática para 

cobrir a recepção da magia no cristianismo” (OGDEN, 2002, p. 4). Ainda que a obra não se 

dedique em pesquisar a magia no cristianismo primitivo, o seu conteúdo contribui para 

produções de novos textos por estar delimitado ao mundo greco-romano onde o cristianismo 

historicamente se iniciou.  

 O livro em seu início é direcionado aos feiticeiros gregos de vários ramos, e o mais 

conhecido é Pitágoras e suas tradições serviram de inspirações para homens que 

posteriormente passaram a ser chamados de “xamãs”. Homens com habilidades miraculosas e 

uma dessas habilidades é o fato de afastar a alma do corpo ainda em vida. Ele prossegue 

enfatizando a representatividade de feiticeiros homens de diversos povos como: babilônios, 

persas, caldeus e egípcios.  

No capítulo 4, o autor traz algumas especificidades sobre três importantes magos dos 

séculos I e II da Era Comum. Apolônio de Tiana, Alexandre de Abonouteichos e Simão Mago 

que é o objeto desta pesquisa. Apolônio e Alexandre eram conhecidos como neo-pitagóricos e 

reascenderam os trabalhos dos xamãs, e Simão Mago era um grande rival do apóstolo Pedro, 

gerando diversos duelos mágicos. Assunto que iniciaremos neste capítulo e concluiremos no 

capítulo seguinte.  

O autor se fixa nas mulheres bruxas, “cuja representação das quais na tradição greco-

romana é quase fictícia” (OGDEN, 2002, p. 6). Ele também faz análises dessas mulheres e 

continua de forma responsiva analisando o lado imaginário o qual era rotineiro na Roma 

Antiga. Entre tantas informações, ele se presta também em mostrar uma conveniência entre os 



36 
 

fantasmas e os mortos, pois ele vê em demasia um uso mais direto de fantasmas para fins 

mágicos, e classifica-o como: uma espécie de necromancia.  

O uso de fantasmas era importante para as magias, direta ou indiretamente, e estava 

presente na execução de feitiços de ligação. E para uma concepção maior, Ogden agrega os 

principais temas desses fascinantes textos e os convencionam classificando-os em cinco 

categorias: maldições legais, maldições de concorrência, maldições comerciais, maldições 

eróticas, e as "orações por justiça" (OGDEN, 2002, p. 7). É perceptível no desenvolver da 

obra a atenção dedicada à magia erótica e para os artefatos intrigantes que são propensos a 

prática mágica.  

 Trazendo um outro olhar sobre o mundo greco-romano, Naomi Janowitz perscruta a 

magia em seus aparatos sociais, o que nos permite visualizar o cotidiano da magia e dos 

magos no período em discussão. Para Janowitz, “acusações de magia revelam tensões sociais, 

batalhas mortíferas, concorrência para o poder e o medo de que outras pessoas tenham 

poderes especiais” (JANOWITZ, 2001, p. 1). Com a obtenção destas informações, o 

entendimento da magia no cristianismo primitivo se abre e propicia caminhos para que se faça 

uma nova leitura sobre ela e seus representantes.  

 Segundo Janowitz, os magos não trabalham somente com as magias, eles se aliam ao 

ramo da sabedoria. O conhecimento é perspicaz para o fomento próspero da magia, e 

dissociar a filosofia da magia e a magia da filosofia não era uma prática comum no mundo 

antigo. A autora afirma que: 

  

Nós também podemos acompanhar o outro lado desses ataques, isto é, menos os 

casos frequentes em termos derivados da mesma raiz como "mágica" estão 

associados de forma positiva, mas igualmente imaginativa, poderes e 

conhecimentos. Os "magos" eram especialistas na melhor sabedoria estrangeira de 

acordo com algumas fontes antigas. Esta sabedoria destacou todos os outros, uma 

vez que era divino, disponível somente entre os padres e os filósofos santíssimo. 

(JANOWITZ, 2001, p. 2) 

  

O ato de correlacionar a magia e a sabedoria nos permitem entender as práticas e as 

batalhas mágicas. A maioria dos magos eram oradores, e os seus discursos acompanhavam as 

suas magias e vice-versa. Por isso, talvez, as literaturas cristãs primitivas não escondem as 

práticas de ambas entre magos e filósofos ou “hereges”. As pesquisas sobre a magia na Roma 

Antiga de Janowitz servirão como facilitadoras para a compreensão da presença da razão 
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representada por filósofos ou hereges no uso de práticas mágicas como em: Apolônio de 

Tiana e Simão. 

 A sabedoria e o discurso não estavam relacionados somente aos debates com seus 

opositores. Segundo Mirecki e Meyer: 

 

A base da magia é a comunidade de expressão entre os seres sobre-humanos e 

humanos, e "deuses imortais", e seus agentes específicos são os feitiços. Mais uma 

vez, não parece ser uma indicação de exatamente o que torna o trabalho da magia 

como mágica, uma vez que a comunidade de discurso entre os seres humanos e os 

deuses também é indispensável para a função da oração. (MIRECKI; MEYER, 

2001, p. 94) 

 
 

Notamos então, que a magia não segue sozinha em seu caminho no mundo greco-

romano, na maioria das vezes o discurso oratório era um companheiro do mago ou milagreiro. 

O discurso sapiencial de Jesus era seguido de milagres, as falas filosóficas de Apolônio de 

Tiana eram acompanhadas de magias e, por fim, as “heresias” de Simão eram vistas antes ou 

depois de suas magias/milgres.  

Comprovada a presença da magia no mundo greco-romano, de acordo com os autores 

citados acima, recorreremos agora ao ponto inicial e transicional dessas duas culturas. 

Matthew Dickie em sua obra Magic and Magicians in the Greco-Roman World evidencia 

como e quanto a Grécia protocolou a sua cultura em Roma. Nos três últimos séculos antes da 

Era Comum, Alexandre o Grande protagonizou o período conhecido como Helenismo, onde 

houve uma difusão da cultura grega, após as conquistas da Grécia sobre outros povos.  

Segundo Dickie: 

 

É demasiado fácil nessa matéria tornar uma posição demasiadamente estrema: 

adotar a posição de que as instituições e a literatura romanas são gênios romanos 

nativos ou que Roma é um pouco mais que uma extensão do mundo grego. Para ter 

devidamente em conta o que é distintamente romano é um negócio difícil, já que as 

influências gregas estavam em ação em Roma desde o amálgama resultante é difícil 

separar. Assim é com a magia. (DICKIE, 2003, p. 121) 

 

Essa ideia proposta por Dickie é justamente o que se passa pela realidade da Grécia e 

da Roma Antiga. Roma se encontrava sob a égide da Grécia. Não havia uma diferença clara 

entre elas. Designar ou classificar pontos distintos era na verdade uma tarefa difícil. Muitas 
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foram as heranças gregas herdadas por Roma. A magia foi uma dessas que se infiltrou em 

Roma, porém com traços majoritariamente ligados as magias encontrados nos territórios e na 

cultura grega.   

As provocações levantadas por Dickie constrói um pensamento que procura descobrir 

os meios mais implícitos dentro de um quadro de pesquisa, Ginzburg tem no paradigma 

indiciário um meio de averiguação mais profícuo a fim de obter conhecimentos do que não é 

explícito. 

 

O corpo, a linguagem e a história dos homens foram submetidos pela primeira vez a 

uma investigação sem preconceitos, que por princípio excluía a intervenção divina. 

Dessa virada decisiva, que caracterizou a cultura da pólis, nós somos, como é óbvio, 

ainda herdeiros. Menos óbvio é o fato de que nessa virada um papel de primeiro 

plano tenha sido desempenhado por um paradigma definível como semiótico ou 

indiciário. (GINZBURG, 2001, p. 155) 

 

Na concepção de Ginzburg, existe uma realidade implícita que precisa ser perscrutada 

e, assim sendo, há o surgimento de elementos ou saberes que outrora obscuros tornam-se 

visíveis e promotores de indícios que propiciam um ponto de partida para a elucidação de um 

fato histórico ou de outros objetos de pesquisas que viabilizam o uso desse paradigma.  

Constatar que houve um período transicional entre Grécia e Roma, e que neste período 

não ocorreram transferências culturais seria um equívoco historiográfico. Para Dickie, 

 

Quaisquer que sejam os mecanismos envolvidos, não há dúvida de que havia um 

tráfego unidirecional em ideias nas instituições que acompanhavam a Grécia para a 

Roma. Romanos vieram cada vez mais para olhar o mundo com os olhos dos gregos 

e reagir de acordo com eles. A noção de magia não é apenas uma das muitas ideias 

de maior ou menor complexidade que encontrou um lar em Roma. (GRAF, 1996 

apud. DICKIE, 2003, p. 121). 

 

Temos, então, nessa irmandade entre Roma e Grécia, indícios que explicitam a 

inserção da magia em Roma e quem a trouxe. Os jovens romanos nos dois últimos séculos 

tinham como disciplina obrigatória a literatura grega e faziam treinamentos da retórica grega. 

A língua falada pelos romanos deste período era demasiadamente grega, principalmente os 

que tinham sido criados e cuidados por escravos gregos. Dickie argumenta que: 
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O efeito de uma formação na língua e literatura da Grécia que teve sobre aqueles 

romanos de classe alta que foram expostos, ele não deve ser subestimado. 

Certamente os terá levado a entrar em contato com o conceito de magia e terão de 

chegar a um acordo com ela para dar sentido ao que leem. Aqueles com um gosto 

para o espetacular e vontade maravilhosa, até mesmo ter lido tratados helenísticos 

sobre os poderes mágicos das plantas, das pedras e dos animais. (DICKIE, 2003, p. 

121) 

 

O período helenístico foi marcado por conquistas gregas, que tinha por um dos seus 

objetivos a implantação da língua grega (koiné) como estratégia fundamental para a difundir a 

sua cultura, sua política, sua religião e o seu modo de vida. Temos então, a oralidade, a 

linguagem e posteriormente a literatura e a retórica como pontes transicionais da magia da 

Grécia para Roma.  

Dickie é mais contundente sobre seu pensamento, pois para ele, “os mecanismos 

precisos pelos quais as ideias são passadas, são difíceis de recaptura. Homens e mulheres da 

Grécia e do Leste grego que eram vendedores, adivinhos, malabaristas, conjuradores e até 

magos teriam sido figuras familiares” (DICKIE, 2003, p. 122). Mediante esses fatos, 

entendemos que a magia praticada em Roma é possivelmente a mesma que era pratica na 

Grécia, porém a diferenciação entre elas seria a descoberta de um grande enigma. 

 

Não seria motivo de surpresa que a concepção romana da magia deveria ter se 

diferenciado da sua mãe grega. Isto é, o que poderia ter sido esperado; a realidade é 

um pouco diferente. Acontece que é extremante difícil distinguir entre a concepção 

grega e romana da magia; e não é nada fácil demonstrar que as práticas dos rituais 

romanos nativos assumiriam um novo significado e passariam a ser incorporados no 

corpo de práticas que os romanos pensavam que constituíam a magia. (DICKIE, 

2003, p. 123) 

 

Notamos um entrave no que diz respeito a uma diferença na conceituação da magia 

romana sem que ela esteja ligada cultural e religiosamente a Grécia. “A existência de magias 

serve, no entanto, para nos lembrar que as práticas mágicas gregas foram adotadas com 

bastante antecedência por muitos povos da Itália” (DICKIE, 2003, p. 125). 
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2.1.1 Escritos e literaturas mágicas 

 

 Desde o Egito antigo, a magia passou de um estágio oral para o escrito. Os Papiros 

Mágicos Egípcios são escritos de rituais mágicos que eram costumeiramente usados entre os 

sacerdotes, magos e simpatizantes da magia. Como dito no capítulo anterior, a magia egípcia 

teve uma enorme abrangência sobre outros povos e as suas artes mágicas tiveram partes no 

processo de adesão e de desenvolvimento da magia na Grécia, desde as práticas até as teorias.  

 A passagem da oralidade para a escrita mágica foi vista de forma positiva para o 

avanço da magia, fazendo-a sair de um estágio empírico-fenomenológico somente e 

adentrando num campo literário, linguístico e narrativo. Os escritos mágicos da antiguidade 

eram proveitosos para a sua época, pois muitas receitas de curas, de exorcismos, de 

manipulações da natureza foram prescritas e repassadas para a posteridade. Semelhante ao 

Egito, a Grécia se apropria da escrita para dar fundamento teórico-prático para os seus 

adeptos. Os Papiros Mágicos Gregos têm em seu conteúdo diversos tipos de rituais mágicos 

que projetam solucionar os males físicos e espirituais que assolavam a sociedade de sua 

época.   

 Esses escritos mágicos eram seguidos de palavras que intermediavam a relação do 

homem com seres espirituais, os magos, por sua vez, eram os propiciadores dessas palavras, 

que ao utilizá-las tendo efeitos produtivos aumentava mais o seu status entre os demais e 

adquiria uma aclamação pública maior. Segundo Mirecki e Meyer: 

 

O que constitui um mago, outra vez, é a sua proximidade incomum com a esfera 

divina. Esta definição reflete o atual pensamento greco-romano: a magia tem a sua 

base na possibilidade de contato entre seres humanos e seres super-humanos, e seu 

veículo principal é a fala, a palavra poderosa (e não o ritual, o ato poderoso) 

(MIRECKI & MEYER, 2002, p. 94). 

 

 A oralidade assume um papel mais influente do que o ritual. Esta posição que a 

palavra adquiriu se deve a atenção dada aos escritos mágicos. O ritual mágico só ganha forma 

no momento em que as palavras tomam seu espaço dentro do curso. Para Mirecki e Meyer, 

“estas duas estratégias consistem em ação ritual em uma mão e palavras rituais na outra” 

(MIRECKI & MEYER, 2002, p. 107). 
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 Roma não segue o modelo do Egito e da Grécia em registar em livros prescrições e 

receitas de como se fazer magia. Essa escolha é simples de ser compreendida ao entendermos 

que a Grécia é a referência de magia para Roma. Os escritos sobre magia em Roma se detêm a 

literatura. Textos que narram alguns episódios que contém atos de magia ou de pessoas que 

tiveram afeições ou rejeições a ela.  

 Segundo Dickie: 

 

Pode ser impossível apontar evidências diretas no registro arqueológico de trabalho 

mágico em Roma antes do Período Augusto, mas há testemunhos em nossas fontes 

literárias de sua existência em Roma, pelo menos na República, se não mais cedo, de 

objetos que no mundo grego tinham associações. Os romanos adotaram a prática 

grega de usar amuletos para precaver-se contra ameaças ao seu bem-estar e podem 

até mesmo ter seguido a prática com maior entusiasmo do que qualquer coisa 

conhecida no mundo de língua grega. (DICKIE, 2003, p. 125) 

 

 

 Embora a Grécia sendo a referência de magia para Roma, a sua “aprendiz” não se 

aplicou por inteiro nas atividades mágicas, seu envolvimento com magia não foi voltado para 

as práticas ritualísticas. Para Dickie, a arqueologia romana não trouxe amostras reais de 

sacrifícios, escolas, templos e outros meios concretos de explicitar a magia presente em 

Roma. Porém há um destaque dado as literaturas que trazem registros do pouco de magia 

realizada.  

Como herdeira mágica da Grécia, Roma não dá continuidade aos processos de relatar 

em escritos os rituais mágicos, porém eles são circulados entre ela. A magia encontra espaço 

na literatura romana não por expor fórmulas, mas ao descrever narrativamente as ações de 

personagens que mantinham certos relacionamentos com ela. Mesmo assim, “a literatura 

romana no século passado da República não aumenta muito o que sabemos sobre técnicas de 

trabalho de magia e aqueles que a praticavam” (DICKIE, 2003, p. 132). 

 

2.1.2 Magia, religião e paganismo 

 

 Roma foi uma cidade que se apropriou de vários elementos gregos com raríssimas 

exceções. “Em Roma, a civilização, a cultura, a literatura, a arte e a própria religião provieram 
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quase que inteiramente dos gregos ao longo do meio milênio de aculturação. Desde sua 

fundação, Roma, poderosa cidade etrusca, não era menos helenizada que outras cidades da 

Etrúria” (VAYNE, 1985, p. 13). Roma em seu estágio de formação se rendeu e se beneficiou 

da maneira grega de ser e viver. 

