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  RESUMO 

 

As interações no Cristianismo Primitivo podem ser observadas 

nos textos do Novo Testamento e nas mais variadas redes 

textuais do cristianismo primitivo que abarcam um conjunto de 

apócrifos e pseudepígrafos. O Cristianismo tem sua origem no 

judaísmo, portanto interage diretamente com suas práticas 

culturais, rituais mágicos e sociais. Soma-se a isso sua 

existência em um mundo helenizado, que traz um tipo de 

aculturação. Diante desta relação cultural foi escrita a carta de 

Tiago e este escrito nos permite observar estas interações e 

deduzir a fluidez religiosa. Em Tiago 5.12-20 é possível 

perceber oração e magia ou oração mágica. Nela registrou-se 

como oração o que pode ser notado como uma interação entre 

oração e magia. Nossa pesquisa propõe encontrar as 

características entre magia e oração e sua possibilidade de 

influenciar a narrativa desse texto. Além disso, também 

demonstraremos quais são as semelhanças entre o texto de 

Tiago 5.12-20, a literatura judaica e os Papiros Mágicos 

Gregos, que fazem parte do contexto cultural no qual o 

Cristianismo Primitivo está inserido, além de suas possíveis 

interações. Consequentemente, pretende-se fazer 

comparações entre o mago e o presbítero, que o mago poderia 

ter sido tornado em presbítero. 

Palavras-Chave: Magia, Oração, Cristianismo Primitivo, mago, 

presbítero. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The interactions of the Early Christianity can be observed in the 

texts from New Testament as well in other variety of texts from 

Early Christianity which are comprised of apocrypha and 

pseudepigraphs texts. Christianity has its origin in the Judaism, 

so it interacts directly with the Judaic culture, rituals, magic and 

social practices. Additionally to that, the Christianity was in a 

Hellenized world that brought some acculturation. In this 

miscellaneous scenario the letter of James was written and 

from it these interactions can be observed. In James 5.12-20 it 

is possible to notice magic/miracle, here a prayer was 

registered as what could be an interaction of prayer and magic. 

Our research proposes to identify the characteristics between 

prayer and magic and its possibility to have influenced this text 

narrative. Moreover, we also intend to demonstrate the 

similarities between James 5.12-20 and the Judaic literature 

from Greek Magic Papyrus, which compose the cultural context 

where Early Christianity is inserted, and its possible 

interactions. Also, comparisons between the mage and the 

presbyter will be made, about the miracle worker/mage made 

into a presbyter. 

Key words: Magic – Prayer - Early Christianity – Magician - Priest. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As interações entre a oração e magia no cristianismo primitivo podem ser 

notadas através do estudo das religiões comparadas e por meio da antropologia 

cultural. Com isso, percebemos as convergências que permeiam o texto bíblico 

através das influências culturais do mediterrâneo. O uso hermenêutico que está 

enraizado na compreensão do Novo Testamento ou nos escritos do cristianismo 

primitivo para os conservadores afirma que um está totalmente ligado ao outro e que 

se autodescrevem, criando assim uma escritura fechada e limitada. 

Consequentemente, isso faz com que se pense que o cristianismo primitivo está 

velado somente no primeiro século, como se um tipo de século divino tivesse criado 

escritos sagrados.  

Sendo assim, poderíamos pensar que as influências culturais não deveriam 

existir, e que o cristianismo primitivo era uma forma de religião independente, que não 

interagia, não absorvia símbolos nem formas de qualquer outra religião, mas sim a 

religião pura vinda de Jesus e dos apóstolos. Segundo Nogueira, “restringir o estudo 

do Cristianismo Primitivo ao Novo Testamento é um esforço míope, que não considera 

desenvolvimentos e desdobramentos”1. Desta forma, é possível pensar que há 

interações entre os cristianismos com características diferentes espalhadas por parte 

do mediterrâneo, como possibilidade de entender o Novo Testamento e as 

comunidades do cristianismo primitivo por meio de suas interações e ressignificações.  

Diante disso, uma possibilidade de compreender melhor o cristianismo primitivo 

e o Novo Testamento de acordo com Vermes “é não considerar o Novo Testamento 

uma unidade independente do cenário judaico, temos de vê-lo como parte de um

                                                           
1 NOGUEIRA. Paulo. A. S. Os Atos Apostólicos Apócrifos e a religiosidade popular no mediterrâneo. 
Ribla. n.73, p.14, 2016. São Leopoldo. Editora sinodal. 
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cenário mais amplo de história religiosa e cultural judaica”2. Assim, podemos notar o 

quanto o cristianismo e o judaísmo fazem parte de um mesmo cenário mais aberto e 

mais amplo do que alguns possam pensar. O cristianismo primitivo fechado em si 

mesmo e limitado somente ao Novo Testamento é um pressuposto equivocado. 

Um fato relevante acerca das interações do cristianismo em relação ao 

judaísmo é que o “cristianismo só se tornou uma religião, porque foi capaz de inserir 

novos elementos nas narrativas e conjuntos de crenças do judaísmo”3. Importante 

ressaltar que o cristianismo primitivo a princípio é uma vertente dissidente do judaísmo 

e os traços do judaísmo não foram retirados deste novo movimento. Conforme afirma 

Nogueira:  

 
O cristianismo primitivo é ainda uma extensão da religião judaica: 
desenvolve e recria regras, seus símbolos e tradições e não faz 
apenas no âmbito do misticismo visionário das expectativas 
escatológicas e messiânicas, mas também no que se refere a outro 
elemento central da tradição judaica: a Torá4. 

 

A centralidade da Lei para os judeus não é mudada para os cristãos das 

primeiras comunidades cristãs. Temos uma construção no Novo Testamento para 

descrever a importância do conhecimento da escritura, como a Lei Divina, agora 

convergindo na pregação de Jesus e dos apóstolos. 

Michele Evangelista (2012), citando Cohen, ela afirma que: 

 

Há provas abundantes que nos primeiros séculos de nossa Era alguns 
gentios talvez muitos fossem eles politeístas ou cristãos, participavam 
das sinagogas judaicas, abstinham-se de trabalhar no sábado e, 
talvez, observavam outros ritos judaicos também5. 

 

Este politeísmo citado por Evangelista é uma demonstração da fluidez das 

culturas nos primeiros séculos (I-III d.C), o que evidencia uma interação mais ampla 

em relação ao cânon que deve ir para além do cânon, incluindo as literaturas judaicas 

rabínicas e as literaturas helenistas ou Papiros Mágicos Gregos (PMG) que mesclam 

as culturas cristãs, judaicas, gregas e egípcias. 

                                                           
2 VERMES. Geza. Jesus, e o mundo do Judaísmo. Tradução. Adail Sobral & Maria Stells, 1996, p.107. 
3 NOGUEIRA. Paulo A.S. Apocrificidade: o Cristianismo primitivo para além do Cânon. Fonte, 2015, 
p.24. 
4 NOGUEIRA. Paulo A.S. Experiência religiosa e crítica social no cristianismo primitivo, 2003, p.189. 
5 EVANGELISTA. Michele. A Dinâmica do Conflito: constituição de identidade em Gálatas. Dissertação, 
2012, p. 26. 
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Os PMGs são a maior demonstração das interações das religiões de então, 

pois mesclam crenças nos mais variados deuses, mesclando elementos mágicos e 

vários tipos de receitas para curar enfermidades. Portanto, a ênfase que a maioria 

dos estudos bíblicos têm de tornar o Novo Testamento o estudo fundamental para 

se conhecer o cristianismo primitivo e tratar os demais escritos como heterodoxos, 

acaba por limitar o conhecimento histórico destes primeiros séculos. Como afirma 

Nogueira6, entender os escritos apócrifos como um cânon alternativo é um equívoco 

e um anacronismo histórico. Com isso, podemos perceber, nos próprios escritos 

canônicos, a influência das vertentes religiosas do judaísmo e helenismo. O 

cristianismo primitivo tal como o que está canonizado ganhou este formato após 

concílios da igreja provavelmente a partir do III século d.C. Provavelmente, esta é a 

época em que se tenta criar o cristianismo primitivo um tipo de movimento autônomo 

e seus escritos superiores aos demais. Provavelmente essas tentativas não 

conseguiram apagar as interações que ainda podemos perceber no Novo 

Testamento e nos escritos que nos propomos estudar. 

 Dito isto, pretendemos descrever nosso caminho metodológico que pretende 

usar o método de religiões comparada afim de tentarmos provar que existe de fato 

interações e fluidez entre as religiões em que está inserido o Cristianismo Primitivo. 

Com isso também usaremos antropólogos sociais que descrevem alguns rituais 

mágicos. 

 No primeiro capitulo faremos uma tentativa em demonstrar que a religião e a 

magia são a mesma coisa, e que o seu rotulo é somente uma construção social, 

quando  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 NOGUEIRA, 2015, p. 21. 
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CAPÍTULO 1                                                                                    

MAGIA NO CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 

 

 O cristianismo primitivo foi marcado pelas suas características de religiosidade 

popular e nos parece que a grande parte da sociedade do mundo presente nos 

primeiros três séculos eram pessoas comuns que buscavam ajuda no sobrenatural. A 

propósito, a religião/magia era procurada pelas pessoas que buscavam soluções para 

muitos de seus problemas do cotidiano. Segundo Knapp7, esta busca pela magia e 

religião se dava quando as experiências do cotidiano geravam incertezas. Quase que 

constantemente as pessoas voltavam-se para o sobrenatural e para a superstição, 

magia e religião, em busca de alívio para as suas preocupações. Destarte se tinha 

uma variedade de sacerdotes nos templos, encantos, poções e profissionais mágicos, 

a fim de ajudar em todas as necessidades. 

  

Os testemunhos da vida cristã primitiva até o século IV permite a 
conclusão de que esta era marcada, de modo muito mais intenso do 
que possamos imaginar, por milagres, atendimento absoluto de preces 
e utilização de benção e maldição. A religiosidade popular cristã 
prática era mágica e baseava-se principalmente no uso dos nomes de 
Jesus e de Deus8. 

  

 O que nos parece mais provável é manter uma ótica do cristianismo primitivo 

que está em interações, dinâmicas e ressignificações e até mesmo absorção com os 

mesmos sentidos das mais diversas religiões/mágicas que estão no seu entorno.

 John Dominic Crossan, ao se referir ao mago e profeta, pretende mudar alguns 

paradigmas contemporâneos que visam rebaixar o termo magia. Para tanto, ele afirma 

a necessidade de usar a palavra magia e mago de forma neutra: 

                                                           
7 KNAPP. Robert. Invisible Romans: prostitutes, outlaws, slaves, ordinary men and woman… the 
Romans that history forgot. Londres: Profiles Books, 2011, p. 16-17. 
8 KLAUS. Berger. Psicologia Histórica do Novo Testamento. Editora: Paulus, São Paulo, 2011, p. 151. 
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O termo magia é utilizado aqui para fazer uma descrição neutra de um 
fenômeno religioso autêntico [....] a palavra mago não é empregada 
aqui como um termo pejorativo: ela serve apenas para descrever 
alguém que pode fazer com que o poder divino se manifeste 
diretamente através do milagre pessoal, e não indiretamente através 
do ritual comunitário9. 

  

 De igual modo, não pretendemos descriminar ou diminuir qualquer termo ou 

nomenclatura quando usamos expressões “mago” ou “magia” para denominar uma 

religião ou título eclesiástico, mas como justifica Crossan, usamos mago e magia 

como termos neutros e não pejorativos. 

 O mago, na verdade, pode ser um tipo de concorrência em relação à religião, 

no caso dos sacerdotes e rabinos que estavam ligados ao templo e com todo o seu 

controle afirmado pelas escrituras para trazer a chuva. Uma vez que o mago, uma 

única pessoa exercia poder para pedir que a chuva viesse, qual seria a necessidade 

do templo, sacerdotes e rabinos? Crossan afirma que o que mais interessa, na 

verdade, não é uma suposta oposição entre a Galiléia e Jerusalém, mas sim a 

dicotomia bem mais profunda entre o mago enquanto poder pessoal e individual e o 

sacerdote ou rabino enquanto poder comunitário e ritual10. Esta oposição entre mago 

e o templo está viva até a destruição do templo, posteriormente ficará o conflito entre 

mago e rabino11.  

 O conflito da religiosidade popular e a religião institucionalizada existe de forma 

explícita ou implícita e se conflitam, mas suas fronteiras são fluídas e, é, portanto, 

possível que uma absorva conceitos e formas da outra. Este tipo de conflito está 

implícito de várias formas, de modo que a religião hegemônica busca para tentar uma 

ortodoxia utópica, e com isso, dizer que a religião institucionalizada é, de fato, a 

verdadeira. Portanto, todas as outras não têm autorização para existir, mas é provável 

que sempre surgisse algum tipo de concorrência ou de luta pela legitimação de uma 

em detrimento da outra. 

 

 

 

                                                           
9 CROSSAN. Domínio. J. O Jesus Histórico: A vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. 1994, p. 
174. 
10 CROSSAN. John. D. 1994, p. 193. 
11 CROSSAN. John. D. 1994, p. 193. 
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1.1 MAGIA E RELIGIÃO 

 

A pergunta que é feita na maioria das vezes que se pensa sobre magia e 

religião seria em que elas se opõem? O que as distingue? 

 Crossan faz uma comparação descrevendo essa oposição: “a magia está para 

a religião como o movimento de banditismo está para a política”12. Magia e religião 

estão em oposição, e buscam suprir necessidade do homem, se opondo, sendo a 

magia a religião popular, que está para as pessoas comuns, e a religião oficial 

institucionalizada para as pessoas que estão inseridas em outro estrato social. 

 Consequentemente as normas de condutas e a legitimação dos atos 

milagrosos/mágicos estão todos dentro de determinados padrões, fazendo com que 

eles sejam legítimos ou ilegítimos. Por exemplo, os atos milagrosos de curas, na 

tradição dos evangelhos: uma pessoa curada de lepra, deveria ir ao sacerdote que 

atestaria a cura, e legitimaria para dizer se estava curado ou não (Mc 8. 1-4). 

 Os partidos do judaísmo faziam assim um tipo de padrão para legitimar as curas 

e, consequentemente, saber quem é o novo curandeiro ou concorrente dos 

sacerdotes que estão curando diferentemente das normas que os sacerdotes da 

religião institucionalizada determinam como forma certa para curar. Assim, padrões 

de cura eram determinados para poder restringir a cura somente a pessoas 

autorizadas para efetuar tais atos mágicos/milagrosos, sendo assim, diferenciavam o 

que é religião e o que é magia. 

 Alguns usam os mesmos argumentos utilizados no século XIX, por aquele que 

iniciou a discussão entre magia e religião, o antropólogo James Frazer, que diferencia 

a magia da religião. Para ele, a religião é um apelo às divindades para que elas 

intervenham segundo a sua vontade, e a magia é uma lei mecânica que uma pessoa 

conhece e faz com que o milagre aconteça. 

 Este exemplo, mesmo que distante no tempo, pode demonstrar como se separa 

uma coisa da outra sem tanta diferença assim, esta busca por distinguir magia de 

religião, Crossan citando Clark Kee, faz a mesma afirmação com palavras em certa 

medida, diferentes: 

 

O milagre de curar pode ser obtido através de um apelo aos deuses e 
de sua interferência posteriores; isso pode acontecer diretamente ou 

                                                           
12 CROSSAN. John. D. 1994, p. 342. 
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através de um agente intermediário. A magia é a técnica que através 
de palavras ou atos específicos, torna possível atingir um fim 
desejado, seja esta a solução do problema que recorre a este método, 
ou fazer dano ao inimigo que causou problema. Em outras palavras: 
“se a técnica por si só consegue superar uma força hostil, então trata-
se de um ato de magia. Se isso é encarado como uma intervenção do 
deus ou dos deuses, então trata-se de um milagre13. 