 O estudo da religião especificamente em Roma deve passar pelo crivo da conceituação 

do termo “pagão”. A diferenciação do que era santo ou pagão é fundamental para a elucidação 

da religião em território romano nos séculos I e II da Era Comum. David Potter chama 

atenção para essa definição e vê como um fator indispensável para elucubrar os 

desdobramentos do que viera ser a religião naquele período. Vejamos: 

 

Lançando a religião do período romano como um elemento para o triunfo do 

cristianismo ou como o fim da cultura clássica, ou mesmo como a dissipação das 

ideais cristãos, tem sido historicamente facilitada pelo termo “paganismo”, que 

afirma a capacidade monolítica de representar todas as coisas religiosas fora do 

cristianismo (e, até certo ponto o judaísmo). (POTTER, 2006, p. 544) 

 

 A afirmação do cristianismo se dá devido à maneira de como é entendido o 

paganismo. Ver o paganismo como o resultado de tudo aquilo que está fora do eixo cristão 

coloca as outras crenças e práticas religiosas como repudiadas pelo império e pela sociedade 

romana em geral. Pôr o cristianismo como aferidor religioso foi a maneira excludente bem 

elaborada pelos seus adeptos, contudo, este comportamento favoreceu de fato o crescimento e 

o fortalecimento da religião cristã desde o período greco-romano até a estruturação do 

Império. 

 Uma das formas de criar uma religião e de propaga-la, é a busca por um endereço, 

uma localização que a define como referência e que serve de ponto de acesso entre o clero e a 

sociedade, entre o santo e o profano.  A institucionalização é um meio de estruturar e de 

construir um laço de identidade de uma religião. Das religiões que conhecemos hoje, a grande 

maioria optou em construir templos, sinagogas e outros locais que concentre suas 

características e religiosidades.  

  No pensamento de Potter: 

 

As religiões do império romano eram fundamentalmente expressões de “lugar” – 

evoluindo combinações de ritos, mitos e lendas, e estruturas localizadas em um 
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determinado local na paisagem e articulando o poder tradicional desse local. Por 

causa de seus vestígios ainda visíveis, estamos mais acostumados a imaginar 

grandes templos – o centro de ritual oficial – como epítome do centro religioso. 

Muitas vezes os templos representam um ponto de orientação para as pessoas em 

territórios muito grandes: por exemplo, o templo de Jerusalém era o centro do cosmo 

para os judeus ao redor do mundo romano. (POTTER, 2006, p. 548) 

  

 Claro que nem todas as religiões do mundo greco-romano se hospedaram em templos, 

muitas delas existiam à margem da sociedade, e com isso eram consideradas marginais ou 

extraoficiais, como no caso da magia. A institucionalização de uma religião nem sempre 

produz consequências positivas para as mesmas, muitas deixam de existir, ou ainda existem, 

mas perdem um pouco da sua essência.  

 Com base nas argumentações construídas acima, conclui-se que a magia é uma 

realidade no mundo greco-romano, mesmo não se institucionalizando foi bem dissolvida e 

bem presente em todas as classes, haja vista, ela é notada com grande evidência nas classes 

mais baixas e em lagares pouco convencionais. O mago, ao contrário do sacerdote religioso, 

exerce suas atividades independentemente do espaço, seus objetivos se projetam na causa, no 

efeito e na eficácia de seus fenômenos.  

 

2.1.3 O pensamento judaico-cristão: críticas e questionamentos sobre magos e magias. 

 

Há inúmeras fontes que destacam o relacionamento de Roma com a Grécia, porém não 

se pode negar que nesse contexto o pensamento judaico-cristão não teve a sua participação no 

que diz respeito à estruturação e o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Assim, como 

em outros aspectos, as ideias judaicas permeavam e interferiam direta e indiretamente nas 

atividades mágicas do período em questão.  

Logo nos primeiros cinco livros da Bíblia (o pentateuco) encontramos ações e reações 

sobre a magia e os magos. Antes da promulgação da Lei de Moisés tivemos traços que 

comprovaram o uso da magia entre o judaísmo nascente e os povos cananeus que o cercavam. 

Antes da Lei não havia proibições correspondentes às práticas mágicas, por isso, percebemos 

a presença da magia entre os patriarcas.  

Com o surgimento da Lei, a magia passa a ser vista com outros olhos. Tem um caráter 

negativo, pejorativo e maligno. O capítulo 18 de Deuteronômio é repleto de proibições sobre 
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as atividades mágicas entre os hebreus. Muitas proibições são de efeitos tendenciosos 

concernentes à religião monoteísta dos judeus. Para Mirecki e Meyer, este texto produziu 

entre os judeus um pensamento de total objeção à magia, e estas objeções ganharam 

proporções com as interpretações feitas pelas escolas rabínicas, que negativaram ainda mais 

seu conceito e suas práticas. Contudo, trazem um conflito interpretativo sobre suas crenças e 

práticas nos rituais de magia.  

 

O que é inegável, no entanto, é que as fontes rabínicas reconhecem a dificuldade e 

os problemas de diferenciar sua prática da atividade mágica. (...) A Mishináh 

codifica as leis bíblicas em Deuteronômio 18 e as penalidades que lhes estão 

associadas. Rabinos talmúdicos não disputam a eficácia da magia. Há muito eles 

debatem sobre o procedimento complexo do mágico, mas eles não duvidam do 

poder ou de sua associação com a magia. (MIRECKI; MEYER, 2002, p. 265) 

 

 A orientação dada por Deus em Deuteronômio 18 proíbe a adesão da magia entre os 

hebreus no ato de se apossar da terra prometida. Mirecki e Meyer observam que as práticas 

mágicas eram presentes entre os hebreus desde os patriarcas até os seus dominadores, e as 

influências de magos foram detectadas no decorrer de sua história. Ao analisar esse texto com 

bases na Mishináh, os rabinos se encontram num entrave sobre o contato dos hebreus com a 

magia e suas objeções em Deuteronômio 18. Esta observação dos autores nos faz perceber 

que há um reconhecimento da presença da magia entre os hebreus, porém é preciso trabalhar 

para que haja uma maneira coerente de conceituar o que é prática mágica licenciada ou não. 

 Como entender Deuteronômio 18 em paralelo com as histórias de Moisés, Elias e 

Eliseu? Quando notificamos os feitos milagrosos (mágicos) destes, nos perguntamos até 

quando essas proibições se estendem? Ter controle sobre a chuva, sobre os alimentos e sobre 

a vida e a morte são características dos ministérios mágico-proféticos desses eminentes 

profetas do Norte. Para John D. Crossan, a dupla de profetas realizou grandes feitos que nos 

levam a compreender a magia além do que é relatado em Deuteronômio 18. Vejamos:  

 

A saga de Elias e Eliseu estabelece uma tradição de profecia no norte diferente 

daquela que havia no sul, que era bem mais conhecida. Não se trata apenas deles 

serem profetas de ação, e não só de palavras. O mais importante é que seus atos, 

além de operarem a nível nacional e internacional – ou comunitário e coletivo – 

também funcionam a nível privado, pessoal e individual. Além disso, eles curam 

tantos os ricos quanto os pobres. Acima de tudo, Elias e Eliseu misturam a magia e a 

profecia e, enquanto magos profetas ou profetas magos desenvolvem e ampliam uma 

combinação que já existia no modelo mosaico inicial (CROSSAN, 1994, p. 177). 
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 As manifestações dos profetas Elias e Eliseu renderam novas interpretações acerca da 

magia no cenário judaico. Como profetas e/ou magos eles contribuíram grandemente para a 

compreensão do pensamento judaico sobre a magia e abriram precedentes para a exposição de 

magos que com o passar do tempo obtiveram a titulação rabínica. Crossan não se prende 

somente nos profetas magos para referendar a magia entre os hebreus, ao ter em mãos 

literaturas e interpretações rabínicas, ele separa dois rabinos importantes, a fim de que 

contribuam com suas intenções de averiguar a formação da magia no pensamento judaico. 

Honi e Hanina ben Dosa eram dois magos que seguiram alguns passos de Elias e 

Eliseu, não se prenderam ao templo. Tiveram suas atividades distantes dele. O processo de 

torna-los rabinos foi bastante trabalhoso. Muitas informações foram obtidas, porém o que 

torna mais eficaz no que diz respeito ao ato de torna-los rabinos, foram suas atividades como 

mago seguida de comprovações das suas magias, pois, “magos menos importantes, é claro, 

podiam ser simplesmente ignorados” (CROSSAN, 1994, p. 184). 

Stephen Haar em seu livro Simon Magus: The First Gnostic? Procura trabalhar a ideia 

de que algumas literaturas judaicas se preocupavam com o tema da magia. Claro que seu 

objetivo era dar espaço a magia judaica que era mais do que amplamente reconhecida: era 

venerada (HAAR, 2003, p. 139).  

Para Stephen Haar: 

 

O círculo de Honi e Hanina Ben Dosa são bem conhecidos como trabalhadores de 

milagres e magias da tradição judaica. Este breve excurso não se preocupa com a 

historicidade de Honi e Hanina, mesmo que fosse possível encontra-los sob a 

tradição. Em vez disso, fornece evidências de como as mentes judaicas visavam os 

milagres, as magias e os magos. (HAAR, 2003, p. 145) 

  

 Esta postura de Haar, torna-se interessante por não se prender nos conteúdos e nas 

informações históricas sobre os dois rabinos. Pois, o que interessa para o autor, são as 

manifestações reais do comportamento mental em relação ao fenômeno magia e suas 

derivações. Percebemos com isso, que a magia mesmo com tantas tentativas bíblicas de 

silenciá-la ela é ouvida nos arredores judaicos e se estende em uma linha tênue até o 

cristianismo.  

 Cogitamos que o pensamento cristão sobre a magia se ancora no pensamento judaico. 

Isto é, as ebulições envolvendo a magia e o mago no contexto cristão primitivo estão ligadas 
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íntima e explicitamente aos pensamentos e ideais da magia judaica. Na literatura tendenciosa 

do cristianismo primitivo Jesus não era um mago, mas um milagreiro. Isto, claro, no ponto de 

vista de seus seguidores. Porém, para os seus opositores, ele era um mago, um herege e o 

príncipe dos demônios.  

Seguindo os evangelhos, Jesus era conhecido pela sua eficiência nas práticas mágicas. 

Contudo, esta não é a nossa discussão agora, mas nos utilizamos dessa premissa para elucidar 

que o pensamento judaico-cristão acerca da magia era divido. Visto que Jesus e seus apóstolos 

aderiram como meio de promulgação do evangelho o incremento de sinais, milagres e 

maravilhas, que destarte foram os fios condutores dos evangelhos e das magias cristãs 

primitivas. 

 

2.2 Magia no cristianismo primitivo 

 

 Mesmo em meio a tantos imbróglios de cunho religiosos, a magia era um dos 

fenômenos mais praticados nos Séculos I e II da Era Comum. Ela estava presente 

maciçamente entre os cristãos, a começar pelo seu líder, e tentar dissociar a magia dos 

primeiros cristãos seria um grande equívoco e enxerga-la pejorativamente também o é. 

Quando nos deparamos com Deuteronômio 18 e correlativamente analisamos os feitos de 

Moisés, Elias, Eliseu e outros personagens do Antigo Testamento que aderiram a magia ao 

seu serviço passamos a compreender o porquê de Jesus e seus discípulos praticarem atos 

mágicos. 

 Assim como a magia estava presente na religião e na literatura judaica ela também se 

manifesta na religião e na literatura cristã. É possível pensar num cristianismo sem 

fenômenos, contudo sua classificação tenderia para uma seita filosófica. Nisto pode-se cogitar 

que o que fomentou o cristianismo não fora somente os discursos, mas os fenômenos: a magia 

e/ou milagre. 

Entre diversas pesquisas que produzem escritos sobre o cristianismo primitivo, temos 

uma excelente obra de David Aune intitulada Apocalypticism, Prophecy, and Magic in Early 

Christianity. Nela, o autor faz abordagens diretamente sobre a magia e seu aspecto funcional, 

perscruta a magia no mundo greco-romano como também a religião. Antes de adentrar de 

forma direta sobre o assunto, Aune penetra primeiramente no Apocalipse de João e nele se 
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apropria de menções referentes à magia e aos magos. É importante notar que para iniciar o 

assunto o autor se limita ao mundo greco-romano que, por sinal, é permeado por rituais de 

magia e outros fenômenos religiosos. Para o autor a magia se revela dentro das Escrituras 

Sagradas no livro de Apocalipse, principalmente com ditos de objeções e punições aos seus 

adeptos e praticantes, trazendo à memória o que discorremos sobre Deuteronômio 18. 

  No decorrer do capítulo em que o autor se dedica a magia no cristianismo primitivo, é 

percebida que sua preocupação primária é expor a natureza e a função da magia. Seus 

apontamentos perpassam pela estrutura funcional da magia e pela sua distinção da religião. 

Além de tratar do aspecto fenomenológico da magia, a pesquisa de Aune ganha uma ampla 

dimensão ao abranger as relações e as imbricações que ela provoca na sociedade. Para a 

discussão dos aspectos sociais da magia ele dialoga com E. Durkheim, M. Mauss e J. Z. 

Smith, e faz contrapontos com a sociedade greco-romana evidenciando que a adesão a alguma 

religião era posterior à adesão primeira da magia, isto é, primeiro a magia e seus fenômenos e 

em seguida a religião e seus dogmas.  

 Ao se referir à magia nas religiões greco-romanas, Aune coaduna com as dos demais 

autores citados acima em que há rejeição sim da parte de alguns imperadores como também 

há aceitações da parte de outros. Porém, segundo a história, na grande maioria a magia e seus 

praticantes não tinham boas aceitações no Império Romano. Isto não significa que ela foi 

rejeitada por todos.  

 Lançados os fundamentos básicos para a compreensão da magia, Aune se debruça 

sobre Jesus, os seus relacionamentos com ela e suas intersecções com o termo e a natureza do 

milagre. Para Aune, as experiências taumatúrgicas e exorcistas de Jesus contidas nos 

evangelhos facilitam a compreensão de um Jesus praticante de magia e que repassa essa 

virtude aos seus seguidores e estes incorporam nas atividades cristãs primitivas as práticas e 

os ritos mágicos potencializados pelo seu Senhor. 

 O cristianismo primitivo carrega em sua história um forte elo com as atividades 

fenomenológicas. As práticas sobrenaturais de Jesus e dos seus discípulos sempre foram 

confrontadas, seja em observações ou em atitudes pelos seus oponentes. Nem sempre eram os 

cristãos que usavam o rótulo “mago” para os seus adversários, seus inimigos judeus e pagãos 

davam condenadamente Jesus como um mago (Origenes, Contra Celsus 1. 28, 38, 47) 

(CZACHESZ, 2011, p. 145).  
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 Portanto, temos no cristianismo primitivo a imagem de Jesus como milagreiro pelos 

seus discípulos e de mago pelos seus adversários. A problemática então se encontra neste 

crivo, se para os seus discípulos Jesus era um milagreiro logo todos aqueles que faziam 

“milagres” também o eram, mas os que não pertenciam ao círculo de Jesus eram tidos como 

magos. Como, por exemplo, Simão e Apolônio.  

 O que é bem claro para Aune é que independentemente do rótulo que o fenômeno 

carrega ele está presente no mundo e nas religiões greco-romanas. Não obstante, o que torna 

séria esta discussão é o status que o acompanha. Magia e/ou milagre! 

 

2.2.1 O Jesus mago 

 

 A diversidade religiosa do mundo greco-romano expõe outra forma de olhar os 

fenômenos realizados por Jesus. Ela não se fixa em uma versão única e exclusiva de relatar os 

feitos do Messias. Desde o início, o Messias é agradado por três magos que orientados por 

uma estrela vão ao seu encontro. Quando já batizado, Jesus é conduzido ao deserto onde é 

tentado. Para Gabriele Cornelli, o episódio da tentação tem certa semelhança com o processo 

de iniciação xamãnica. Vejamos: 

 

Mas a iniciação de um xamã não é algo que possa a ser resolvido num simples ritual 

de batismo. As viagens de estudo de Apolônio, como também o tempo de Moisés no 

deserto são exemplos disso. Especialmente o deserto possui um sentido todo 

especial para a iniciação xamãnica. (CORNELLI, 1998, p. 199) 

 

 

 Cornelli faz uma provocação bem instigante ao comparar a iniciação messiânica de 

Jesus à de um xamã. Essa comparação se fundamenta quando o autor menciona dois 

personagens distintos com relação ao conteúdo canônico das Escrituras e semelhantes quanto 

aos atos mágicos de Moisés e Apolônio de Tiana. Além dos personagens, a geografia citada 

por ele enriquece seu argumento, o deserto é presente e bem simbólico na vida deles e nisto o 

autor pressupõe que o episódio ocorrido no ermo é um processo de iniciação xamânica que 

Jesus é obrigado a passar. Sem falar que antes de ir para o deserto Jesus é possuído por um 

espírito. 
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 Ao narrar o episódio da tentação como base para a sua suspeição de Jesus como um 

mago, Cornelli é bem contundente ao esboçar elementos textuais bem significativos para a 

afirmação de Jesus como um xamã. Para Cornelli: 

 

A narrativa é claramente apologética. As tentações às quais Jesus é submetido são as 

de transformar pedras em pães, voar e conquistar o mundo. Esses são prodígios que 

se espera que magos realizem. De fato, os textos sugerem que para fazer isso, Jesus 

deveria se submeter a Satanás, deveria ser possuído por ele. (CORNELLI, 1998, p. 

199) 

 

 Examinando o texto bíblico que fundamenta esta hipótese de Cornelli e 

desconsiderando os elementos teológicos do texto, encontramos dados elementares de uma 

iniciação xamãnica em Jesus. Contudo, o sentido apologético do texto propiciou uma repulsa 

à magia: “nem só de pão”, “não tentarás ao Senhor” e “ao Senhor teu Deus adorarás e 

servirás”. Ler este texto pela ótica proposta por Cornelli facilita a compreensão e a aceitação 

de um Jesus mago que foi tendenciosamente desenhado pelos adeptos do cristianismo 

primitivo como um milagreiro e servo de Deus. 

 Em sua dissertação de mestrado É um Demônio! O Jesus histórico e a Religião 

popular Cornelli encaixa Apolônio no modelo do homem divino (theios aner), suas atividades 

como mago renderam-lhe olhares respeitosos e críticos sobre si. Seus ensinamentos, muitos 

deles de elevada sabedoria humana e divina, aglutinava muitos seguidores e opositores, um 

retrato parecido com o de Jesus.  

 Apolônio nasceu em Tiana, uma cidade da Capadócia, nos primeiros anos da era 

comum, e morreu, de acordo com Filostrato, na época de Nerva, isto é, entre os anos 96 e 98 

(FILOSTRATO, 1992, p. 17). Apolônio foi um mago itinerante que realizava grandes feitos, 

onde muitos escritos primitivos o assemelham a Jesus tanto numa perspectiva sapiencial 

quanto nas práticas mágicas.  Cornelli pontua consideravelmente as semelhanças, mas deixa 

claro as diferenças entre ambos principalmente nos aspectos transcendentais de Jesus. 

 

É por isso também que o sentido, a forma e a relevância social da prática do homem 

divino dependem sempre do contexto sociocultural em que ele se acha, e em que é 

compreendido pelos seus contemporâneos. É claro que entre o Jesus de Marcos, o 

Abraão de Josefo e o Apolônio de Filostrato há continuidade, mas ao mesmo tempo 

uma descontinuidade na mítica. (CORNELLI, 1998, p. 85) . 

 



50 
 

 Esta classificação de homem divino, segundo Cornelli, é um resultado de aclamação 

pública, enfim, é o povo de sua época que assim o evoca. As conexões são plausíveis assim 

como as desconexões, porém o ponto chave de separação está na absorção mítica em que 

Jesus foi posto. O autor faz comparações entre Jesus e Apolônio e nelas encontram algumas 

semelhanças que abrem caminhos para que se possa enxergar o mago com um outro olhar. 

Para Cornelli: 

 

Ambos pregavam uma moral rígida para os seus ouvintes. Ambos falavam e agiam 

com autoridade, e entraram em conflitos com as autoridades sacerdotais dos templos 

oficiais. Ambos foram acusados de sedição e magia, mas foram julgados 

especificamente por sedição. Apolônio escapou milagrosamente, Jesus ressuscitou 

logo depois. (CORNELLI, 1998, p. 97) 

 

 O que vimos, na verdade, é um Jesus como aferidor de medida qualitativa quanto à 

referência do theios aner (homens divinos) em Apolônio. Cornelli deixa entre linhas que a 

ressurreição foi o diferencial claro existente entre Jesus e Apolônio. “Enfim, Apolônio é 

mago, sábio, filósofo, justo, adivinho, asceta, vegetariano, profeta, interpretador de sonhos, 

semideus e protoecologista. Se existe alguém que parece querer resumir nele mesmo todas as 

atribuições do homem divino é ele” (CORNELLI, 1998, p. 102). Cornelli fundamenta a sua 

tese ao atrelar a Jesus o conceito de theios aner, conceito que vislumbra em Jesus um 

praticante de magia.  

 Temos em Gerd Theissen um pensamento bem claro também a respeito do conceito de 

theios aner, em sua obra O Jesus Histórico: Um Manual, ele direciona as suas ideias para a 

concepção de Apolônio de Tiana, um filósofo neopitagórico, e ao logo de seus escritos ele 

também correlaciona Jesus como um desses homens. Para Theissen “theios aner é um 

modelo construído idealmente de um ser humano considerado divino, em que atuam forças 

miraculosas – seja por meio de curas, seja por meio de oráculos e presciência” (THEISSEN, 

2002, p. 329). Esta citação define uma característica de Jesus que também é defendida por 

Conelli. Vejamos: 

 

Na realidade a questão dos homens divinos (qeioj adrej) no mundo helenístico é 

ainda muito debatida entre historiadores e teólogos. A relevância da questão 

depende também do fato de que, no mundo greco-romano, a figura de Jesus foi 

compreendida muitas vezes como a de um homem divino. (CORNELLI, 2001, p. 

83) 
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 A discussão divergente sobre o Jesus mago não deve tirar ou obscurecer os atos e 

feitos realizados por ele. Seja como um cumprimento de uma profecia ou como um homem 

divino, há práticas de magia em Jesus, práticas que se estendem até aos seus discípulos e que 

revolucionou toda uma época. O conceito de homem divino está interligado à ideia de Jesus 

mago. O contexto greco-romano, para Cornelli, é um aferidor para a compreensão de Jesus, 

de seus feitos, de seus ensinos e, por fim, para o cristianismo primitivo.     

 Nossa análise sobre Jesus está vinculada a de Cornelli e a de Theissen, pois os autores 

defendem a ideia de que Jesus era um mago e milagreiro. A existência de escritos proféticos 

sobre Jesus não tira a magia do seu repertório, e a aplicação do modelo de homem divino 

fortalece mais a sua imagem de mago. Portanto, definimos a nossa compreensão sobre Jesus 

da mesma forma que Theissen define a magia e o milagre: “A diferença entre magia e milagre 

é apenas uma questão de rótulo, em que se mostra o poder de definição da sociedade ou dos 

grupos dominantes: “magia” é o milagre que eles repudiam, e “milagre” é a magia que eles 

aceitam” (THEISSEN, 2002, p. 331).  

 

2.2.2 Apóstolos versus magos: a magia no livro de Atos dos Apóstolos  

 

 Podemos enxergar a magia de maneira clara e explícita nos evangelhos, talvez por isso 

não tenhamos dificuldade de aceitar Jesus como mago. O que na verdade vemos nos 

evangelhos são curas, exorcismos, ressurreições e outros fenômenos, em suma magias. 

Portanto, há magia nos evangelhos e a sua leitura desperta os seus leitores para esta 

provocação. Destarte, quando o leitor sai de um gênero de literatura evangélica para um relato 

histórico, que por sinal é mais abrangente, não sente estranheza devido ao contato anterior 

com a magia nos evangelhos, porém há novos conteúdos abordados que produzem 

aproximações com novas culturas e que viabilizam o aumento e a diversificação deste 

fenômeno.  

 O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos reserva um momento importantíssimo para o 

cristianismo primitivo, que são os encontros e os duelos entre apóstolos e magos, que por 

sinal, não foram casos isolados; temos mais um episódio envolvendo a magia no capítulo 13, 

e no capítulo 16 do mesmo livro há um embate entre Paulo e uma mulher com espírito de 
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adivinhação, prática que também era rejeitada entre judeus e cristãos, por fim no capítulo 19 

existe a fatídica história dos filhos de Ceva. 

 A inserção da magia nos textos “canônicos” é necessariamente obrigatória por se tratar 

de um assunto que indispensável nos Séculos I e II Era Comum. Daniel Marguerat em sua 

obra A Primeira História do Cristianismo, dedica um capítulo para tratar deste assunto que 

para ele é indispensável, pois o fato de estar inserido no mundo greco-romano o cristianismo é 

obrigado a dialogar intermitentemente com a magia.  

  Para Marguerat: 

 

A necessidade de orientar a interpretação das curas vem do fato de que, naquele 

Império Romano percorrido por taumaturgos de todo tipo, as curas maravilhosas não 

eram de forma alguma o apanágio dos cristãos; Simão, o Mago, fascina os 

samaritanos com prodígios não muito menos brilhantes do que os dos evangelistas 

cristãos (8,9-11). Essa ambiguidade do milagre, ameaçado de ser assimilado à 

magia, agrava-se com o fato do sincretismo greco-romano; o miraculoso, no mundo 

helenístico, é um produto religioso muito cobiçado. (MARGUERAT, 2003, p. 134) 

 

 O autor destaca que no contexto cristão primitivo, isto é, o mundo greco-romano não é 

um território exclusivo dos cristãos, haja vista que havia outras religiões que circulavam e 

disputavam entre eles também. A figura de Simão é lançada como um exemplo negativo por 

ser tido como um mago e ao mesmo tempo lançada como exemplo positivo por ter servido 

como bode expiatório para os demais magos e simpatizantes. Talvez, essa tenha sido a 

estratégia de Lucas, porém “Simão é alguém respeitável na comunidade samaritana, há um 

bom tempo (v.11). Sua autoridade se estabeleceu na fé que os habitantes da Samaria têm nele” 

(PIETRO, 2007, p. 76). 

 Encontramos no conteúdo do livro de Atos quatro episódios envolvendo a magia como 

uma adversária do cristianismo, e essa compreensão se nota pelo tendenciosismo do autor à 

religião cristã. Na cena entre Pedro e Simão o apóstolo sai vitorioso e já demarca um ponto 

superior frente à magia. No encontro de Paulo com Bar-Jesus (Elimas) há mais uma vitória do 

cristianismo como também nos encontros com a pitonisa e com os filhos de Ceva. 

 O texto enfatiza as cenas que envolvem os duelos mágicos exaltando a supremacia de 

Cristo através dos seus apóstolos. Visto que a obra também se encarrega de criar argumentos 
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apologéticos que valorizam as ações apostólicas e que ao mesmo tempo desqualificam 

qualquer atividade religiosa que se opõe às ideias e dogmas cristãos. Segundo Stephen Haar:  

 

Os comentaristas do Novo Testamento continuam a relacionar a história de Simão 

com outros chamados “magos” em Atos, e argumentam que a intenção de Lucas era 

apresentar um tema comum através dessas histórias, que os cristãos exercem 

autoridade sobre o diabo na era pós-ressurreição, e assim demonstrar a superioridade 

do cristianismo sobre a magia. (HAAR, 2003, p. 158-159) 

 

 Seguindo o pensamento de Haar, entendemos que a cena entre Pedro e Simão precisa 

ser estudada separadamente dos demais episódios mágicos. Vimos, no entanto, que na 

realidade do mundo greco-romano as religiões efervesciam os estratos sociais e as estruturas 

culturais daquele período. Relatos de curas, exorcismos, ressurreições e outros prodígios 

causavam alvoroços e aglomeravam os curiosos e adeptos. O cristianismo primitivo, no 

entanto, estava em um estado crescente e a soberania sobre as outras práticas religiosas faziam 

parte de sua estratégia. Lucas deixa isso bem claro nos episódios citados acima. “Lucas se 

serve da figura de Simão para propor a alternativa evangélica” (PIETRO, 2007, p. 96). 

Contudo, temos em Atos duelos entre apóstolos e magos, onde os apóstolos sempre vencem. 

É assim, na ótica de Lucas, que deve ser o cristianismo. 

 

2.3 Síntese do capítulo 

  

Antes de trabalhar especificamente o cristianismo primitivo, vimos a necessidade de 

perscrutar o contexto cultural no qual ele foi inicialmente implantado, pois acreditamos ser o 

ponto de partida para uma compreensão mais sólida do seu surgimento, desenvolvimento e 

expansão. Os textos neotestamentários, por sua vez, expõem de forma pejorativa tanto a 

magia quanto os magos, por isso o nosso interesse se deu em ir além dessas narrativas e 

direcionar a nossa pesquisa na cultura local propriamente dita. A partir das contribuições 

adquiridas por intermédio das obras consultadas, este capítulo proporcionou a adesão da 

cultura como um elemento hermenêutico antecessor ao texto. Isto é, interpretando a cultura 

há uma possibilidade maior de compreensão do texto.  
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 Esta elucidação permitiu ao leitor vislumbrar a magia, a religião e o paganismo como 

elementos que permeavam a cultura dos primeiros cristãos. Como ainda não havia passado 

pelo processo de institucionalização, a religião dos primeiros cristãos foi posta ao lado da 

magia como uma religião periférica e marginal por mais que tivessem ligações com o 

judaísmo. Com base em argumentações teóricas tornou-se visível a presença da magia na 

cultura greco-romana e entre os primeiros cristãos, a começar por Jesus. Entendida a 

concepção do Jesus Mago, as ações sobrenaturais de seus apóstolos são mais fáceis de serem 

assimiladas à magia.  

 Portanto, a magia teve seu espaço no mundo greco-romano e o uso de suas práticas 

deu propulsão ao cristianismo primitivo que, além de discursos, tinha as suas participações 

empíricas dando aos seus adeptos a oportunidade de experienciarem e de praticarem a magia, 

seja a seu favor ou ao não. Temos, então, a exposição da magia nos arredores culturais e 

religiosos do mundo greco-romano, o que prepara a pesquisa para o avanço do seu final. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

UM OUTRO OLHAR SOBRE O “MAGO” EM SIMÃO 

Uma análise a partir dos Atos de Pedro 

 

3.1 Fontes  

 

 O acesso inicial que temos a Simão é intermediado pelo livro de Atos dos Apóstolos, 

que se dispõe a trazer uma narrativa com uma proposta não muito diferente das demais, como 

o caso das Pseudoclementinas e dos Atos de Pedro. Tendo em vista a limitação narrativa 

encontrada na obra lucana sobre o episódio envolvendo Simão e Pedro nos serviremos dessas 

fontes documentais, que trazem informações mais amplas sobre este importante personagem, 

sobre seus feitos prodigiosos e seus ensinamentos intitulados como heréticos. 

 Simão não é um personagem sem importância no cristianismo primitivo, outras fontes 

tratam dele e possuem informações de caráter mais íntimo e esclarecedor sobre sua vida e seu 

valor para os primeiros cristãos. Nos Atos de Pedro, Simão não é simplesmente um “mago”. 

Ele é um líder que, por sua vez, conquista a admiração e a fé de muitos. Ele é seguido, e a 

prerrogativa sobre suas magias não é totalmente acentuada como pejorativa. A importância 

não está envolta sobre a magia, mas sobre o personagem. Simão é o ponto crucial da 

narrativa, e é justamente por isso que podemos encontrar um outro Simão. Não um mago, mas 

um cristão autônomo.  

 As Pseudoclementinas revelam um Simão mais sapiencial, e são creditadas como 

bases que fomentam o surgimento do personagem como o primeiro gnóstico, argumentos que, 

por sua vez, são encontrados nas literaturas patrísticas. No entanto, nos serviremos dos Atos 

de Pedro como a fonte de análise para proposta desta pesquisa, contudo será impossível não 

mencionar os Atos dos Apóstolos, por se tratar da primeira narrativa que expõe Simão 

negativamente e por dar ênfase à “magia” e não ao personagem. Essas menções serão 
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contrapostas com a nossa fonte de análise, para que enfim construamos outra imagem de 

Simão. 