 

Nesta declaração Kee faz uma separação entre a oração, que é o milagre, e a 

magia, sendo que um é intervenção feita pelos deuses e outra é uma técnica, segundo 

comenta Crossan, “mas não consigo ver uma diferença entre milagre e magia, a não 

ser que se parta do princípio de que esta atividade não conta com a intervenção de 

nenhum deus e de que aquelas não envolveram nenhum tipo de técnica”14.  

Consequentemente, as distinções que alguns apontam para fronteiras bem 

definidas entre religião e magia não podem ser atestadas com tanta clareza. Crossan 

destaca que a “diferença entre a súplica e a coerção certamente é válida, mas onde 

estão as provas de que o milagre religioso envolvia apenas o primeiro e o ritual de 

magia apenas o segundo15. O que poderia ser justificado como uma forte tendência 

de colocar as divindades a serviço do mago, mas nem sempre os religiosos 

institucionalizados agem diferentes e que segundo Crossan não temos estas tais 

provas. Entretanto, a técnica e a súplica aos deuses não deixaram tão clara assim a 

forma de separar magia e religião, mas somente uma tentativa. 

  A distinção entre magia e religião pode ser somente uma questão de rotulação 

social, como afirmam Theissen e Merz: “o poder de definição da sociedade decide o 

que é socialmente aceito como ‘magia’ e o que é socialmente aceito como ‘milagre’. 

A diferença entre magia e milagre (pelo menos também) uma questão de rotulação 

social”16. Deste modo, o que é socialmente aceito é imposto pelas classes sociais 

dominantes que determinam quem é ou quem não é autorizado para realizar atos 

mágicos/milagrosos, e os que não são assim classificados por eles, são denominados 

pelos termos que se tornaram mais pejorativos, que são: influenciados por demônios 

ou magos. 

 Todo tipo de religião que concorre com outra religião ou que está em oposição, 

se apropria de termos pejorativos para se referir a concorrência ou aos opositores, 

                                                           
13 CROSSAN, 1994, p. 343. 
14 CROSSAN, 1994, p. 343. 
15 CROSSAN, 1994, p, 343. 
16 THEISSEN, MERZ, Annette. O Jesus histórico: um manual. Milton Camargo; Paulo Nogueira. São 
Paulo: Loyola, 2002, p.331. 
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como afirma, Naomi Janowitz (2002) que descreve sobre a crítica dos pais da igreja 

sobre a magia: 

 

Escritores cristãos e greco-romanos denunciaram como práticas 
judaicas mágicas de jejum, restrições alimentares e observância do 
sábado. Os judeus, por sua vez, denunciaram Jesus como um mágico, 
embora a censura subsequente de textos rabínicos muitas vezes 
disfarçou as histórias para que as referências a Jesus devessem ser 
reconstruídas. Judeus e cristãos condenaram os rituais "pagãos" 
como mágicos. Como um exemplo entre muitos, para Justino por sua 
vez o cristianismo foi uma virada para fora da magia (1 Apol. 14). Sem 
dúvida Escritores greco-romanos envolvidos em pontos em polêmicas 
semelhantes17. 

 

 Dessa maneira propõe-se que o termo magia era usado de forma 

discriminatória e dispendiosa, para mostrar a oposição feita com os que faziam atos 

mágicos/milagrosos, mas não faziam parte da religião ou forma que os escritores dos 

primeiros séculos afirmavam ser a religião ortodoxa. Na afirmação feita por Janowitz 

de que as religiões se ofendem entre si usando o mesmo termo de forma pejorativa, 

pagãos acusam os judeus, judeus acusam os cristãos. Em nossa percepção o 

cristianismo primitivo foi descrito pela maioria dos exegetas tradicionais como um 

cristianismo autônomo, que não tem nenhum tipo de vínculo social, que não interage 

com os elementos culturais, com a religiosidade popular. 

 Haja vista que a afirmação de Janowitz que um dos pais da igreja, Justino, 

declarou que o cristianismo foi uma virada para fora da magia (1Apol. 14), um 

pensamento que coloca o cristianismo primitivo fora da sua realidade, porque o 

cristianismo primitivo é uma religião que está marcada por suas interações sociais. O 

cristianismo e o judaísmo fazem dos seus princípios totalmente puros e sem relação 

social e idealizam de um tipo de religião que tem fronteiras não fluidas, mas as 

diversas citações do Novo Testamento e da tradição judaica tardia demonstram 

através dos homens que fizeram milagres/mágicos evidências das formas fluidas e 

cíclicas das relações sociais entre os primeiros cristãos e as mais variadas religiões. 

                                                           
17 Christian and Greco- Roman writers denounced as magic Jewish practices of fasting, food restrictions 
and Sabbath observance. Jews in turn denounced Jesus as a magician, though the subsequent 
censorship of rabbinic texts often disguised the stories so that the references to Jesus must be 
reconstructed. Jews and Christians condemned “pagan” rituals as magic. As one example among many, 
for Justin his turn to Christianity was a turn away from magic (1Apol. 14). No doubt, Greco-Roman 
writers engaged at points in similar polemics. JANOWTIZ. Naomi. Magic in the Roman World: Pagans, 
Jews and Christians. Londres: Routlege, 2002, p. 172. (Tradução Nossa). 
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 Este esforço que a religião faz para tentar deixar clara a diferença entre magia 

e religião ou magia e oração, acaba cada vez mais demonstrando o quanto elas 

ocupam o mesmo espaço e sempre estiveram presentes como forma de uma 

religiosidade com características diferentes, mas em grande parte semelhantes. 

 

[...] a magia sempre existiu, submersa sobre os cultos oficiais e seus 
ritos, desprezada e, no entanto, muito procurada. A magia permanece 
caracteristicamente à sombra e não ocupa a mesma posição pública 
da religião, embora ritos mágicos e religiosos pudessem ser 
semelhantes18. 

  

 Para Koester mesmo que a magia esteja desprezada pela religião, ela faz parte 

de toda a história da religião e sempre muito procurada, por ser concorrente ou por 

suprir o que é popularmente definido como religião não autorizada. Com isso, 

podemos entender que “a religião não se desenvolve a partir da magia primitiva; ao 

contrário, é a magia que deriva da religião”19. A magia pode ser um tipo de religião 

popular ou uma religiosidade do povo, e isso a faz menos legitima, mas a disputa pela 

popularidade ou hegemonia de cada religião faz a outra, a religião do demônio.  

Crossan afirma que não há diferença, portanto, entre a magia e a religião. 

 

[...] é preciso demarcar que a distinção prescritiva segundo a qual nós 
praticamos religião e eles praticam magia, revelando a sua verdadeira 
natureza: a de uma validação política daquilo que é aprovado e oficial 
em oposição ao que é extraoficial20.  

 

Esta divisão conceitual não limita nem restringe a fluidez entre o que é oficial e 

o que não é oficial ou o que é ortodoxa ou heterodoxa, como milagre e oração sendo 

a religião autorizada a oração, e o milagre censurado a magia. O que faz com que a 

relação entre magia e religião, milagre mágico, oração e feitiços, não se divida de 

forma tão evidente, porque dizer que eles são magos e nós somos milagreiros, não 

faz tanta diferença assim. Então, o que muda é somente as formas de pedir, como 

orando e esperando que a divindade atenda quando quiser, ou fazendo com que por 

meio da oração o milagre/mágico aconteça. 