 

3.1.1 Atos dos Apóstolos 

 

Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 4-24, parte da comissão de Jesus dada aos seus 

discípulos é cumprida: o evangelho chega em Samaria. Felipe que se dispersou da igreja de 

Jerusalém devido à perseguição que foi posta sobre ela, anunciava-lhes a Cristo nos discursos 

e nos prodígios por ele realizados. No desenrolar do serviço cristão de Felipe, eis que surge o 

personagem Simão Mago. A narrativa canônica antes de comentar a sua adesão à fé cristã e ao 

batismo, o conceitua literariamente como um mago e enganador. Passado algum tempo, Pedro 

e João são enviados até Samaria, e por imposição de suas mãos concedem aos samaritanos 

convertidos e batizados o Espírito Santo. Segundo Lucas, Simão ao ver tal prodígio se encanta 

e tenta adquiri-lo por dinheiro. Esta atitude causa indignação ao apóstolo Pedro, que o 

repreende. Simão, no entanto, se arrepende, mas não tem o consentimento do apóstolo, 

portanto, o conteúdo canônico dos Atos dos Apóstolos sobre Simão se limita a esta curta 

narrativa que termina sem o seu desfecho completo. 

Compreendemos, a partir de uma análise de At 8, 9-13, que o objetivo de Lucas em 

pôr esta pequena e incompleta citação sobre Simão, se dá pelo fato de Simão obter uma 

grande admiração por parte do povo, que para os cristãos, principalmente os líderes, ressoava 

negativamente. Arguimos então que o autor estaria intencionado em distanciar os seguidores 

de Simão. Pode-se chegar a uma compreensão de que Lucas assim como os demais narradores 

e apologistas do cristianismo primitivo cria em sua literatura imagens pejorativas sobre 

Simão, a primeira é a mágica, e isso é perceptível devido à clareza lógica e intuitiva do texto; 

a segunda é a herética que, por sua vez, possui elementos mais implícitos que são descobertos 

no período da literatura patrística. Talvez seja por esse motivo que este texto sobre Simão 

tenha entrado na narrativa canônica.  

 Parece provável que Simão é pego como exemplo negativo para os adeptos da magia e 

positivo para os aliados do cristianismo, pois Pedro é apresentado como sendo seu superior, 

conforme narra Lucas. Segundo Pietro, Lucas inicia a fala sobre Simão de modo direto, e 

classifica-o como um mago, fascinador e que se chamava “o grande poder de Deus”.  
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Não sabemos nada de Simão, senão aquilo que Lucas disse sobre ele. Notemos que o 

autor não coloca em questão a realidade dos atos sobrenaturais de Simão, nem a 

possibilidade dele possuir um poder. A polêmica tem seu ponto de apoio em outro 

lugar, na legitimidade do fundamento desses atos e desse poder. Os prodígios de 

Simão são descritos com as expressões “praticava a magia” (mageuôn – v.9) e “por 

suas magias” (tais mageias – v.11). Podemos, porém, já afirmar, a partir da retórica 

do texto, que o uso destes termos em Atos 8 é pejorativo. Lucas emprega essa 

terminologia com a finalidade de desacreditar Simão e de construir essa personagem 

em oposição à dos apóstolos. Sem precisar insistir, seus atos são desqualificados: 

desde o momento em que o prodígio ressalta a arte mágica, sua autenticidade 

religiosa se esvanece. (PIETRO, 2007, p. 77) 

         

         Nesse sentido, Pietro afirma que Lucas foi responsável pela exposição negativa de 

Simão. Para a autora, essa postura foi proposital. A evangelização se dá em um terreno onde 

as práticas adquiriram um lugar social, onde o mago pode se tornar personagem institucional 

(ver o exemplo de At 13), detentor de poder e de autoridade (PIETRO, 2007, p. 81), o que 

seria um perigo para os líderes do cristianismo primitivo. Pois o que era milagre na concepção 

de um, para o outro era magia.  

         Portanto, não nos limitaremos à parcimônia da narrativa canônica sobre Simão, seus 

discursos e suas magias. Há nas Pseudoclementinas e nos Atos de Pedro argumentos mais 

congruentes que darão informações históricas e amplas acerca de Simão, de sua magia e de 

seus ensinos. O manuseio dos livros apócrifos concede aos seus estudiosos uma visão macro 

do cristianismo primitivo, pois a história deste segmento religioso não se limita aos textos do 

cânon. 

Segundo Nogueira, os apócrifos podem renovar nossa leitura dos textos do Novo 

Testamento (NOGUEIRA, 2015, p. 13). Isto é, surge uma amplitude hermenêutica referente 

aos textos canônicos quando a leitura sobre os apócrifos tem uma aceitação igual ao deles. 

Nogueira trabalha com o conceito de rede textual, que é para ele: 

 

(...) Suspensão dos pressupostos canônicos para o estudo do cristianismo primitivo, 

entendendo que todos os textos que nos sãos disponíveis pertencem à mesma rede 

textual, apesar de suas diferenças internas. Esse conceito de rede textual (ou de sub-

redes textuais) é fundamental. Ele não permite sequer trabalhar de forma estrita a 

literatura do cristianismo primitivo da literatura judaica do segundo Templo, uma 

vez que esses textos também eram consumidos e adaptados pelos primeiros cristãos. 

(NOGUEIRA, 2015, p. 11) 

 

Para Nogueira, o conceito de rede textual é flexível e agregador. Não há textos que se 

divergem e sim textos que se complementam. Antes de pertencerem a um gênero, o texto é 
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um texto, independentemente dos assuntos que possam abordar e dos temas que possam 

conter. A aplicação deste conceito pode se dar na utilização de textos “apócrifos” sobre os 

canônicos. 

A partir de então, percebemos que a hipótese levantada por Nogueira nos provoca de 

modo que nossos olhares sobre os apócrifos passam a ser de textos contribuintes e não de 

oponentes. Portanto, com o conceito de rede textual há uma notoriedade acerca da 

contribuição do conteúdo narrativo dos Atos de Pedro para o avanço da pesquisa sobre a 

magia no cristianismo primitivo, principalmente por abordar dados complementares sobre 

Simão e seus duelos mágicos com Pedro. 

        Tendo em vista que os escritos cristãos primitivos em certos momentos são 

tendenciosos à sua apologia, onde na maioria das vezes as suas descrições sobre Simão são 

pejorativas, a começar pelo título de “mago” que sucede o seu nome. Nos Atos dos Apóstolos, 

nos Atos de Pedro, nas Pseudoclementinas e nas literaturas patrísticas, Simão é um elemento 

avesso ao cristianismo, como um mago ou herege. Segundo Mirecki e Meyer, “a figura de 

Simão, o Mago, tem duas faces. De acordo com heresiólogos do Segundo Século, ele foi o 

primeiro herege e o pai do gnosticismo; enquanto os autores dos evangelhos apócrifos e atos 

retratam-no como um charlatão, malandro, e mago por excelência” (MIRECKI; MEYER, 

2001, p. 416). 

        Estudando Simão pela historiografia apologética dos Séculos I e II, incorreríamos na 

mesma taxonomia negativa de vê-lo como um mago e herege. Porém, se o estudarmos pela 

historiografia cultural do mundo greco-romano – como é a proposta desta pesquisa – e com 

fontes extras canônicas, poderemos ter descobertas que esclarecerão sem classificações 

pejorativas as práticas mágico-religiosas de Simão. Segundo Aune, “com uma isolada objeção 

de ma,goi em Mt 2:1 este termo carrega invariáveis conotações pejorativas no Novo 

Testamento e na literatura cristã primitiva” (AUNE, 2008, p. 380). De acordo com a teoria 

proposta por Aune, não acrescentaremos a titulação Mago a Simão, por entender ser ela 

pejorativa e de pôr um peso negativo sobre o personagem. 
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3.1.2 Pseudoclementinas  

 

 Esta obra possui informações sobre o cristianismo que vão além das muitas que 

existem e que se propõem em fazer o mesmo. Ela aborda o cristianismo entre judeus, cristãos 

e pagãos. Ela é completa num ponto de vista histórico-religioso, seus assuntos abordam as 

temáticas concernentes ao cristianismo em sua fase inicial. A sua autoria é dada a Clemente, o 

sucessor do apóstolo Pedro. O grego foi a língua original na qual a obra foi escrita. Quanto à 

data de sua conclusão, estimasse para o Século III, entre 220 e 230 da Era Comum.  Dentre os 

diversos assuntos que as Pseudoclementinas abordam estão os duelos entre Pedro e Simão, 

como veremos a seguir.    

 O que torna Simão um personagem importante para o cristianismo primitivo é a 

extensão da sua presença em outros escritos, como ocorre nas Pseudoclementinas. Segundo 

Francisco Leite e Eduardo Reis, “narratologicamente o título Pseudoclementinas não se 

sustenta, pois deriva do pressuposto histórico crítico que avalia a autenticidade desses 

escritos” (LEITE; REIS, 2011, p. 2). Para os autores, o título é fragmentado internamente e, 

por isso, não representa todo o conteúdo embutido nele.  

 

Todavia, recebe esse título o corpus literário que abarca três escritos cristãos do 

Mundo Antigo: Carta de Clemente a Tiago; que se trata de uma correspondência 

fictícia do bispo de Roma, Clemente, ao “bispo dos bispos”, Tiago que governa a 

igreja de Jerusalém. Nesse escrito se reúnem as palavras proferidas por Pedro 

quando era bispo de Roma, no que diz respeito à sua sucessão imediata pelo bispo 

Clemente, ali são dadas instruções para o comportamento ideal do bispo, assim 

como as justificativas da escolha de clemente para a sua sucessão. (...) Em seguida 

vem o Romance de Clemente, também conhecido como reconhecimentos, nesse 

escrito Clemente conta sua peregrinação em busca do esclarecimento para as suas 

questões existenciais, que o levou a conhecer o cristianismo e se tornar companheiro 

do apóstolo Pedro. (...) O terceiro item desse corpus é Kerigmata Petrou que é a 

reunião de sermões do apóstolo Pedro, retomando os temas apresentados nos dois 

escritos anteriores. (LEITE; REIS, 2011, p. 2) 

 

 As exposições feitas pelos autores ocultam de certa forma Simão, porém quando o 

leitor se depara com o conteúdo da narrativa, percebe que Simão é um dos personagens 

principais. Nos “Atos” Simão carrega o cognome “Mago” devido a inclinação da narrativa 

para esta classificação, porém as Pseudoclementinas retratam um Simão mais teórico e adepto 

das falas filosóficas, onde o cognome “Herege” ganha mais proeminência. Os duelos e 

embates entre Pedro e Simão são mágicos e discursivos. 
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 Mesmo não enfatizando a magia para retratar Simão como um oponente do 

cristianismo, as Pseudoclementinas se utilizam da superioridade do apóstolo sobre Simão para 

denegri-lo e colocá-lo como exemplo de punição aos que se rebelam contra a igreja e seus 

representantes. Além dos dados biográficos, os testemunhos são dados sobre os ensinos de 

Simão, suas reivindicações pessoais, a origem da magia e o progresso da mensagem cristã 

(HAAR, 2003, p. 110). Simão, o mago, afirma Pedro, é o falso profeta da sua época, ele 

intenta afastar as pessoas da adoração do único e verdadeiro Deus, para que elas possam 

adorá-lo como um deus (SHUVE, 2007, p. 6). A falsa profecia ou a heresia são as marcas 

mais sobressalentes no Simão das Pseudoclementinas. 

 O que não muda é a oposição entre Pedro e Simão, como ocorre também nos Atos dos 

Apóstolos e nos Atos de Pedro. Essa oposição de Pedro a Simão revela a importância do 

samaritano para a historiografia cristã primitiva, pois como percebido em Atos 8, Pedro não 

vai sozinho para Samaria, João o acompanha, mas é Pedro que se opõe a Simão. O mesmo se 

assemelha nos Atos de Pedro, onde a igreja de Roma estava sob a liderança de Paulo, porém 

antes da chegada de Simão se retira para a Espanha. Logo em seguida, Pedro retorna para 

Roma e vai diretamente em busca de Simão. Para Leite e Reis esse comportamento reverso de 

Pedro contra Simão também é externado nas Pseudoclementinas.  

  

Os personagens que fazem papel de oponentes na narrativa são Simão, o Mago e sua 

equipe.Simão era outro personagem redondo, “samaritano da vila de Gitá”, chamado 

por Pedro de “canalha e malfeitor” casado com Helena e ex-discípulo de João. 

Apenas esses fatos já são suficientes para demonstrar a antipatia projetada nesse 

personagem. Além de ser o vilão da história, Simão também faz alusão a um 

personagem não referido na narrativa – a saber – o apóstolo Paulo. (LEITE; REIS, 

2011, p. 4) 

 

 

 A ideia que está proposta nas Pseudoclementinas é clara no que diz respeito a 

repressão discursiva de Simão diante de Pedro. Os ensinos de um mago precisam ser 

desconsiderados assim como as magias de um herege. A imagem que as Pseudoclementinas 

produzem sobre Simão é a de um oponente encurralado, vencido pelas apologias de Pedro e 

dos demais cristãos e evidentemente próximo de seu fim. Segundo os autores, a antipatia de 

Pedro com Simão está relacionada também a sua história de vida, por ser ele um samaritano, 

casado com uma prostituta e ex-discípulo de João.  
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 As Pseudoclementinas também contêm testemunhos dispersos sobre Simão fornecido 

por numerosas testemunhas (HAAR, 2003, p. 111). A disposição em denegrir a imagem de 

Simão não se limita somente a Pedro, seu oponente direto. Esta atitude se espalha entre os 

cristãos de modo que outros personagens assumem publicamente a sua aversão a Simão e aos 

seus ensinos. Para exemplificar, Haar destaca um fatídico episódio envolvendo Faustiniano, o 

segundo bispo de Bolonha no Século IV, que sofreu forte perseguição do imperador 

Diocleciano, conhecida como a “Grande Perseguição”. 

 

O peso coletivo dessas testemunhas oculares serve para denunciar Simão; 

culminando em um clássico pedaço de propaganda cristã, quando Faustiniano, 

vestindo o rosto de Simão, confessa ao povo de Antioquia: seja lá o que você 

estiver, pergunte-me o que foi feito, não por meio da verdade, mas pelas mentiras e 

truques de demônios, para subverter a sua fé e condenar a minha própria alma. (Ree. 

X 66) (HAAR, 2003, p. 111) 

 

 Tendo em vista a repercussão das batalhas envolvendo Pedro e Simão, esses tipos de 

manifestações acontecem aleatoriamente nas Pseudoclementinas. Fato que na verdade causa 

um efeito consideravelmente negativo e depreciativo para Simão, mas que ao mesmo tempo 

reforça a ideia de que Simão tinha a sua força religiosa como ameaçadora para o cristianismo. 

Tanto em textos diretos quanto em textos indiretos Simão, seus ensinos e suas magias 

despertaram preocupações para os cristãos de sua época, principalmente para os seus líderes.  

 

3.1.3 Atos de Pedro 

 

 Dentre os escritos cristãos primitivos já mencionados, separamos para a análise da 

nossa pesquisa os Atos de Pedro que trazem em sua estrutura informações mais abrangentes 

sobre Pedro e Simão. A ausência de um final lógico para Simão em Atos 8 despertou e 

desperta o interesse de pesquisadores acerca deste episódio canonicamente inacabado. 

Desconsiderando a classificação apócrifa, utilizaremos nesta pesquisa os Atos de Pedro não 

como uma extensão textual dos Atos dos Apóstolos somente, mas como uma narrativa 

legítima e apta para colaborar com a proposta de visualizar Simão não como um mago em um 

sentido pejorativo, mas como um concorrente direto, um cristão autônomo e ameaçador para a 

cúpula cristã primitiva e seus propagadores imediatos.    
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  Ao longo de toda a narrativa, nota-se nas entrelinhas todo um contexto teológico 

desde a partida de Paulo até o martírio de Pedro. Os Atos de Pedro não pretendem, em 

nenhum momento, ser um tratado teológico, mas uma novela cristã edificante (PIÑERO; DEL 

CERRO, 2012, p. 498). O que se pode considerar também é que o teor da narrativa não a 

qualifica como uma obra antignóstica, seu objetivo se fixa dentro da rivalidade prática entre 

Pedro e Simão, há na verdade algumas discussões teóricas entre ambos, mas não é o suficiente 

para taxá-la como um tratado contra o gnosticismo simoniano. O fato de tê-la como “uma 

novela cristã edificante” refere-se à lição tirada da vitória de Pedro sobre Simão, deixando 

com isso um modelo didático para quem ousar afrontar a Jesus, a Pedro e o cristianismo.  

 A maneira com que os textos seccionados retratam a história faz com que os Atos de 

Pedro se encaixem no gênero novelístico. Para Christine Thomas, “os Atos de Pedro 

embelezam seus personagens usando os mesmos meios que as novelas, mas a relação com a 

historiografia difere consideravelmente” (THOMAS, 2003, p. 88). O fato de o texto ter 

características de uma novela não tira a sua validade histórica, haja vista que seus episódios 

refletem acontecimentos passados sobre seus personagens principais, não obstante, não fogem 

de uma realidade presente vivida por seus contemporâneos.   

 O gênero novelístico dos Atos de Pedro ajuda a expor mais sobre a vida destes 

importantes personagens para a historiografia cristã. Os episódios contidos em cada seção se 

misturam com tons reais e imaginários, deixando o leitor da narrativa desejoso para o seu 

final. Segundo Thomas, o enfeite imaginativo e criativo de uma narrativa “histórica” é uma 

das características que os Atos de Pedro e os textos relacionados compartilham com uma 

literatura novelística (THOMAS, 2003, p. 89). 

 É justamente esta definição que Piñero e Del Cerro defendem, isto é, um gênero 

novelístico que discorre sobre uma trama que não envolve somente os personagens, mas 

principalmente os objetivos que são expostos por eles. A liderança cristã em Roma estava em 

perigo, o líder poderia ser alguém que não se enquadrava no formato existente, o que não era 

viável para eles. Como é de costume na maioria das novelas, o vilão perde e a honra é dada ao 

herói. É assim que termina a narrativa e, talvez por isso, é classificada como uma novela.  

  

Os Atos de Pedro inscrevem-se perfeitamente dentro desse gênero novelístico 

cristão peculiar que temos intentado delimitar nessa introdução geral. Os Atos de 

Pedro pretendem também entreter, ensinar e edificar, tudo simultaneamente. Ainda 

que influenciado pela segunda parte da obra de Lucas, não são uma simples 

continuação dos textos canônicos dos Atos canônicos, nem um relato similar e 
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paralelo, já que sua intenção teológica é distinta. O autor, reunindo e ordenando uma 

série de tradições orais já fixas (cf. supra), e adicionando muito de sua imaginação, 

tenta ampliar e dar corpo para os seus leitores ao que pode ser uma parte importante 

da vida de Pedro. Se trata, por conseguinte, de uma novela edificante, que pretende 

transmitir uma visão peculiar da vida cristã baseada fundamentalmente no ascetismo 

e na misericórdia divina. (PIÑERO; DEL CERRO, 2012, p. 506) 

 

No tocante à sua autoria, os Atos de Pedro não têm um autor definido. Das análises 

internas da mesma obra podemos deduzir simplesmente que era um homem da igreja, 

ortodoxo, com uma mentalidade mais “popular” que conhecia a teologia, com formação 

retórica e um certo verniz filosófico (PIÑERO; DEL CERRO, 2012, p. 514). O latim e o 

grego são as línguas que compõem os Atos de Pedro. Em um dado redacional, o latim possui 

uma participação maior no livro, enquanto a língua grega se apresenta no relato de martírio do 

apóstolo. 

Assim como a definição do autor é imprecisa, o mesmo ocorre com o local de sua 

composição. Por ser a cidade onde ocorrem as principais cenas, Roma é a primeira opção 

local da autoria do livro, há algumas evidências que atribuem o local de redação para 

Alexandria e Ásia Menor. Quanto à importância de sua historicidade, os Atos de Pedro não 

podem ser postos acima de outros documentos, a não ser aqueles que historicamente são mais 

plausíveis como suas pregações, seus duelos com Simão e o seu martírio.    

Os Atos de Pedro em sua composição geral possuem textos que em conjunto 

sequenciam a história de modo construto e lógico, porém a última seção que trata o martírio 

não é única, visto que existem outras versões sobre o mesmo assunto, como a copta, a siríaca, 

a armênia, a eslava, a etíope e a árabe. A primeira seção (1-4) se inicia com o anúncio da 

partida de Paulo de Roma para a Espanha, em seguida o apóstolo faz sua oração, transmite as 

últimas recomendações e, por fim, parte. Para Stephen Haar, “o autor delineava os 

antecedentes necessários e os detalhes para definir o cenário para a competição futura entre 

Simão Mago e o apóstolo Pedro” (HAAR, 2003, p. 113). 

 Já a segunda seção (5-6), os cristãos de Roma se alvoroçam com a chegada de Simão, 

pois ele alcançara uma boa popularidade e apostatou muitos cristãos, menos o presbítero 

Narciso. Pedro, no entanto, segue a caminho de Roma e no decorrer de sua jornada converte e 

batiza Teón, o capitão do barco, que tentou convencer o apóstolo a ficar com ele em sua 

cidade. No conteúdo da terceira seção (7-15), Pedro chega em Roma e faz o seu primeiro 

sermão de exaltação a Cristo e de afrontamento a Satanás (o mentiroso). Ao ter ciência da 
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apostasia do senador Marcelo, ocasionada por Simão, Pedro vai até a casa do senador em 

busca de Simão, pois Simão morava na casa de Marcelo. Marcelo se converte, abandona 

Simão e o expulsa de sua casa.  

 A quarta seção (16-21) se preocupa em legitimar o comportamento de Pedro com uma 

aparição de Jesus ao apóstolo, quando ele pede ajuda ao seu Senhor nos embates contra 

Simão. Pedro realiza milagres e mais uma vez faz sua pregação exortando os seus ouvintes 

para que estejam íntimos das Sagradas Escrituras e que permaneçam resistentes às investidas 

de Simão. A quinta seção (22-29) mostra as visões que o senador Marcelo passa a ter em 

sonhos e em uma dessas visões Simão é comparado a uma mulher feia, negra, coberta de 

farrapos, com um colar de ferro e com correntes em suas mãos e pés e, logo em seguida, 

Marcelo ouve vozes dizendo que essa mulher (Simão) é um demônio. Na sexta e última seção 

(30-33) há um novo enfrentamento entre Pedro e Simão, onde relata também o fim das ações 

de Simão e o martírio de Pedro.  

 

3.2 Simão: samaritano, herege e mago 

 

 Elaborar um relato consistente sobre a vida de Simão e seus desdobramentos não é 

uma tarefa fácil, porém quando se faz um ajuntamento de informações de documentos que 

fazem menções a Simão surgem as possibilidades para tal ato. Simão possui uma importância 

redacional para a historiografia cristã do Século I bastante considerável. Cada documento 

sobre Simão traz informações novas e algumas conhecidas que preenchem algumas lacunas 

da sua história de vida. 

 Tanto o seu local de origem quanto às titulações recebidas ao longo de sua vida são 

pressupostos narrativos. Alguns documentos, ao citar sua estada em Samaria, criaram a 

possibilidade de ele ser natural da cidade, o que não é aceito por todos. Se natural ou não, 

Simão estava em Samaria, e ali realizou muitos sinais e ganhou sua fama, que por sinal não 

era muito boa. Seus ensinos foram classificados como heresias e seus feitos foram postos 

literariamente como magia. Mesmo não preenchendo todas as lacunas, os documentos sobre 

Simão são proveitosos para a pesquisa acadêmica e as incertezas sobre ele não tiram o valor 

de suas participações nem o desqualifica como um personagem da história cristã primitiva.  
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3.2.1 O fator Samaria  

 

 O escrito inicial sobre Simão não se restringe somente a intitulá-lo como um mago, a 

narrativa apresenta mais um agravante “negativo” sobre o nosso personagem; ele é 

samaritano. Esta assertiva pode ser um ponto de entendimento sobre a rejeição de Simão pelo 

apóstolo Pedro, no entanto pode-se dizer que além de uma oposição entre milagreiro e mago 

havia também outra oposição relacionada à questão étnica-religiosa, um judeu versus um 

samaritano. 

 Os conflitos entre judeus e samaritanos tornam-se evidentes a partir de 2 Reis, que 

relata como se deu a divisão do Reino de Israel, onde ocasionou o surgimento de um novo 

povo reminiscente dos judeus. Este relato de 2 Reis, assim como outros textos fragmentados 

que procuram relatar esta divisão são imprecisos e pouco esclarecedores no que se 

intencionam a realizar. Não obstante, mesmo coberto de imprecisões, são os documentos 

acessíveis que servem como pano de fundo para a elucidação deste impasse étnico-religioso.  

 O que sabemos sobre a origem de Samaria está relacionado com fontes bíblicas e 

extrabíblicas, tendo como ponto de partida a divisão do Reino – Reino de Israel (Norte) e 

Reino de Judá (Sul) – utilizando como personagens principais dois filhos do rei Salomão, 

Roboão e Jeroboão. O processo de segregação foi acelerado com as intervenções estrangeiras 

que, por sua vez, propiciaram transições culturais, políticas e principalmente religiosas. Para 

auxiliar nossa tentativa de expor a divisão dos judeus e a origem dos samaritanos, 

utilizaremos a obra The Origin and History of the Samaritans de Wayne Brindle, cujo 

propósito está em dissecar historicamente o ocorrido. Para Brindle: 

 

O desenvolvimento do samaritanismo e da sua alienação do judaísmo, foi um 

processo que começou com a divisão do Reino de Israel, e continuou até os 

incidentes sucessivos que promoveram o antagonismo, incluindo a importação de 

colonos estrangeiros em Samaria pela Assíria; a rejeição da nova cidade samaritana 

pelos judeus, a construção de um templo rival no monte Gerezim, as políticas e os 

oportunismos religiosos dos samaritanos e de sua capital Siquém por João Hyrcano 

durante o século II a.C. (BRINDLE, 1984, p.47) 

 

 A cisão do Reino de Israel culminou não só numa divisão geográfica entre Norte e Sul, 

mas em uma rivalidade religiosa entre esses dois grupos, onde Israel teve um afastamento 
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religioso mais rigoroso por ter se distanciado dos símbolos religiosos mais significativos para 

os judeus que são: o Templo, Moisés e a Torah. Por outro lado, Judá, por ter em sua aliança 

um número maior de tribos (10), e por ter próximos os elementos essenciais para a 

manutenção da fé não sofreu as intervenções estrangeiras conforme ocorrido com Israel. 

Mesmo com a construção de um templo em Gerezim, Israel não foi poupada e teve sua 

ideologia religiosa adulterada por dominadores e exploradores estrangeiros.  

 Esta rivalidade é mais nítida no Novo Testamento, onde encontramos diversas 

passagens que pontuam a hostilidade entre esses povos coirmãos.  Os evangelhos, com 

exceção de Marcos, citam com clareza dos fatos esta oposição e tem como agravante as falas 

de Jesus – um judeu – em relação aos samaritanos. Em Mt 10, 5-6, Jesus desconsidera 

explicitamente os samaritanos: “Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de 

samaritanos; mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel”. No evangelho de João 

temos dois episódios que envolvem os samaritanos; o primeiro no capítulo 4, não é muito 

agressivo, mas denota uma superioridade judaica sobre os samaritanos, enquanto o ocorrido 

do capítulo 8 – especificamente o verso 48 – Jesus é acusado por outro grupo religioso judeu 

de ser um samaritano e de estar endemoninhado. 

 O tratado Lucas-Atos não segue outra linha. As três perícopes (Lc 9,51-55; 10,29-37; 

17, 11-19) situadas no evangelho referentes aos samaritanos, possuem conotações claras que 

evidenciam a inferioridade samaritana frente à judaica. Em Atos a cidade de Samaria é um 

alvo evangelístico (At 1,8) que, de acordo com o avanço missionário a cidade é alcançada 

pelos apóstolos, e a ideia cristã é outorgada aos samaritanos. No livro dos Atos dos Apóstolos, 

a proclamação na Samaria é a primeira incursão dos missionários cristãos fora de Jerusalém e 

o primeiro passo de uma dinâmica que levará até Roma (PIETRO, 2007, p. 73).   

 

Lucas não nos fala nada sobre práticas religiosas desse povoado da Samaria, a não 

ser da admiração da população pelos prodígios sobrenaturais de um certo Simão. O 

evangelho chega num terreno religioso já ocupado, colocando a questão da 

concorrência e do discernimento entre uma palavra e outra, ou entre um milagre e 

outro. (PIETRO, 2007, p. 74) 

 

 Na ótica de Lucas, segundo Pietro, Samaria precisava ser evangelizada e tudo o que 

não condizia com as ideias cristãs deveriam ser extirpadas. Temos, então, um ponto 

importante que é o surgimento de uma concorrência direta aos apóstolos, Simão não é 

simplesmente um mago, mas um samaritano. Ele se converte, se junta a Felipe e ao cometer 
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um erro se arrepende e se submete a Pedro, porém sem sucesso. Portanto, essas são as 

evidências concretas sobre a adesão de Simão ao cristianismo. A liderança e a estima que ele 

possuía foram comportamentos que poderiam ser vistos como positivos, haja vista esse não 

era o interesse da obra lucana. 

 O fato de Simão ser um samaritano não é oculto na narrativa, isso aparentemente não 

traz uma importância sobre a rivalidade étnica-religiosa entre judeus e samaritanos. O 

samaritano não era apenas um mago na perspectiva cristã, era também um opositor contumaz 

do cristianismo judaico. As Pseudoclementinas trazem dados mais detalhados sobre a vida de 

Simão, como veremos a seguir: 

 

Simão era filho de Antônio e Raquel, um samaritano e veio de um vilarejo em 

Githha, que são seis milhas distantes da capital. Ele se disciplinou muito em 

Alexandria, e sendo muito poderoso em magia e ambicioso, deseja ser considerado 

um certo poder supremo, maior do que o Deus que criou o mundo. (HOMILY II, 

XXII, p. 396) 

 

 Este relato mais esclarecedor sobre Simão tem uma certa semelhança com o de Atos 

dos Apóstolos que discorre sobre Samaria, porém dá ênfase aos seus prodígios. Samaria está 

no texto, mas não é o objeto principal da narrativa. Em ambos os documentos a ênfase está 

nas atividades de Simão deixando ao mesmo tempo pressupostos interligados a Samaria. Em 

contrapartida, os Atos de Pedro não fazem nenhuma menção à cidade, e isso se torna um 

ponto relevante para o propósito desta pesquisa.  

  A ausência de citações sobre a cidade de Samaria nos Atos de Pedro abre espaço para 

que vejamos um Simão já estabelecido, onde as apresentações como um samaritano não 

causam certos efeitos. O Simão dos Atos de Pedro é um personagem inicialmente respeitado, 

a sua chegada em Roma desperta o interesse em boa parte de cristãos mostrando 

implicitamente que o lugar de origem não tira a força que o suposto samaritano possuía frente 

aos seus oponentes.  

 Simão não é visto como alguém impotente e fragilizado, pelo contrário, sua 

importância na narrativa leva o autor a resgatar um importante personagem do cristianismo 

primitivo. Com a ida de Paulo para a Espanha, Pedro é visto como a figura ideal no intuito de 

depor Simão frente aos seus seguidores. Com a queda de Samaria como argumento pejorativo 

sobre Simão, a trama sutilmente revela que o que separava o samaritano dos apóstolos não 
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era o seu suposto local de origem, mas a autonomia do seu serviço cristão, isto é, sem rédeas 

apostólicas.   

 

3.2.2 O herege 

 

 Tendo como base os Atos dos Apóstolos, as prerrogativas sobre Simão são mais 

direcionadas às suas atividades mágicas e ao seu ato de querer adquirir o Espírito Santo por 

compra. Lucas, ao pôr Simão na narrativa, busca imediatamente atacar os seus feitos 

classificando-os como magia e construindo com isso uma ideia pejorativa sobre o samaritano. 