                                                           
18 KOESTER. Helmut. Introdução ao Novo Testamento: História, cultura e religião do período 
helenístico. Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus. 2005. v. 1, p.382. 
19 CROSSAN, 1994, p. 344. 
20 CROSSAN. Domínio. J. O Jesus Histórico: A vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. 1994, p. 
347. 
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 Esta menção proposta por Crossan é colocada no nível de cultura popular e 

não das religiões hegemônicas, mas como forma de protesto, portanto ele afirma: 

 

[....] os bandidos questionavam implicitamente a legitimidade do poder 
político, os magos questionavam implicitamente a legitimidade do 
poder espiritual. Se o poder de um mago pode trazer chuva de que 
serviria o poder dos sacerdotes do templo ou da academia rabínica?21 

 

  Esta descrição de Crossan afirma que há uma religião à margem, uma religião 

popular que é a religião dos subalternos, dos não vistos pela religião dos estratos 

superiores, e que por isso criam sua própria expressão religiosa/mágica com vários 

taumaturgos, magos e milagreiros. Em seguida, pretendemos desenvolver uma 

análise no termo dos magos, quando surgiram e quando começaram a receber este 

nome com características pejorativas. 

 

1.2  MAGOS 

 

Os primeiros magi/magos eram provavelmente uma comunidade da região da 

Média, que entrou em contato com o mundo grego por volta de 540 a.C. com a 

conquista, de Ciro, rei dos medos e persas, das cidades gregas da Ásia Menor22. Estes 

magos foram aceitos e não tinham em si uma nomenclatura pejorativa ou depreciativa. 

Eles, como em toda a história da magia/religião, eram procurados para interpretação 

de sonhos, como afirma Smith, “Heródoto, escrevendo um Século depois, nos dizem 

que eram intérpretes de sonhos e presságios”23. 

De certo modo a religião/magia estava presente entre os reis, governantes e 

pessoas simples, as diferenças na procura dos primeiros magos era que a sua busca 

está nas revelações, sobre se vai ter sorte nos negócios, evitar o mal. Entretanto, as 

pessoas simples buscavam estes homens com poderes para curar, para ter sorte no 

amor e para as necessidades básicas da vida. O uso do “termo indicado pelos autores 

de magia é o termo μάγoς. O termo no plural é μάγoi, e daqui vem o termo latino magi, 

que é a palavra-mãe para o campo semântico da magia”24.  

                                                           
21 CROSSAN, 1994, p. 343. 
22 SMITH. Morton. Jesus the Magician. p. 71. 
23 SMITH. Morton. Jesus the Magician. p. 71. 
24 CORNELLI. Gabriele. É um demônio! Jesus histórico e a religião popular. 1998, p. 82. 
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Mas, com o passar do tempo as culturas se entrecruzam, e então percebemos 

que o mago foi perdendo a sua aceitação, mas como todo movimento social, continuou 

existindo à sombra da religião, a magia foi tornada em um tipo de religiosidade não 

aceita. Dessa forma, Janowitz analisa este processo que surgiu na era dos romanos: 

 

Nas mãos dos legisladores romanos, as associações negativas 
anteriores do termo foram solidificadas. A prática da mageia tornou-se 
uma ofensa capital. Assim, o código declara “que seja decidido que as 
pessoas que são viciadas na arte da magia sofrerão punição extrema. 
Os próprios mágicos serão queimados vivos25” (Enviado V. 23.17). 
 

 Segundo Janowitz, nesse período teve início uma verdadeira “caça às bruxas”. 

Mesmo tempo em que o cristianismo primitivo se desenvolve e magia está sendo cada 

vez mais definida com estereótipos negativos. Consequentemente, quando o 

cristianismo se torna uma religião imperial, tenta banir todas as outras formas de 

religião para as margens. Esta forma ultrajante de tratar a magia e os magos ou a 

religião que contrapõe é pulverizada de forma mais ampla em Constantino, mas a 

magia como religião não institucionalizada sempre estiver presente como a religião do 

outro, por isso, demoníaca e não autorizada. O mago não tem reconhecimento 

institucional, não tem nome dentro de uma hierarquia, mas ele é parte da cultura que 

o sustenta, ao passo que, “o mago recebe o poder da sociedade e está ao mesmo 

tempo o escraviza”26. 

Mesmo que não institucionalizado o mago sobrevive pela sua arte mágica de 

onde origina seu poder, segundo Koester: 

  

O mago não é um sacerdote ou um teólogo publicamente nomeado ou 
eleito; ele é um artífice. Seu poder não repousa sobre uma instituição 
oficial e em sua tradição sancionada, mas sobre as regras de sua arte, 
aprendidas de um técnico mestre por meio de treinamento 
aperfeiçoamento mediante a prática. [...] o mago, porém, aprendeu a 
dominar as forças que estão fora dessa esfera, forças da natureza 
energias do cosmo, bons e maus demônios. Ele controla as 
delimitações da existência humana: concepção e nascimento, morte e 
mundo subterrâneo, mas também experiências “limite” como doença, 

                                                           
25 “In the hands of the Roman lawmakers the previous negative associations of the term were solidified. 
The practice of mageia became a capital offense. Thus the code states “that it be decided that persons 
who are addicted to the art of magic shall suffer extreme punishment. Magicians themselves shall be 
burned alive”. In: JANOWTIZ. Naomi. Magic in the Roman Wold: Pagans, Jews and Christians. Londres: 
Routlege, 2002, p. 172. 
26 MONTERO. Paula. Magia e o pensamento mágico. 1986, p. 12. 
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calamidades pessoais, aventuras amorosas ilícitas e viagens a países 
estrangeiros27.  

 

 O mago é percebido, na opinião de Koester, como alguém que é autônomo, em 

relação à instituição e que não tem sua técnica ou poder proveniente da mesma, mas, 

aprendeu a controlar as necessidades fundamentais da vida e seus limites, como 

doença, calamidades pessoais, e que descreve o mago como alguém ligado à cultura 

popular, e como um milagreiro comunitário, procurado por pessoas simples. 

 Estas pessoas procuram dar ao mago certo prestígio, “depois que se atinge 

uma determinada posição social e se obtém um mínimo de decoro, o mesmo homem 

podia ser chamado de divino, ou filho de deus, pelos seus admiradores e de mago 

pelos seus inimigos”28. Por isso, seguimos afirmando que a nomenclatura de mago é 

dada para os não autorizados que realizam atos mágicos/milagrosos, e recebem dos 

seus opositores um termo depreciativo. 

Entretanto, podemos perceber feitos mágicos em relatos que a Bíblia Hebraica 

tradicionalmente coloca na conta dos profetas; são profetas que realizam atos 

mágicos/milagrosos que podemos atribuir ao eles o termo de profetas/magos. 

 

1.3  MAGOS E PROFETAS 

  

 Profetas magos são encontrados em escolas proféticas que começaram com 

Moisés, que é um tipo de arquétipo de narrativa vocacional, e é descrito na tradição 

do êxodo com vários atos mágico/milagrosos. Crossan propõe um paralelismo ou um 

antiparalelíssimo29, com o ciclo Elias-Eliseu, como um equivalente da tradição do 

norte. 

 Nosso enfoque inicial será no profeta Elias, que demonstra o seu poder de 

diversas formas, pode ser entendido como um profeta que tem muitos atos 

mágicos/milagrosos de curas extraordinárias. Na opinião de Crossan, Elias é um 

mago que foi aceito e sua magia se tornou autorizada, tornado em profeta, que na 

verdade pode ter misturado a magia com a profecia30. 

                                                           
27 KOESTER. Helmut. Introdução ao Novo Testamento: História, cultura e religião do período 
helenístico. 2005. v. 1, p.382. 
28 CROSSAN, 1994, p. 345. 
29 CROSSAN, 1994, p. 176. 
30 CROSSAN, 1994, p. 177. 
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Esta magia está diretamente em contraposição ao templo, pois ao orar 

Salomão na inauguração do templo, fez o seguinte pedido. 

  

Iahweh apareceu, então, de noite a Salomão [...] quando eu fechar os 
céus e não houver chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que 
devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, se o meu 
povo, sobre quem foi invocado o meu Nome, se humilhar, orar, buscar 
a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu, do céu, 
escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país (2 Cr. 7. 12-
14)31. 