O que Lucas não nega é a participação direta de Simão com o povo e o reconhecimento que 

este faz de Simão: “o grande poder de Deus”. Esta aclamação relatada em Atos não seria uma 

base bem fundamentada para criar uma imagem claramente herética sobre ele.  

 Tudo leva a crer que o Simão que vai pra Lucas já está classificado como um mago, no 

entanto, o herege é construído com o decorrer do tempo, mais precisamente com os Pais da 

Igreja. Stephen Haar em sua obra Simon Magus: the first gnostic? se propõe a trazer 

evidências sobre a tendência herética de Simão. Seus argumentos são contribuintes para a 

exposição daquilo que veio a ser outra classificação negativa sobre o nosso personagem.   

A narrativa lucana não é o ponto inicialmente claro sobre as acusações de Simão como 

um herege propriamente dito. Para Mirecki e Meyer, “depois de uma pausa narrativa, Simão 

vê Pedro “dando” o Espírito Santo ao povo de Jerusalém através da imposição das mãos, e 

Simão oferece pagar o segredo que lhe permitirá fazer a mesma coisa” (MIRECKI; MEYER, 

2002, p. 416). Na verdade, há uma pausa narrativa e Simão, por sua vez, só se pronuncia 

quando vai promover a sua própria defesa. 

Na introdução do seu tratado Lucas-Atos, Lucas faz uma justificativa sobre o porquê 

dos seus escritos e revela que a elaboração da sua obra se deu através de fontes escritas e 

orais. Depois de aparecer e desaparecer repentinamente em Atos aos olhos de Lucas e de suas 

fontes, esse personagem carrega desde então o título de Mago, que com o passar do tempo 

viabilizou o acréscimo de “Herege” como um título criado pelos Pais da Igreja, na tentativa de 

proteger e propagar o cristianismo. 
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Cerca de uma geração depois, Simão começa a aparecer em outros textos: primeiro, 

em duas apologias de Justino Mártir, ambos escritos em torno do século II, e depois 

Irineu “Contra as Heresias” e Refutação de Hipólito de todas as Heresias entre o fim 

do segundo século e meio do terceiro. (MIRECKI; MEYER, 2002, p. 416)  

 

 

 Esta prerrogativa proposta pelos autores é fundamental para que se entenda o título de 

“Herege” em Simão. Se em Atos dos Apóstolos conhecemos um Simão acusado de Mago, 

título que se estende até os Atos de Pedro e as Pseudoclementinas, a titulação herética de 

Simão surge claramente na literatura patrística. Portanto, percebe-se que a narrativa lucana 

sobre Simão é lacunar e “o leitor que só conhece o Simão do Novo Testamento pode se 

surpreender com a complexidade dos sistemas teológicos “simonianos” que são descritos por 

Irineu e Hipólito” (MIRECKI; MEYER, 2002, p. 417).  

Irineu, o bispo de Lião (c. 130-202), escrevendo no Segundo Século, viu Simão como 

um gnóstico “do qual se originaram todas as heresias” (IRNEU, 1995, p. 99). Não seria um 

equívoco comparar a estratégia narrativa de Irineu com a de Lucas, partindo da premissa que 

o Simão de Lucas é um Mago, isto é, um oponente direto dos apóstolos dentro de uma 

perspectiva mágica, e o Simão de Irineu é um Herege, isto é, um oponente direto do 

cristianismo dentro de uma perspectiva teórica. O que sabemos por Irineu é que Simão 

ensinou a existência de um Deus último, pré-existente, cuja primeira emanação é o Enóia 

(pensamento) que possuía uma conotação feminina.  

 

Simão, samaritano, do qual se originaram todas as heresias, apresenta para a seita 

esta teoria: tendo comprado em Tiro, cidade da Fenícia, Helena, prostituta, levou-a 

consigo nas suas idas e vindas e dizia que ela era o seu primeiro pensamento, a Mãe 

de todas as coisas, e que no princípio teve a ideia de criar os Anjos e Arcanjos por 

meio dele. Essa Enóia saída dele com o conhecimento da vontade do Pai desceu às 

regiões inferiores e gerou os Anjos e as Potências pelos quais, afirma ele, foi feito 

este mundo. (IRINEU, 1995, p. 99) 

 

Encontramos citações sobre Helena nas Pseudoclementinas, porém nada tão revelador. 

Para Sean Martin, “Simão é dito ter encontrado Helena num bordel de Tiro, onde a 

reconheceu como uma personificação de Sophia. Esta história é de proveniência incerta e 

pode ter sido fabricada pelos Pais da Igreja para desacreditar Simão e seu ensino” (MARTIN, 

2006, p. 43). Sobre a procedência de Helena, realmente é preciso se atentar às apologias 

patrísticas, mas com relação à aceitação de Helena por Simão e a representatividade que ela 
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exerce para ele em sua forma de pensar “Deus” não pode ser descartada. Curiosamente, 

Simão disse ter descrito Helena a seus seguidores como seu “primeiro pensamento” ou Enóia, 

que é um conceito muito proeminente em escritos gnósticos posteriores (MIRECKI; MEYER, 

2002, p. 417). 

A primeira impressão posta sobre Simão por Lucas circulou pelos escritos cristãos do 

primeiro e do segundo século da Era Comum. Em alguns desses escritos Simão é descrito 

com uma titulação mágica, porém em outros ele surge com fundamentos heréticos. Assim, 

Irineu localizou a origem de todos os ensinamentos de Simão relatados em Atos 8. Assim 

sendo, na estimativa de Irineu, todo ensino gnóstico contemporâneo poderia ser rejeitado 

porque Pedro o apóstolo, já tinha repreendido e repudia-o em Simão (HAAR, 2002, p. 94).  

Para Sean Martin, “o gnosticismo e a magia tiveram uma longa associação, voltando 

aos dias de Simão Mago, que não era apenas um gnóstico, mas foi visto também como um 

mago” (MARTIN, 2006, p. 116). Vimos então que a ideia iniciada em Lucas foi estendida até 

os Pais da Igreja, isto é, o Simão de Lucas carrega uma imagem mágica, enquanto o Simão 

dos Pais da Igreja uma imagem herética. Em última análise, tanto para os heresiologistas 

quanto para os contadores de história, os milagres de Jesus vêm de Deus e os de Simão não 

(MIRECKI; MEYER, 2002, p. 423). 

 

3.2.3 O mago  

 

 Na primeira participação de Simão na narrativa canônica ele recebe implicitamente um 

rótulo que o acompanha até os dias de hoje. Por mais que notemos as investidas dos Pais da 

Igreja em acrescentar o título de herege que também o desqualifica frente aos cristãos, a 

primeira impressão indiciada por Lucas como um mago foi bem mais contundente e 

propagada pelos apologistas do cristianismo primitivo. Por mais que tentemos não acreditar 

na intencionalidade de Lucas sobre a rotulação de “Mago” posta em Simão, a posição 

religiosa do autor pode ser tendenciosa, dá para suspeitar que é o escritor quem estabelece a 

diferença entre o uso técnico e o aspecto pejorativo (MARGUERAT, 2003, p. 146).    

Segundo Haar, “estudos mais recentes concluíram que nunca houve um significado 

inequívoco, universalmente aceito de magia no mundo greco-romano” (HAAR, 2003, p. 133). 

Há uma ambiguidade no que diz respeito à magia que, por sua vez, pode se estender ao mago. 
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No ponto de vista do autor o relato de Atos 8 classifica as atividades de Simão como mágicas, 

portanto, ao classificar as atividades de Simão automaticamente o classifica também. Na 

verdade, Simão não está só na narrativa, primeiro ele aparece com Felipe e logo em seguida 

com Pedro, onde todos realizam atividades sobrenaturais. Simão não é o único a fazer magias. 

Em vez disso, um exame atento da história original em luz das estimativas greco-romanas 

contemporâneas da magia revelaria Felipe, ao invés de Simão, para ser mago (HAAR, 2003, 

p. 158). 

 

A partir deste breve relato surgiram as tradições centenárias sobre Simão – o 

chamado mago. Esta imagem de Simão foi sustentada na imaginação cristã popular 

principalmente por traduções do Novo Testamento que decifra o particípio presente 

mageu,wn em Atos 8:9 como prática mágica/feitiçaria. Isso permanece tão 

independentemente do fato de que praticar como um ma,goj tem muito pouco a ver 

com “magia” moderna, é mais popularmente entendido o sentido de alcançar efeitos 

no reino natural através da agência sobrenatural, ou truque de mão. (HAAR, 2003, p. 

158) 

 

 Percebemos que os pressupostos para a titulação de Simão como um mago surgem na 

narrativa canônica e, a partir de então, a sua imagem sempre estará atrelada as suas atividades 

mágicas que por sinal, tem um caráter elevado a feitiçaria. Dentre as observações de Haar, a 

compreensão da magia moderna não deve ser a mesma do mundo greco-romano. Feitas as 

comparações aparecerão as diferenças, principalmente no objetivo para o qual era designada. 

O termo para a magia na literatura cristã primitiva tem outra conotação, ela é posta ao pé de 

igualdade à feitiçaria. Simão não é um mago semelhante aos apóstolos, mas um 

mago/feiticeiro e uma ameaça ao cristianismo.   

 Nos Atos de Pedro, a imagem de Simão está associada às suas atividades. A narrativa 

não o classifica como “Mago”. A ausência do “Mago” nos Atos de Pedro nos permite olhar 

Simão a partir de outra perspectiva. Ele, no entanto, não é visto como um mago propriamente 

dito, porém são as suas atividades sobrenaturais que são tachadas como magias. O 

personagem está acima de suas atividades, assim como Pedro. Em Atos 8, Simão é submisso e 

inferior a Pedro e se converte ao cristianismo. Porém, nos Atos de Pedro, Simão é um 

personagem forte que luta em pé de igualdade com o apóstolo, tanto em magias quanto em 

discursos, a ponto de suplantar Pedro em alguns momentos. 
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 A obra editada por Jan Bremmer The Apocryphal Acts of Peter: Magic, Miracles and 

Gnosticism, é uma das raras que tratam especificamente os Atos de Pedro e, sendo assim, 

trabalha mais o personagem, propondo uma versão sobre Simão longe da que foi posta pelos 

Atos dos Apóstolos. Nesta obra, Simão é cortejado literariamente, a visão de Bremmer sobre 

o personagem é mais narrativa e não se prende tanto às suas atividades mágicas. 

 No que tange o caráter das atividades sobrenaturais nos Atos de Pedro, Bremmer faz 

um apanhado geral sobre os acontecimentos envolvendo Pedro e Simão que defende a 

realidade e o entrelaçamento entre a magia e os demônios, principalmente nas magias 

produzidas por Simão.  

 Segundo Bremmer: 

 

Nos Atos de Pedro, estamos em vários momentos confrontados com demônios e 

magias. Em princípio, estas são, naturalmente, categorias muito diferentes, mas no 

mundo antigo muitas vezes foram associadas através do emprego da magia em 

demônios exorcizantes. A mistura destas duas categorias aparece claramente na 

disputa entre Pedro e Simão Mago, que ainda é chamado de Simão nos Atos 

canônicos e, presumivelmente, recebeu seu epíteto dos cristãos. (BREMMER, 1998, 

p. 10) 

 

 A exposição de Bremmer sobre Simão nos Atos de Pedro se restringe ao fato de suas 

magias serem potencializadas por demônios, por serem práticas vigentes no mundo greco-

romano. A titulação de Simão como um “Mago” não é vista claramente na obra canônica, 

destarte, há indícios de que é a partir dela que essa nomenclatura pejorativa é dada a Simão e 

isso se dá por decorrência de suas atividades serem julgadas por autores e defensores do 

cristianismo.  

 Embora a estratégia narrativa de não rotular explicitamente o título de “Mago” em 

Simão seja semelhante entre os dois “Atos”, os Atos dos Apóstolos têm um cunho mais 

historicista, já os Atos de Pedro se valem do gênero novelístico – os valores narrativos e 

literários entre ambos são iguais, isto no ponto de vista do conceito de rede textual –. 

Portanto, a depreciação sobre Simão está estabelecida totalmente sobre a literatura canônica 

dos Atos dos Apóstolos, que mesmo ausentando a rotulação clara de Simão como um 

“Mago”, ela pressupõe literariamente que os sinais praticados por ele são magias/feitiçarias.  
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 A narrativa canônica deixa escapar a adesão de Simão à fé cristã, isto é, Simão é um 

cristão. Por outro lado, ela abafa a sua conversão na objeção de Pedro sobre ele. Não obstante, 

nos Atos de Pedro essa conversão não é abafada, ela é tenuamente percebida pela aceitação de 

Simão na ausência da liderança apostólica. A autonomia cristã de Simão pôs à prova a 

legitimidade apostólica, portanto, Simão é cristão e mago assim como os demais apóstolos, 

mas é justamente a falta de legitimidade apostólica que descredencia as suas magias.  

 

3.3 O duelo com Pedro: Voo e queda de Simão  

 

 O cristianismo primitivo reserva diversas histórias interessantes, algumas são bem 

mais aceitas do que outras. As que Bíblia narram são bem difundidas no seio eclesiástico e 

fora dele também. Muitos, porém, não conhecem a Bíblia e sua estrutura teológica 

propriamente dita, mas se afeiçoam com algumas de suas histórias e alguns de seus 

personagens. Mesmo com a probabilidade de serem mais aceitas, algumas histórias parecem 

(ir)reais e (in)críveis, homens andando sobre o mar, água transformada em vinho, pães e 

peixes sendo multiplicados, a cura de um cego com barro, mortos revivendo e assim por 

diante.  Estas e outras histórias permeiam o cotidiano social de um modo geral. Mesmo assim, 

correm sérios riscos de rejeições, não deviam, por se tratarem de histórias “canônicas”. 

 Esta pesquisa se propõe em trabalhar com uma das histórias bem emblemática do 

cristianismo primitivo, assim como seus personagens. Os Atos de Pedro reservam cenas 

evolvendo Pedro, um de seus personagens mais importantes, e o seu algoz Simão. Nessas 

cenas, Pedro e Simão são indubitavelmente oponentes e o uso de magia foi a maneira 

preterida por eles nessas oposições. Essas magias, por sua vez, foram as armas utilizadas por 

ambos com o intuído de obtenção de poder e aceitação. São elas as causadoras da vitória de 

Pedro e do fim de Simão. 

 

3.3.1 A estrutura do relato  

 

 A perícope que será trabalhada nesta pesquisa está centralizada na última cena que 

envolve Pedro e Simão. Nisto percebemos que a intenção desta narrativa é promover a 
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imagem de Pedro e de denegrir automaticamente a de Simão. Antes de iniciarmos os 

trabalhos, delimitaremos no texto o seu ponto inicial e final e o fato de destacar onde inicia e 

termina a narrativa traz uma segurança no processo de investigação da mesma. Pois, delimitar 

o texto a ser lido, estabelecer sua clausura, determina um começo e um fim para a narrativa, 

essa decisão já compromete o sentido da narrativa (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 

43).  

 

3.3.2 Delimitação  

 

 As mudanças relevantes nas pessoas, tempo, espaço e vocabulário (ZABATIEIRO, 

2007, p. 37) são meios claros de detectar o início de uma perícope. O início desta perícope 

está locado no tempo em que o autor põe a história, “No dia seguinte” (32), isto é, após um 

outro enfretamento entre Pedro e Simão, que havia ocorrido no dia anterior, onde Pedro 

realizara muitas curas, as quais deixaram Simão perturbado, pois o povo tinha escolhido 

Pedro como seu representante. Frente às ações de Pedro, Simão se vê sem alternativas, senão 

propor um duelo determinante contra o apóstolo.  

 O término desta história se dá com a saída de Simão de Roma, posto de noite numa 

maca, onde chega até Arícia e se aloja ali por um bom tempo. Depois é conduzido para casa 

de Castor, em Terracina, outro homem que também foi expulso de Roma pelos mesmos 

motivos de Simão e, por fim, Simão teve sua perna amputada. Contudo, o texto não deixa 

claro sobre sua morte. 

 Outro fator importante que facilita a delimitação do texto é a citação direta dos dois 

personagens protagonistas que compõem a narrativa. Primeiro aparece Simão, em seguida a 

multidão, e dentre ela surge Pedro (32). O protagonismo desses personagens logo no início da 

narrativa demarca também o ponto inicial da mesma. 