  

 Este texto que descreve o controle da chuva está relacionado com o templo e 

os sacerdotes. No entanto surgiram profetas/magos que obtinham poder para 

controlar a chuva. Crossan32 acrescenta que durante a inauguração do templo há uma 

conexão entre o pecado e a seca e de que a ausência da chuva é causada pelo 

pecado, mas a oração feita no templo ou em direção ao templo traria a chuva. Por 

outro lado, com os profetas/magos nasce uma mudança saindo do comunitário para 

o individual. 

Nem todos compreendem Elias como um mago, porém podemos ver em seu 

ciclo alguns atos mágico/milagrosos narrados no livro dos Reis. Em 1 Reis 17.1, Elias 

faz um juramento colocando Iahweh como garantia do seu juramento, afirma que 

segundo a sua palavra não vai chover, em 1 Reis 17.8-16. Elias multiplica o azeite da 

viúva com objetos mágicos, o pote e a botija. 1 Reis 17. 17-24, ressuscita o filho da 

viúva com um tipo de magia de contágio, estendendo-se três vezes sobre o menino e 

invocando a Iahweh I Reis 18. 36-38. 

Elias clama por fogo do céu, e para tanto repara o altar e o holocausto e 

derrama água sobre a oferta três vezes, nos parece um tipo de magia de 

contrariedade, quando se derrama água, buscando o fogo, então o fogo desce e 

consome tudo. Por fim, em 2 Reis 1. 9-16, ao pronunciar algumas palavras, desce 

fogo do céu e consome cento e dois homens. Diante destas breves citações dos feitas 

de Elias relatado no Antigo Testamento, podemos perceber que no Novo Testamento, 

esta ideia de atos mágicos é trazida de volta pela memória de Elias, o 

milagreiro/mágico e seus feitos extraordinários. 

                                                           
31 Bíblia de Jerusalém. 
32CROSSAN, 1994, p. 177. 
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Crossan corrobora afirmando que Elias/Eliseu eram fazedores de milagres e, 

trazer à memória Elias no texto de Tiago 5. 17-18 é uma forma de lembrar ou fortalecer 

está lembrança de pessoas que tinham poder de parar a chuva ou pedir que a chuva 

caísse, figuras proeminentes no período do primeiro século. Segundo Vermes e 

Crossan, essas figuras eram bem conhecidas no judaísmo dos primeiros séculos, 

como Honi e seus netos, e Hanina Ben Dosa, que tinham a capacidade de fazer 

chover. 

Até mesmo Jesus também foi comparado a Elias no relato lucano: “Num dia em 

que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu 

sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João Batista; outros Elias; outros pensam 

que ressuscitou algum dos antigos profetas (Lc 9.18,19) ”.  

No cristianismo primitivo era presente a imagem de um profeta milagreiro, neste 

caso Elias e seus atos mágicos milagrosos narrados na Bíblia Hebraica eram 

conhecidos. No imaginário do judaísmo tardio e dos primeiros cristãos estava presente 

duas expectativas sobre o profeta Elias, o profeta milagreiro, mas também o profeta 

escatológico. 

Pretendemos demarcar os limites da tradição de Elias a que nos referimos. 

Quando falamos da tradição de Elias ou o ressurgimento desta tradição não falamos 

do Elias escatológico, que segundo outra tradição esperava como um início de uma 

nova era, mas falamos de uma tradição que tem sua ênfase no profeta/ mago, que 

tem controle sobre a chuva. Esta tradição gerou nos primeiros séculos e até 

anteriormente alguns rabinos/magos, podemos citar alguns deles, Honi, Hanina e 

Jesus de Nazaré e o presbítero/ancião. Que viveram em uma época que a memória 

de Elias está presente nos atos de cada um deles. Sendo assim, pretendemos 

comparar alguns destes atos, e consequentemente pensar que os magos se tornaram 

profetas ou que sua magia é autorizada na literatura judaica e no Novo Testamento. 

Iniciaremos com Honi, o único milagreiro registrado na Mixná, obra composta 

na palestina por volta de 200 a.C. Vermes destaca que: 

 

Um dia disseram a Honi, o traçador de Círculos: “ora para que chova”... 
Ele orou, mas não choveu. Então que fez ele?  
Traçou um círculo, colocou-se dentro dele e disse diante de Deus: 
“Senhor do mundo, teus filhos se dirigem a mim porque sou diante de 
ti como um filho da casa”.  
“Juro pelo teu nome que não me moverei daqui enquanto não fores 
misericordioso para com seus filhos”. 
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Começou a cair orvalho... “não pedi isto, disse ele, mas água que 
encha as cisternas, os poços e as cavidades do rochedo”.  
Veio então uma rajada de chuva. Não “pedi isto, mas uma chuva de 
graça, de bênção e de dom”. Então choveu normalmente33. 

 

 Vermes ainda propõe que um dos contemporâneos de Honi, Simeão Ben 

Shetah, teria declarado:  

 

“que posso fazer contigo se ao mesmo tempo em que importunas a 
Deus, este faz o que tu queres, como um pai faz o que seu filho 
importuno lhe pede? ”34 

 

 Este tipo de oração é semelhante à oração feita por Elias que afirma que 

segundo a sua vontade não choveria (I Rs 17), a oração de Honi parece forçar deus 

ou o obriga-lo, de certa forma, a realizar a vontade deste que pede o que pressupõe 

alguém que conhece um meio mágico de submeter o deus à sua vontade, e não um 

pedido que é atendido segundo o querer da divindade, mas uma certeza de que ele 

faria chover. Nesta narrativa é possível perceber que quando não acontece do jeito 

que Honi quer, então ele insiste até que aconteça do jeito que desejou. A insistência 

é de certa forma peculiar a de Elias quando pede para que a chuva caia, e ele tem de 

orar sete vezes com o rosto entre o joelho. Vermes, citando o Midrash Rabbah: “nunca 

houve homens comparado a Elias e Honi, o traçador de círculos, para engajar a 

humanidade a servir a Deus”35. 

Outro milagreiro, Hanina Ben Dosa, um contemporâneo de Jesus, viveu no 

primeiro século e da mesma forma acreditava-se que tinha poder ou influência sobre 

os fenômenos naturais. Uma vez, por ocasião de um forte aguaceiro ocorrido depois 

de uma longa estiagem, Hanina disse a Deus enquanto voltava para casa: 

 

“Senhor do universo, o mundo inteiro está reconfortado ao passo que 
Hanina está na pior”. 
A chuva parou de imediato e ele chegou a casa sem molhar-se então 
ele orou: 
“Senhor do universo, o mundo inteiro está na pior, enquanto Hanina 
está reconfortado”. 

“E imediatamente a chuva recomeçou”36. 

                                                           
33 VERMES. Geza. Jesus, o Judeu. Tradução. Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Loyola, 1990, p. 
74. 
34 VERMES, 1990, p. 75. 
35 VERMES, 1990, p. 76. 
36  VERMES, 1990, p. 80. 
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Este relato que se encontra no Talmude babilônico apresenta características 

mantidas por pessoas que têm poder de fazer a chuva parar ou fazer a chuva cair 

torrencialmente, de certo modo, descrevendo a formas diferentes destes milagreiros 

de obter as suas vontades atendidas através da oração. 

Cornelli descreve: Moisés, Elias e Eliseu aparecem em muitos casos como 

modelo literário para o Jesus dos sinóticos37. Diante desta comparação os quarenta 

dias de Moisés no deserto (Ex 24.18), Elias quarenta dias até Horeb (1 Rs 19.8), Jesus 

quarenta dias no deserto em jejum (Lc 4.2). 

Como os outros profetas magos, Jesus de Nazaré também tem várias 

evidencias do seu poder mágico sobre a natureza, e sua capacidade de dominar os 

ventos, no relato do Evangelho de Marcos 4. 35-41 o texto descreve: 

 

35. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro 

lado. 

36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como 

estava, no  

37. barco; e havia também com ele outros barquinhos. 

38. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por 

cima do barco, de maneira que já se enchia. 

38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e 

despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? 

39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, 

aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 

40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 

41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem 

é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?38 

 

Tais evidências mágicas/milagrosas narradas no Evangelho de Marcos 

demonstram que existia esta necessidade de evidenciar que aquele que tem poder 

para controlar a natureza como a chuva e o vento, é na verdade um homem divino ou 

um filho de deus. 

 Jesus realiza um milagre com a saliva em Marcos 8.22-26: 

 

22. E chegou a Betsaida; e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que 
o tocasse. 

                                                           
37 CORNELLI, 1998, p. 115. 
38 Bíblia de Jerusalém. 
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23. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia; e, 
cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via 
alguma coisa39. 

 

 O que segundo os antropólogos como Frazer e Malinowski este texto é um tipo 

de magia de contágio, onde se passa o poder curado do mago para a pessoa que está 

enferma, e a saúde do mago é transmitida para o doente por meio da saliva e do barro 

que virou o lodo e a imposição de mãos, atos puramente mágicos, demonstrando a 

crença mágica que existia durante a vida de Jesus de Nazaré. 

 Diante disso, notamos que Jesus tinha poder sobre as forças da natureza, mas 

que também usava elementos que transferiam poder como saliva e barro, unidos com 

palavras. Sendo assim, se compõe uma ação mágica, que são percebidas no 

cristianismo primitivo como afirma Berger: 

  

Uma das características do Cristianismo Primitivo são as experiências 
entre causa e efeito [...] um milagre um toque, o gesto de segurar uma 
mão ou pura fé do tamanho de um grão de mostarda alcançam efeitos 
imensos, absolutamente inusitados. De modo semelhante pensa-se o 
efeito de benção e maldição: a mera palavra opera coisas 

estupendas40. 
 

 O mundo onde estava inserido o cristianismo primitivo era um mundo em que 

as ações mágicas faziam parte do cotidiano das pessoas, pois, a grande parte da 

sociedade dependia de atos mágicos/milagrosos para sobreviver, por isso, a busca 

pela magia. 

As semelhanças que podemos constatar nestes relatos segundo Crossan são 

as características de uma história de milagre que é bastante comum na Bíblia 

Hebraica, no Novo Testamento e em outras fontes literárias. Estas histórias possuem 

três elementos: a) um problema que é encaminhado para uma pessoa que pode 

ajudar; b) a resposta milagrosa ou sobre-humana dessa pessoa; e c) a remoção 

milagrosa do problema41. 

 Portanto são estes relatos mágicos/milagrosos onde se pretende descrever as 

características de necessidade resolvidas por ações mágicas e solução de problemas.

 Estas evidências são notadas na carta de Tiago 5.12-20 e podem ser uma 

                                                           
39 Bíblia de Jerusalém. 
40 BERGER. Klaus. Psicologia histórica do Novo Testamento. Monica Ottermann. São Paulo: Paulinas, 
2011, p. 150. 
41 CROSSAN, 1994, p. 189. 
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descrição da capacidade de alguns homens de curar. Este relato bíblico está ligado 

pela oração, “o doente é curado pela oração dos anciãos, e seus pecados lhes são 

perdoados”. 

 

Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da 
Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do 
Senhor. (Tg 5.14). 
 

 Analisando este texto, comparando Elias, Honi, Hanina e o presbítero, as 

semelhanças e características de que estão de fora, todas as vezes que precisam 

deles é descrito e “mandou chamar” ou “chamem os presbíteros”. Ou foram ao 

encontro dele, pressupõe que eles estão sempre fora das instituições, não 

necessariamente em oposição, mas suprindo talvez o que a religião hegemônica não 

tem poder para fazer, como Elias que mandaram chamar para que ele orasse para a 

chuva cair, mesmo que, segundo o livro de Crônicas a chuva teria que vir por meio do 

templo, (II Cr 7. 11-15), que Deus mandaria chuva se o seu povo orasse, mas Elias 

não é sacerdote, mas profeta que está fora, contudo, estas características 

assemelham o mago ao presbítero. Diante de homens que tem poderes sobrenaturais 

estão como esboçados acima elementos mágicos/milagrosos que fazem de princípios 

mágicos conhecidos para realizar atos milagrosos. 

  

1.4  PRINCÍPIOS DA MAGIA   

 

 Acreditamos que os princípios de magia devem ser compreendidos a fim de 

compararmos a possibilidade de magia no cristianismo primitivo, em específico na 

Carta de Tiago 5.12-20, então pretendemos pensar a magia a partir das leis simpáticas 

e, segundo Frazer, à magia imitativa e de contágio. Contudo, nos ateremos à magia 

de contágio. Entretanto, Mauss acrescenta outro princípio de magia, a lei de 

contrariedade, que funciona evocando o que é contrário não por similaridade que age 

e pelo que é semelhante, mas uma lei de contrariedade que inverte esta lei. 

De forma introdutória citamos os nomes das leis que pretendemos desenvolver 

e nos aprofundar, aplicando à nossa pesquisa, porém vamos definir cada uma delas. 

Os princípios básicos que podemos perceber na magia segundo Frazer, são dois: 

primeiro, que o semelhante produz o semelhante, ou que os efeitos se assemelham a 
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sua causa; e, segundo que as coisas que estiverem em contato continuam a agir uma 

sobre as outras, mesmo à distância, depois de cortado o contato físico42. 

Frazer chama o primeiro de lei de similaridade e o segundo de lei do contato 

ou contágio. Lei de similaridade: podemos chamar de magia homeopática ou imitativa, 

o mago deduz a possibilidade de produzir qualquer efeito desejado simplesmente 

imitando-o. 

 

Os camponeses de Perche, na França, acham que um acesso 
prolongado de vômitos é provocado pelo desprendimento do 
estomago do paciente, que fica caído. Por isso chamam o curandeiro 
para recolocar o órgão no devido lugar. Depois de ouvir os sintomas, 
este se lança terrivelmente as mais horríveis contorções com o 
objetivo de desprender seu próprio estomago. Tendo conseguido isso, 
fixa-o novamente, graças à outra série de contorções e caretas, 
enquanto o paciente sente o alívio correspondente43. 

 

Este pensamento mágico descrito por Frazer é a magia imitativa. O autor 

entende que o feiticeiro/mago imita o que o paciente está sentido, sendo assim, 

absorve o seu mau, e consequentemente, manda o mau embora. Após a ação 

mágica/milagrosa, o paciente é curado através de gestos imitativos do feiticeiro/mago. 

Mesmo na descrição anterior não percebemos nenhum tipo de contato físico, mas na 

forma de gestos vemos um contato simbólico transmitido por similaridade, realizando 

a cura. Em segundo lugar, temos as leis de contato ou contágio: que todos os atos 

práticos sobre um objeto material afetarão igualmente a pessoa, com o qual, a pessoa 

estava em contato, quer ele constitua parte dos seus corpos ou não. 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 cabelo ou 

unhas44. Malinoswski, tratando dos estudos de Frazer, concorda com a sua teoria de 

magia de contágio:  

 

A magia de contágio, já foi descrita e exaustivamente documentada 
por Frazer. Sir James também mostrou que há um conhecimento 
especial de substâncias mágicas que é baseado em afinidades, 
relacionamentos e ideias de contágio e similaridade que se 
desenvolvem em uma pseudociência mágica45.   

                                                           
42 FRAZER. James. G. O Ramo de ouro. Tradução Waltensir Dutra. Editora: Zahar. Rio de Janeiro. 
1978, p.34. 
43 FRAZER, 1978, p. 38. 
44 FRAZER, 1978, p. 42. 
45 MALINOWSKI, 1948, p. 26. 
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 Mauss contribui com a explicação da magia de contiguidade contagiosa 

esclarecendo que existe uma noção implícita que identifica “a parte pelo todo”. Para 

ele “a parte vale pela coisa inteira os dentes, a saliva, o suor, as unhas, os cabelos 

representam integralmente a pessoa e tal modo que se pode agir diretamente sobre 

ela seja para seduzi-la seja para enfeitiça-la”46. 

 Então, a compreensão mágica para determinados tipos de magia está nesta 

consciência de que as coisas que fazem parte de uma pessoa estão ligadas a ela e 

não rompem tal ligação, então uma parte da pessoa é o mesmo que o todo. Portanto, 

quando se faz um tipo de ritual ou oração para uma pessoa com um tipo de 

representação mágica, representa a própria pessoa (a parte pelo todo). 

 Sendo assim, por isso muitas religiões/mágicas se preocupam com tudo aquilo 

que pode representar a pessoa, como um dos tipos mais conhecidos de 

representação que é o boneco de vodu. De modo esta geral é vista de modo negativo, 

mas Frazer afirma que mesmo que raramente, já foi empregada com intenções 

generosas para ajudar pessoas47.  A algumas representações de pessoas que mesmo 

distante de algo, que lhe pertenceu a sua energia ou poder está representado em algo 

material ou da parte da própria pessoa que efetuaram curas nos relatos bíblicos. 

 Podemos dar alguns exemplos de cura em que o curandeiro não toca nas 

pessoas diretamente, mas na roupa ou em algo que a pessoa usa ou usou. 

 

Certa mulher, porém, sofria de fluxo de sangue, fazia doze anos, e que 
ninguém pudera curar, aproximou-se pode detrás e tocou a 
extremidade de sua veste; no mesmo instante o fluxo de sangue 
parou. [...] Jesus insistiu: “perguntou quem me tocou porque uma força 
saiu de mim48”. 

 

 Um destes relatos de contágio representativo está associado a figura de Paulo, 

um tipo de cura através do toque e, consequentemente, da “parte pelo todo”. Exemplo:  

 

Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. 
Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicasse lenços e 

                                                           
46 MAUSS. Marcel & HUBERT. Henri. Esboço de uma teoria geral da magia. In: Marcel Mauss. 
Sociologia e Antropologia. (Trad. Paulo Neves), Editora: edições 70, São Paulo, 2003, p. 100. 
47 FRAZER, 1978, p. 37. 
48 Bíblia de Jerusalém. 
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aventais que houvesse tocado seu corpo: afastavam-se deles as 
doenças, e os espíritos maus saíam (Atos 19. 12-13) 49. 

 

 Esta narrativa pode ser entendida com um princípio mágico que perpassa os 

milagres do cristianismo primitivo, fazendo assim com que estas evidências mágicas 

se relacionem com a religiosidade dos primeiros cristãos, demonstrando a 

permanência deste poder em tudo o que Paulo tocava ou que tinha contato com ele. 

 Dessa forma o cristianismo primitivo é marcado por interações com magia e 

atos milagrosos em suas mais diversas fontes narrativas os milagres/mágicos nos 

parecem ser comuns no cotidiano dos cristãos primitivos. Magia/milagre é procurada 

em sua maioria por pessoas que não tem acesso a médicos, então vão atrás de magos 

que realizam milagres/mágicos segundo as suas necessidades. Mas, com o passar 

do tempo, os magos que eram comuns se tornam marginais, então, alguns são 

transformados em profetas ou rabinos para que possam ser aceitos ou autorizados, 

então sua magia passa a ser autorizada pela religião institucionalizada. 

Ao passo que os princípios de magia têm por finalidade de apontar o quanto 

estes profetas/rabinos podem ser entendidos como mágicos, que posteriormente são 

autorizados, em grande parte os seus atos mágicos estão relacionados com poderes 

que estão presentes no seu próprio corpo, dessa forma contagiam os que tocam. Em 

seguida vamos estudar a carta de Tiago, com estes pressupostos traçados acima, 

com uma nova perspectiva a respeito do contexto cultural que envolvia o mundo 

helenístico de então, e com possibilidade de a magia ser transformada em oração e o 

mago em presbítero. 

                                                           
49 Bíblia de Jerusalém. 
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CAPÍTULO 2                                                                                    

MAGIA NA CARTA DE TIAGO 

 

 

 

 A carta de Tiago está inserida em um contexto plural religioso, portanto, é 

possível notar no conteúdo as convergências entre judaísmo, cristianismo e 

helenismo, seus diálogos narrativos e linguagens similares, influenciam a carta de 

Tiago. Além disso, podemos compreender sua perspectiva sapiencial, como uma 

possibilidade da junção de ditos, mas podendo estar formada por uma estrutura bem 

costurada, com apresentação de temas e seu desenrolar. 

A Carta de Tiago, por ser um escrito marcado por suas relações com o 

judaísmo, pode ter causado um preconceito em estudar esta carta, porque, muitos 

não percebem o quão judaico é o cristianismo primitivo. Como, por exemplo, nos 

escritos de Paulo, dos apóstolos ou dos demais escritores do Novo Testamento como 

também nos pseudoepígrafos e apócrifos, que descrevem o Cristianismo Primitivo 

nascente, com fluidez e muitas interações, ressignificações já citadas anteriormente. 

Podemos aqui tomar emprestada a afirmação de Nogueira quando descreve a 

falta de interesse dos exegetas no estudo da carta de Tiago, “um bom exemplo é o 

desconforto de boa parte da ciência exegética diante da carta de Tiago. Suas 

características judaicas transformaram-na numa espécie de corpo estranho do 

cristianismo primitivo”50. Sendo assim, a carta é pouco estudada e poucos se 

interessam em estudá-la, quando buscam estudar esta carta, pretendem tentar 

justificar seu tom judaico e tentar fazer dele participante de um cristianismo que não 

interagiu com a cultura a sua volta. 

                                                           
50 NOGUEIRA. Paulo. A. A dignidade do pobre na sinagoga cristã da diáspora: um exemplo de 
seguimento da torá no cristianismo primitivo. Ribla, 31, Petrópolis: Vozes, p. 97-107, 1998. 
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Nogueira51 corrobora ao afirmar que, além dos preconceitos criados pelos 

reformadores, ainda existiria outro preconceito, que propõe que a carta Tiago é 

formada por várias exortações sem muita lógica, desestruturada e sem nenhuma 

ordem, propondo que o escritor citasse vários ditos desconexos. A seguir 

estudaremos a estrutura da carta a fim de tentar negar este preconceito de uma carta 

desestruturada, agora vamos tratar de uma breve introdução à carta. 

 A carta de Tiago é um escrito geral e circular, endereçado às “doze tribos da 

dispersão” (Tg 1.1), que sugere um cristianismo que já está difundido, espalhado entre 

outros povos e culturas, em um mundo helenístico, porém com fortes traços judaicos, 

com referência às doze tribos. 

 No entanto, este escrito traz o nome de Tiago, ou a memória de Tiago, o irmão 

de Jesus, porque não se fala de outro Tiago de forma tão notável como o “justo”, é 

uma obra pseudepígrafa. Koester52 declara que naturalmente esta carta não é produto 

do irmão de Jesus de língua aramaica, pois nela se encontra o estilo grego fluente da 

carta e a polêmica contra a doutrina paulina da justificação pela fé. A carta endereçada 

aos cristãos das doze tribos da diáspora, saudações (Tg 1.1), demonstra sua 

influência judaica, aos cristãos estrangeiros, as tribos mencionadas, o nome de 

“Iakôbos”, é perceptível que o escritor inseriu a comunidade no Israel53. 

 É, portanto, necessário que se entenda estas convergências entre as demais 

religiões comparadas, desse modo, entender a fluidez dos conceitos, e ainda o 

cristianismo majoritariamente judaico. Haja vista a carta de Tiago para comprovar este 

fato. Mais adiante, o escritor faz menção às dificuldades enfrentadas pelos irmãos: 

“Meus irmãos tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas 

provações”54 (Tg 1.2). Nogueira, comentando esta passagem, chega à seguinte 

conclusão: “esta passagem da evocação da diáspora para uma situação de sofrimento 

conduz a primeira seção da carta de Tiago, que ele acredita constituir um guia de 

leitura para toda a carta”55. 