 A narrativa a partir de então progride e os personagens, por sua vez, são peças motoras 

de cada cena. A cada passo dado por ambos os personagens temos a fragmentação das cenas e 

com isso, as subdivisões dos episódios narrativos, que são construídas também com os 

personagens secundários que surgem no meio da narrativa e com os deslocamentos de 

lugares.  
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3.3.3 Subdivisões da narrativa 

 

 Com o texto delimitado, o passo seguinte se fundamenta nas segmentações que 

fornecem informações e demostram textos autônomos dentro de toda estrutura narrativa. A 

segmentação é um processo idêntico ao da delimitação, mas restrito aos limites da própria 

perícope. Com base nas mesmas marcas linguísticas, verificamos em quantas partes se 

subdivide uma perícope (ZABATIEIRO, 2007, p. 37).  

A identificação das subunidades vigentes dentro da narrativa focaliza o leitor e facilita 

a interpretação da estrutura de forma geral. Um episódio narrativo é mais frequentemente 

constituído de quadros sucessivos à maneira de uma montagem cinematográfica. Estruturar 

uma micronarrativa equivale a identificar os quadros que a compõem (MARGUERAT; 

BOURQUIN, 2009, p. 48), dadas as identificações das micronarrativas a compreensão em seu 

sentido macro fica mais viável.  

 Delimitada a narrativa sobre “O voo e a queda de Simão” (32, 1-7), podemos 

segmentá-la em três quadros. A micronarrativa desenvolve uma série de pequenos quadros, 

como se, colocada diante de uma cena gigantesca, a câmara varresse o espaço, parando 

sucessivamente sobre vários lugares para que o leitor descobrir sua significação 

(MARGUERAT, 2009, p. 48). Serão justamente esses pequenos quadros que darão uma visão 

mais ampla sobre a narrativa em sua totalidade. 

 Temos no quadro 1 (1-2) a apresentação dos dois personagens centrais da narrativa. 

Porém, ela não esconde a influência nem o poder que ambos possuíam frente aos cristãos de 

Roma. Pedro é apresentado como o personagem passivo, uma vítima, e logo em seguida, o 

autor se encarrega de colocá-lo como o “conquistador”. Simão, por sua vez, é desenhado pelo 

autor como o personagem ativo, provocador, vilão e enganador. Este quadro proporciona uma 

primeira impressão ao leitor e não dá indícios claros sobre o seu desfecho.   

 No quadro 2 (3-5) não podemos dizer que os papéis são trocados completamente. 

Pedro realmente passa a ser o personagem ativo, e Simão assume a passividade, mas não o 

papel de vítima. O apóstolo dialoga com Jesus para que Simão não tenha êxito em seu feito. O 

autor procura mostrar que Pedro ataca Simão intermediado por Jesus. Simão, no entanto, não 

é posto como uma vítima, mas como um mal vencido.      
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 No quaro 3 (6-7) a narrativa mostra a história a partir do vencido. Simão perde a 

admiração, o respeito e a credibilidade diante do povo. O autor faz questão de relatar a 

apostasia de um dos seus seguidores e, em contrapartida, a adesão deste à fé cristã e de seu 

ajuntamento aos que creem em Cristo. Simão vai de mal a pior. Além de passivo, é vencido, 

abandonado, deportado e tornado inútil.  

 

3.3.4 Conteúdo e enredo das subdivisões 

 

 As cenas citadas nos trazem conteúdos compactados e esses são peças indispensáveis 

para a construção da mensagem que a narrativa pretende comunicar. Para que haja uma 

narrativa, é preciso um enredo (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 55). Portanto, as 

subdivisões devem estar em consonância para que possa haver uma narrativa, os quadros 

precisam estar em harmonia entre si. Todo conteúdo que desejamos comunicar precisa receber 

uma forma concreta para que seja acolhido por outras pessoas (ZABATIEIRO, 2007, p. 43). 

 O conteúdo proposto por uma narrativa tem como pano de fundo o enredo para dar 

conexão às suas subdivisões. O enredo é o princípio unificador da narrativa, seu fio vermelho; 

ele permite organizar, em um cenário coerente, as etapas da história contada (MARGUERAT; 

BOURQUIN, 2009, p. 56). Maguerat e Bourquin trazem quatro vertentes sobre o enredo: 

episódico, unificante, de resolução e de revelação. Examinadas as definições dessas vertentes, 

o enredo de resolução e o de revelação são os que podem se enquadrar na narrativa em 

pesquisa.  

 

O enredo é dito de revelação, quando culmina num ganho de conhecimento. Quando 

a ação transformadora se aplica em um fazer, situando-se, portanto, no nível 

pragmático (pedido de cura, busca de pureza, desejo de reencontro), fala de um 

desejo de resolução (...). Pode-se objetar que toda busca de herói circula, ao mesmo 

tempo, nesses dois registros, pragmático e cognitivo; para adquirir um bem é preciso 

dispor tanto de um poder-fazer (pragmático) como de um saber-fazer (cognitivo). 

Mas no caso de um enredo de resolução o saber é posto a serviço da aquisição de um 

bem; no caso de um enredo de revelação é o contrário: o fazer se torna o instrumento 

de um ganho de conhecimento. (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 72-73)  

 

 Por se tratar de uma narrativa que expõe dois personagens e que se propõe em fazer de 

um desses um herói, tanto o pragmático como o cognitivo possuem chances de serem 
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escolhidos como o enredo da narrativa em análise. Inicialmente, por a narrativa conter 

momentos pragmáticos o seu enredo poderia ser o de resolução. As ações prodigiosas são as 

causas que definem esse tipo de enredo, por outro lado, pelo desfecho da narrativa, o tipo de 

enredo que melhor se encaixa é o de revelação, pois segundo Marguerat e Bourquin é um 

“enredo cuja ação transformadora consiste em um ganho de conhecimento sobre um 

personagem da história contada” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 73). 

 Este último confronto entre Pedro e Simão ocorre na Via Sacra sob as vistas de toda a 

multidão. Seu intuito é trazer uma definição sobre a liderança cristã. Embora houvesse 

magias, o objetivo principal não era esse, pois está claro na narrativa que ambos são hábeis 

nas artes mágicas. A legitimação da liderança é o objetivo central, conquanto as magias sejam 

apenas os seus meios de alcance.  

  Simão cumpre a promessa e constrói o cenário para repetir o seu feito principal, o 

qual lhe rendeu adeptos logo em sua entrada em Roma (1). O palco escolhido é a Via Sacra, 

um lugar espaçoso e grande, propício para tal feito. A multidão, por sua vez, se aglomera. 

Pedro, por estar ausente no primeiro voo, se fez presente obrigatoriamente neste segundo. O 

autor, ao se referir ao apóstolo, lhe confere o título de “conquistador” referindo-se à liderança 

sobre os cristãos de Roma e deixa claro também que Simão teve sucesso em sua chegada, pelo 

simples fato de Pedro ainda não viver na cidade. Quanto às classificações pejorativas sobre as 

magias de Simão, elas também ocorrem nos Atos de Pedro, isto é, um tipo de magia 

enganadora, mas que surte efeitos assim como as de Pedro. O fato de o povo consentir com as 

magias de Simão é uma forma de legitimá-lo como um personagem indispensável para o 

serviço cristão.  

 Antes de Pedro se apresentar em Roma os cristãos eram liderados por Paulo, que por 

um motivo não muito claro deixa a cidade. A ausência de um líder cristão em Roma foi o 

estopim para o sucesso de Simão (2). A narrativa deixa claro que o objetivo de ambos era se 

consolidar como representantes legais do cristianismo primitivo local. Para isto, Simão se põe 

na posição de realizar o seu voo e se dirige a Pedro refutando sobre a sua fé em Deus e sobre a 

postura dos judeus no ato da crucifixão de Jesus. O argumento de Simão é claro diante de seu 

objetivo, ele acusa os judeus de serem participantes da morte de Jesus com o intuito de 

enfraquecer a representatividade petrina diante do povo. Além disso, a divindade de Pedro é 

desafiada, e Simão se coloca como superior ao apóstolo. O seu voo é o meio de legitimar sua 

divindade.  
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 A multidão e a magia são os elementos congruentes neste primeiro quadro da 

narrativa, e se constituem como prerrogativas diretas sobre o duelo entre Pedro e Simão. A 

multidão é a primeira a ser apresentada, depois Pedro, em seguida as magias de Simão e por 

último Simão. Porém, antes de surgir na narrativa, a imagem de Simão é totalmente difamada 

juntamente com sua magia. Simão defende que o fato de ser ou não um judeu não o 

desqualifica como um representante divino, o não ser judeu não pode ser um parâmetro de 

definição para torná-lo inapto ao serviço cristão. O que está explicito é que ambos prestaram 

serviços aos cristãos. Ainda que haja uma classificação literária pejorativa sobre a magia de 

Simão, a multidão foi beneficiada por ela.  

 Simão repete o seu feito e novamente voa sobre Roma (3). O autor destaca que o olhar 

dos fiéis não estava fito em Simão, mas em Pedro. A credibilidade que o apóstolo possuía era 

diferente quando comparada a de Simão, pois o termo utilizado para aqueles que estão com os 

olhares fixos em Pedro, é fiéis. Este termo esconde a quantidade exata dos que confiavam no 

apóstolo que, por sua vez, recorre ao seu senhor em oração. Neste segundo quadro, Pedro se 

mostra impotente num confronto direto com Simão, sua postura é “apelativa” e ao mesmo 

tempo didática, ao passo que recorrer a Jesus induz os seus fiéis a praticarem o mesmo.  

A oração feita por Pedro pode ser dividida em seis partes: 1) Para que Jesus não 

permita que Simão realize o seu intento, pois pode causar escândalos seguido de apostasia aos 

seus fiéis. 2) O ato de Simão voar ocasionará um descrédito nos prodígios e nos milagres que 

o senhor tem concedido ao apóstolo realizar. 3) Pedro pede para que Jesus se apresse em sua 

graça, e não dê mais tempo a Simão. 4) Que Simão caia. 5) Que sua perna quebre em três 

lugares e permaneça inútil. 6) Mas, que não morra.  

Este segundo quadro (4-5) demonstra a intenção do autor em notificar que Pedro é 

autorizado por Jesus para realizar tais prodígios. A oração do apóstolo é ouvida e respondida. 

Simão cai, tem a sua perna quebrada em três lugares e ele não morre e, por fim, todos passam 

a crer em Pedro.  

A derrota de Simão produziu um resultado eficaz para o cristianismo primitivo e 

particularmente para Pedro. A disputa não fora somente entre magos, mas entre postulantes a 

líderes, e isto se torna claro com o desenrolar da narrativa, onde introduz um novo 

personagem de nome Gemelo, que era seguidor de Simão, que ao vê-lo em seu estado 

precário, o questiona sobre o seu poder (6). Feitos os questionamentos, Gemelo pede a Pedro 

que o permita segui-lo e se juntar aos que creem.  
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Pedro aceita prontamente o pedido de Gemelo e o ex-discípulo de Simão passa a ter 

um novo líder. O autor deixa claro que a disputa entre Pedro e Simão termina com o apóstolo 

assumindo a referência como líder. Simão, ao perder a disputa, perde também os seus adeptos, 

como se isso não fosse o bastante, a narrativa vai para o seu desfecho mostrando o fim dos 

que se colocam como seus concorrentes/opositores. Simão está desgraçado, é auxiliado e 

deportado por algumas pessoas para fora de Roma até se juntar a Castor, outro que também 

foi expulso de Roma por envolver-se com magia (7). Em Terracina Simão encontra o seu fim. 

O início do quadro 3 resume de forma direta os objetivos das magias as quais foram 

usadas por Pedro e Simão; Gemelo se une a Pedro e aos outros cristãos. A narrativa reserva 

um final constrangedor para Simão. Ele está em desgraça, ele sai à noite em uma maca para 

Arícia, é levado para Terracina e se junta com outro mago fora de Roma. Portanto, a vitória 

de Pedro trouxe um adepto para o cristianismo, ao ponto que a derrota de Simão o levou para 

junto de outro mago, bem distante de Roma.   

 

3.4 O papel dos personagens e sua relação com a magia 

 

 Dadas as declarações sobre a importância do enredo para o desenvolvimento da 

narrativa, nosso objetivo agora será trabalhar os personagens e seus movimentos de modo 

geral, principalmente em seus envolvimentos com a magia. Os personagens são a face visível 

do enredo; eles o suscitam, alimentam e vestem; sem eles, o enredo fica reduzido ao estado de 

esqueleto. Por outro lado, um punhado de personagens não faz uma narrativa enquanto não 

vem um enredo para tecê-los em rede (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 75-76). Os 

personagens e o enredo são dependentes um do outro, não poderá haver um enredo sem 

personagens e se há personagens sem enredo eles não funcionam de acordo com o desejado. 

 Os Atos de Pedro revelam essas realidades que tangenciam os personagens, como 

também expressam claramente em sua totalidade os prodígios contidos neles, e alguns desses 

nem sempre possuem um objetivo a serviço do outro. Isto é, nem todos são em prol de curas, 

ressurreições ou fins semelhantes, o objetivo dos personagens são os mesmos, ambos se 

servem da magia para obter popularidade e estabelecer seus valores. Ainda que nos Atos de 

Pedro, Simão continue sendo desenhado como um mago enganador, as suas magias não 

diferem muito dos “milagres” de Pedro. Os personagens provam espetáculos através de 
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manipulações sobrenaturais, Pedro, no entante, é respaldado pela igreja, porém Simão é 

marginalizado por não fazer parte da liderança cristã.  

 A chegada de Simão em Roma se dá por intermédio de sinais e sua participação nos 

Atos de Pedro se inicia e se finda com um voo, contudo, ela não se restringe somente a essas 

cenas, no entanto, a narrativa promove mais a imagem de Pedro dando ênfase aos seus 

prodígios. As práticas sobrenaturais de Simão não são vistas positivamente pelo autor dos 

Atos de Pedro, sua dedicação está em difamá-lo conceituando os seus feitos como mágicas 

fraudulentas. 

 Comparadas as cenas de magias/milagres de Pedro em relação a Simão, vimos uma 

diferença enorme entre os personagens. Enquanto Simão engana com suas magias, Pedro por 

sua vez, realiza sinais que são qualificados como milagres, isto num ponto de vista narrativo. 

Porém, não foram todos nesses tons, alguns são similares aos de Simão, ambos ressuscitam 

mortos, mas, para o autor, Simão realiza um truque. O que temos nos Atos de Pedro são dois 

personagens construídos a partir de suas ações, não obstante, o que nos parece é que Simão é 

usado para promover a imagem de Pedro frente aos cristãos de Roma. Pedro e Simão não são 

diferentes, mas a narrativa os constroem dessa forma.  

 

3.5 Simão nos Atos de Pedro 

 

 As histórias entre Pedro e Simão se estendem amplamente nos Atos de Pedro, segundo 

Stephen Haar, a narrativa, “além de proporcionar entretenimento cristão primitivo, a história 

defende a divindade de Jesus Cristo contra as oposições negativas de Simão” (HAAR, 2003, 

p. 112). A intenção do autor nos Atos de Pedro é apologética, Pedro é narrativamente 

construído como um instrumento de impedimento das ações de Simão frente aos cristãos de 

Roma. Haar é mais contundente em seu ato comparativo referente às ações de Pedro e Simão. 

Vejamos: 

 

Em vez de suas ações confirmando sua comissão como mensageiro de Deus, os 

milagres atribuídos a Pedro têm a intenção de verificar o poder e a personalidade de 

Pedro em oposição a Simão. Simão é claramente uma cópia negativa de Pedro. Mas 

que isso, Simão é a incorporação do mal, cujos discursos anticristãos e o confronto 

aberto com Pedro e a comunidade cristã romana é virtualmente descrito como uma 

batalha justa entre o bem e o mal. (HAAR, 2003, p. 115). 
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 A imagem construída nos Atos de Pedro sobre Simão não difere muito de outros 

escritos referentes a ele. Simão sempre será pintado como um opositor do cristianismo e os 

seus feitos não terão outras conceituações senão como magias. As observações feitas por Haar 

nos mostram três pontos importantíssimos para explicitar essa obsessão da literatura cristã 

primitiva em denegrir Simão, os quais são: 1) verificar a personalidade de Pedro em 

oposição a Simão – Isto nos leva a entender cada comportamento do apóstolo ao tomar 

conhecimento dos feitos de Simão. Em toda a narrativa é Pedro quem vai à procura de Simão, 

com o intuíto de desmascará-lo. A impetuosidade petrina é claramente percebida nas cenas 

que antecedem cada confronto. 2) Simão é claramente uma cópia negativa de Pedro – 

Comparados os comportamentos, há de se perceber que a representatividade que Simão 

possuía era consideravelmente semelhante à de Pedro. Na verdade, o que concluímos sobre 

este pensamento é que Simão é a versão negativa de Pedro, e o apóstolo, no entanto, é a 

versão positiva de Simão. 3) Simão é a incorporação do mal – Esta classificação sobre Simão 

se sustenta desde o momento em que suas práticas alcançam os mesmos objetivos das de 

Pedro, isto é, a aceitação da multidão, mais precisamente dos fiéis. A clarividência desta 

classificação se perpetua no final da cena sobre o voo de Simão, onde o autor o chama de “o 

anjo do Diabo”. 

 

3.5.1 Perfil e tipo de magia 

 

 Inicialmente, a narrativa discorre sobre Simão como um personagem subversivo ao 

cristianismo. Simão, ao entrar em Roma demostrando seus poderes, ganha seguidores e 

alguns opositores. Deve-se observar que nessas passagens o narrador evita declarações 

inequivocamente negativas sobre Simão. Obviamente ele deseja aumentar a tensão na cena 

introdutória de sua história sobre os concursos entre Pedro e Simão (BREMMER, 1998, p.  

42). Trata-se de uma estratégia narrativa, onde as peculiaridades sobre Simão são ocultadas 

com o intuito de mostra-las no momento certo.  

 O perfil de Simão retratado pelo autor não é sério e respeitoso, pelo contrário, em 

algumas cenas dos Atos de Pedro, ele é ironizado. Por decorrência disto, sua magia também 

passa a ser desvalorizada. Segundo Haar, o Simão dos Atos de Pedro é estrategicamente 

narrado pelo autor como um personagem que não possui valores dignos de serem respeitados 

e, por isso, a sua imagem é desgastada corriqueiramente na narrativa.  
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No entanto, os contornos mais afiados da imagem de Simão são desenhados pelo 

autor ao descrever sua relação com Pedro e nas reações da multidão. Assim que 

Pedro é introduzido na narrativa, a depravação de Simão começa. Em particular, os 

detalhes de Simão sendo abordado primeiro por um cão e depois por uma criança 

muito jovem devem humilhar Simão (HAAR, 2003, p. 115). 

  

A proposta dos Atos de Pedro gira em torno de dois personagens, Pedro e Simão, onde 

Pedro é tido como o representante legal de Cristo e de sua igreja em Roma. Ao se reportar aos 

sinais realizados pelo apóstolo, o autor classifica-os como milagres. Pedro ora a Jesus e 

atribui todo o seu sucesso a ele. Na medida em que Simão é narrado totalmente o oposto. Ele 

faz magia e se autodenomina “o poder de Deus”. Nas desavenças entre ambos, Pedro, ainda 

que impedido de falar com Simão, envia as suas mensagens de maneira bem depreciativa; por 

um cão e por um bebê. No entanto, o argumento de Bremmer nos ajuda a entender como 

Simão é construído na narrativa, segundo ele “uma característica da história que merece nossa 

atenção especial, é o estilo irônico. Devemos ver que essa técnica narrativa é altamente 

característica do autor. Principalmente em suas histórias sobre Simão Mago” (BREMMER, 

1998, p. 43).   

 Delineado o perfil de Simão, a sua magia segue os mesmos passos do personagem. 

Embora a magia/milagre de Pedro seja para provocar Simão, na perspectiva do autor ela é 

mais objetiva e seus fins são mais proveitosos. Ainda que haja algumas magias com 

finalidades parecidas, segundo o autor, as que são realizadas por Simão não passa de truques. 

Simão é qualificado por Cristo como agente de Satanás. Esta informação é dada a Pedro, mas 

é claro que está destinada aos ouvintes e/ou leitores. De agora em diante eles não podem ter 

dúvidas sobre o verdadeiro caráter de Simão e sobre as fontes de suas habilidades mágicas 

(BREMMER, 1998, p. 45). Para Bremmer, o caráter de Simão sempre estará atrelado as suas 

habilidades mágicas.  

 

3.5.2 Importância histórica 

 

 A literatura cristã primitiva, em seu contexto geral, também se apropriou de Simão 

devido a importância deste personagem para a historiografia cristã. A partir de um breve 

relato nos Atos dos Apóstolos Simão ganha espaço e visibilidade. A participação de Simão 

como personagem da história cristã é relativamente negativa, mas nem por isso ele deixou de 
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ser notificado nos escritos cristãos do Século I até o Século IV da Era Comum. Textos como 

Atos dos Apóstolos, Atos de Pedro e as Pseudoclementinas trazem percepções diferenciadas 

sobre Simão, que geralmente encontra-se na companhia de Pedro. Estes, por sua vez, têm em 

seus conteúdos informações específicas sobre os duelos entre os dois personagens, tanto no 

quesito magia (Atos dos Apóstolos e Atos de Pedro) quanto no discurso (Pseudoclementinas). 

 Os escritos sobre Simão se estendem até os Pais da Igreja e suas leituras estão 

direcionadas ao campo heresiológico. Homens como Justino Mártir, Irineu de Lião, Hipólito 

de Roma e Epifânio de Salamina, produziram escritos sobre Simão referindo-se a ele como 

um herege. Para Irineu de Lião, Simão é a fonte de todas as heresias, isto é, todos os 

ensinamentos proferidos por ele não podem ser aceitos de igual forma, como acontece com os 

Escritos Sagrados.  

 

Este mago foi honrado por muitos como um deus e ensinou que ele era aquele que se 

manifestou como Filho entre os judeus, que desceu na Samaria como Pai e que veio 

entre os outros povos como Espírito Santo; que era a Potência mais sublime, isto é, o 

Pai que está acima de todas as coisas e aceitava qualquer título que os homens lhes 

quisessem conferir. (IRINEU, 1995, p. 99) 

  

 Este pequeno trecho retirado de Contra as Heresias fornece informações resumidas 

sobre como Irineu via Simão; como um mago que ensinava heresias e sua definição é crida e, 

ao mesmo tempo, questionada até os dias de hoje. Isso fortalece ainda mais o valor histórico 

que Simão possui para a religião desde sua primeira aparição em Atos dos Apóstolos até os 

escritos cristãos pós-apostólicos. Portanto, falar de Simão significa relembrar boa parte da 

história cristã, tanto em perspectivas mágicas quanto em suposições heréticas.  

 

3.6 Síntese do capítulo 

 

 O esclarecimento proposto no conteúdo deste capítulo visou abordar criteriosamente 

Simão, e para isto foram analisadas as principais fontes que tratam sobre este personagem. 

Por mais que esteja claro que a fonte principal desta discussão são os Atos de Pedro, vale aqui 

ressaltar que as citações sobre Simão nas demais fontes serviram como pano de fundo a fim 

de que se pudesse obter e contrastar as informações sobre o nosso personagem. Foi visto 
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também que Simão, além de ser apresentado como um samaritano, foi retratado como mago e 

herege, o que poluiu ainda mais a sua imagem, porém dentro desses mesmos ditames o 

capítulo se equivaleu de alguns pressupostos para justamente retratar Simão com um outro 

olhar.   

 O tratamento que a narrativa dá ao personagem não foge totalmente dos outros 

escritos, o autor além de classificar as suas ações como truques mágicos, põe traços irônicos, 

o que enfraquece a imagem de Simão frente à comunidade cristã. Essa postura assumida pelo 

autor de início dificultou a construção de um “outro” Simão, destarte, a narrativa abriu espaço 

para desfocar os olhares da magia e pô-los na importância que Simão possuía na comunidade 

dando ênfase à sua liderança. 

 Mesmo com todo o peso pejorativo posto sobre Simão, foram esclarecedores os 

argumentos que derrubaram esses conceitos, pois com base nos Atos de Pedro foi possível 

delinear um outro Simão, não um mago propriamente dito, mas um líder em evidência que 

ameaçou a liderança cristã primitiva. Essas afirmações se deram com as análises feitas sobre 

os Atos de Pedro, desde todo o seu processo estrutural até a abordagem do seu enredo, que de 

fato favoreceu uma comparação entre as ações que envolvem os dois personagens.   

 Portanto, o que estava em jogo em toda a narrativa não eram as magias praticadas por 

ambos, pois estava claro que ambos eram aclamados pelo povo, o que nos foi notificado neste 

capítulo foi a disputa por legitimação da liderança cristã, as magias, no entanto, foram 

somente os meios que viabilizaram a escolha do representante legítimo da igreja cristã em 

Roma. Contudo, o olhar que propomos sobre Simão não é de um mago derrotado, mas de um 

líder ineficaz de acordo com as prerrogativas do autor da narrativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao concluir a nossa pesquisa, acreditamos ter alcançado o objetivo de propor um outro 

olhar sobre Simão, um importante, porém mal interpretado personagem do cristianismo 

primitivo. Para tal ato, foi necessária uma análise bem consistente tanto dos conceitos sobre a 

magia quanto dos Atos de Pedro como nossa fonte documental. 

 Dado o ponto de partida, projetamos o primeiro capítulo de nossa pesquisa com o 

intuito de fornecer informações históricas sobre a magia. Num primeiro momento procuramos 

comprovar a existência e a importância do seu estudo na contemporaneidade, onde sociólogos 

e antropólogos tiveram suas participações, principalmente no que diz respeito ao seu conceito 

e a sua interação com a religião em aspectos sociais e etnográficos.  

 No segundo momento entramos na discussão sobre a religião que desde os tempos 

passados reverberam contestamentos entre a sua separação ou não da magia como elementos 

distintos, o que causa na verdade um antagonismo entre elas. Nesse entrave defendemos a não 

separação da magia, pois entendemos que uma está conexa na outra, embora tenha os seus 

pontos divergentes.  

 No terceiro momento o capítulo passou por um estágio bem delicado ao debater e logo 

em seguida propor uma definição sobre a magia, deixamos claro que sua definição não é a 

especificidade desta pesquisa, e que em nenhum momento a nossa preocupação está em trazer 

um conceito abrangente sobre ela, pois a temos como um fio condutor e não como nosso 

objeto.   

 No quarto e último momento apresentamos como guisa de introdução para o próximo 

capítulo a proposta de J. D. Crossan que contribui para endossar as afirmações a respeito da 

magia e, por fim, tangencia a proposta de estudar a magia com aparatos históricos e ao mesmo 

tempo a importância da cultura religiosa judaica como influenciadora da religião cristã 

primitiva.  

 No segundo capítulo transitamos pelo mundo greco-romano e discorremos sobre como 

se deu em Roma a inserção e o progresso da magia. No primeiro momento, reconhecemos a 

existência de práticas mágicas em Roma, porém destacamos a influência da magia grega que, 

por sinal, gerou um forte impacto na cultura e na magia romana. Um desses impactos está 
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relacionado ao valor literário da magia que foi uma das formas dessa inserção. Além disso, 

nos debruçarmos sobre a discussão magia/religião e, para fins conceituais, mostramos com 

base teórica o entrelaçamento e a impossibilidade de separação entre as duas. 

 No segundo momento não deixamos de salientar a rejeição que os escritos bíblicos 

projetaram sobre a magia e consecutivamente sobre o mago, os textos que se referem a ela são 

em grande maioria de orientações proibitivas e que sugerem a punição. E mesmo com essas 

características, encontramos nestes textos lacunas que expõem a aceitação, o uso e a 

promulgação da magia entre judeus e cristãos. Exploramos personagens como Elias e Eliseu 

(profetas) e Honi e Hanina ben Dosa (rabinos judeus) para fundamentar e defender a tese de 

Jesus como um mago. Em suma, é a partir dessa aceitação que vislumbramos um cristianismo 

ativo, periférico e sobrenatural, iniciado por Jesus e sendo estabelecido, propagado e 

defendido pelos seus apóstolos e mais adiante pelos Pais da Igreja. 

 No terceiro momento destacamos o conceito de theios aner (homem divino) em Jesus 

que juntamente com os testemunhos relatados nos evangelhos nos dão bases para confirmar a 

sua identidade de mago. O exemplo da tentação no deserto citado por Cornelli serviu para 

embasar não só a iniciação de Jesus como um mago, mas principalmente para refutar as 

magias oferecidas pelo diabo. Neste episódio, não está explícito somente a realidade de Jesus 

como um mago, ele revela também a superioridade de Jesus como um mago frente aos que 

querem desafiá-lo.  

 No quarto e último momento nos deparamos pela primeira vez com o objeto de nossa 

pesquisa, porém o trabalhamos em outra fonte. Este encontro se deu devido o relato que 

propusemos fazer sobre os duelos de magos no livro dos Atos dos Apóstolos que, por sinal, 

reúne diversos momentos desse nível de enfretamento. A exposição do cristianismo por Lucas 

estabelece novos contatos e, sendo assim, surgem novos embates concernentes à cultura e à 

religião. Contudo, pressupomos uma possível estratégia lucana em constituir as magias cristãs 

como superiores às das demais religiões, pois vimos os apóstolos saírem sempre vitoriosos 

nesses duelos descritos em Atos. 

 Finalmente, no terceiro e último capítulo, trabalhamos o nosso objeto com a proposta 

explicitada no título Um outro olhar sobre o “mago” em Simão, uma análise a partir dos 

Atos de Pedro. No primeiro momento, testificamos a presença do nosso personagem em três 

fontes distintas (Atos dos Apóstolos, Pseudoclementinas e Atos de Pedro) com a proposta de 

identificarmos pontos diferentes e/ou divergentes concernentes ao nosso personagem. 
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Desenvolvida a estratégia, observamos que em cada fonte Simão é narrado com aspectos 

diferentes: em Atos dos Apóstolos ele é um mago charlatão; nas Pseudoclementinas ele é um 

mago, um herege e um pervertido sexualmente (por ter se casado com uma prostituta), já o 

Simão dos Atos de Pedro além de mago charlatão, é retratado como um líder aclamado pela 

comunidade cristã. E foi justamente nesta lacuna que se desenvolveu a nossa proposta. 

 No segundo momento, destacamos três classificações sobre Simão: como um 

samaritano, um herege e um mago. Todas elas tendem a desqualificar Simão não como um 

mago, pois ele já é classificado assim na narrativa, mas como um líder. Pois o líder não 

poderia ser de Samaria, nem ensinar heresias e muito menos praticar magias. São esses os 

requisitos encontrados em Simão e são justamente estes que não se enquadram no perfil de 

líder delineado pela comunidade e pela literatura cristã primitiva.   

 No terceiro momento, demostramos como se deu a última batalha entre Pedro e 

Simão. Nela, o objetivo era tão somente ter a aprovação pública, e para isto, expusemos a 

coragem de Simão em desafiar Pedro, como também a sua derrota e exposição pública. 

Explicitamos claramente de acordo com o enredo da narrativa que os perfis dos dois 

personagens eram divergentes: Pedro era um apóstolo, um milagreiro e pregava Jesus como 

seu senhor; Simão era um mago, um charlatão e um herege. Portanto, revelados os perfis, o 

autor já constrói a sua narrativa tendo um herói e um vilão. 

 No quarto e último momento, verificamos que a imagem de Simão construída pelo 

autor dos Atos de Pedro não difere das demais literaturas, sua posição sempre será como um 

opositor e inimigo do cristianismo e suas ações sempre serão vistas como agressoras aos 

apóstolos e a comunidade cristã, seja como um mago ou herege. Portanto, ressaltamos que 

não é assim que enxergamos Simão. A nossa proposta foi justamente o contrário e 

acreditamos que foi alcançada, a de ter Simão não como uma cópia invertida de Pedro 

somente, mas como uma ameaça à liderança cristã, não como um mago no sentido pejorativo, 

mas, como um líder cristão autônomo.  
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