 Há, portanto, na carta de Tiago, um cuidado específico com o que sofre, com o 

sofrimento dos cristãos, e um desejo do escritor que suportem as dificuldades de modo 

geral, mesmo não estando no seu próprio país, contudo os irmãos deveriam suportar 

                                                           
51 NOGUEIRA, Paulo, A. O Grito do Salário.1994, p.78. 
52 KOESTER. Helmut. Introdução ao Novo Testamento. 2016, p. 172. 
53 NOGUEIRA, 1998, p. 98. 
54 Bíblia de Jerusalém. 
55 NOGUEIRA, 1998, p. 99. 
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os sofrimentos. Após a saudação ele considera a capacidade de que os seus leitores 

ressignifiquem o sofrimento e, mesmo sendo estrangeiros, possam suportar as 

dificuldades e o sofrimento. 

 Não estamos fazendo aqui um tipo de leitura que tem a preferência pelos 

pobres, mas uma leitura que entende o mundo romano em que o cristianismo primitivo 

estava inserido. Como afirma Knapp, somente três por cento da população era a elite 

romana e os noventa e sete por cento, restante da população de então, eram pessoas 

comuns, ou os romanos invisíveis. Compreendemos que a carta está mergulhada na 

cultura popular, mesmo sendo escrita em um grego refinado, mas como conselhos 

para o cotidiano da vida e um conselho para que suportem as dificuldades e as 

contingências da vida. Existe um enfoque específico na carta para os que sofrem, 

escrevendo assim: serdes submetidos a múltiplas provações (Tg 1.2), e citando estas 

múltiplas ou várias provações.  

Esta palavra, “tentação” ou “provação”, pode ser um guia interessante como 

supõe Nogueira, porque está pode ser usada dentro do seu contexto imediato, e 

assim, se referir tanto a teste, tentação, provação (Tg 1.2) πειρασμοῖς, (peirasmos), e 

com isso abarca todos os temas centrais de Tiago, que refere a se manter firme e não 

ceder à tentação e suportar a provação, provavelmente esta palavra é usada algumas 

vezes acerca da prova externa e tentações internas56. 

 Estes problemas fazem um conjunto de possibilidade que geram o sofrimento, 

que era algum comum, para as pessoas comuns no cristianismo primitivo, entre estes 

sofrimentos estão os temas que iremos abordar adiante que é o tema da doença, 

unção e cura. Após falarmos sobre a carta de Tiago, e uma possível chave 

hermenêutica, pretendemos analisar a estrutura da carta de Tiago, acreditamos ser 

indispensável para nosso estudo, pois perceberemos que os temas estão 

entrelaçados e que tem uma estrutura organizada. 

  

 

 

 

 

                                                           
56 RIENECKER & ROGERS. Chave Linguística do Novo Testamento Grego. Editora: Vida Nova, São 
Paulo, 2000, p.533. 
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2.1  ESTRUTURA DA CARTA DE TIAGO 

 

 A estrutura da carta é um tema de certo modo controverso, pois nem todos 

concordam com uma carta estruturada adequadamente, mas, um escrito desconexo.

 De modo geral a carta de Tiago é entendida como um escrito sem uma 

sequência linear e diversos provérbios, ou em sua maioria ditos de Jesus, que são 

colocados em uma ordem não muito coesa.  

Porém, pretendemos apresentar a carta de Tiago de forma estruturada, os 

temas são apresentados de forma resumida na introdução da carta, em Tg 1,2-26, 

com uma demonstração dos temas que serão abordados na carta, e posteriormente 

aprofundados na escrita da carta, tanto Nogueira quanto Conti57 concordam com este 

argumento, que era um costume helenístico para a escrita de uma carta58. 

 O estilo oriental de escrever uma carta é seu formato concêntrico, sendo assim 

não é uma estrutura desconexa, mas em um formato diferente do habitual, segundo 

Conti: 

 

As estruturas concêntricas mostram uma forma de expressão 
característica dos povos do Oriente Médio, que se encontra 
especialmente na literatura hebraica. O mais importante, que o que se 
quer transmitir, está no meio, no centro e o pensamento volta em 
seguida para trás, para o ponto de partida59. 

 

 A estrutura que proporemos é a estrutura sugerida por Cristina Conti60 

Estrutura Geral da Carta: 

 

A (1,2-8) 

a) Alegria nas provas (v.2) 

a) Perseverança (v.3-4) 

b) Peça com fé (v.6) 

c) Aquele que duvida (v.6b) 

d) Não receberá nada (v.7) 

                                                           
57 CONTI. Cristina. Proposta de Estrutura da Carta de Tiago. Ribla n. 31, 1998. São Leopoldo editora: 
Sinodal, p. 8. 
58 NOGUEIRA, 1994, p.79. 
59 CONTI, 1998, p. 8. 
60 CONTI, 1998, p. 8-10. 
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e) Homem de dupla alma em todos os seus caminhos 

(v.8) 

 

B (1,9-11) 

(Os caminhos do rico) 

a) Glorie-se (v.9-10) exaltação (v.9) humilhação (v.10). 

b) Comparação Flor da erva (v.10-11) 

c) Viagens do rico (v.11) 

 

C (1, 12-15) 

a) Problemas por causa da concupiscência (v. 14-15a) 

b) Pecado (v.15) 

 

D (1,16-25) 

a) Dom perfeito (v.17) 

b) Do alto (v.17) 

c) Toda imundície e abundancia do mal (v.21) 

d) Com doçura (v.21) 

e) Atuar (v.22-25) 

 

E (1, 26) 

a) Refrear  

b) Língua 

 

F (1,27) 

religião e obras atender aos necessitados (v.27) órfãos e viúvas. 

 

X (2,1-13) FAZER ACEPÇÃO ENTRE RICOS E POBRES. (transgredir a lei) 

F’ (2, 14-26) 

Fé obras atender aos necessitados (v.15-16) irmão e irmã. 

 

E’ (3, 1-2) 

a' refrear (v.2) 

b' a língua (v. 5-12) 
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D’ (3, 13-18) 

e' obras (v.13) 

d' com a doçura (v.13b) 

c' toda ação má (v.14-16) 

b' do alto (v.17) 

a' sabedoria (descrita como dom perfeito) (v.17-18) 

 

C’ (4, 1-12) 

a' problema por causa da concupiscência (v.13) 

b' Consequência do pecado (v. 4-10) pecadores (v.8) 

B’ (4, 13-5.6) 

  (Os caminhos do rico)  

a' viajaremos negociaremos (v.13) 

b' (comparação) vapor (v. 14) 

c' jactância (v.15-5,6) fanfarronice (v. 15-17) humilhação (5. 1-6)  

 

A’ (5.7-20) 

a' Paciência no sofrimento (v.11-12) 

b' Perseverança de Jó (v11b) 

c' Oração da fé (v.15) 

d' Elias não duvidou ao orar (v.17ª) 

e' Elias recebeu (vv.17b-18) 

f' Aquele que converte o pecador do desvio salvará 

sua alma (v.19-20) 

 

Esta estrutura é uma tentativa de demonstrar a harmonização da carta Tiago, 

afim de que faça uma leitura justa que não desperdicem as possíveis relações de 

temas proposto pelo escritor da carta. Não é, portanto, “uma estrutura que não está 

sujeita à revisão”61.  

Igualmente Koester62, descrevendo algumas características da carta de Tiago, 

diz “que ela é essencialmente uma compilação de ditos tradicionais, de 

                                                           
61 CONTI. Cristina. Proposta de Estrutura da Carta de Tiago. In: Ribla n. 31, 1998. São Leopoldo. 
Editora Sinodal, p. 7. 
62 KOESTER, 2011, p. 173. 
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admoestações, instruções e normas proverbiais de conduta reunidas livremente. 

Arranjos temáticos entrelaçam diversos ditos em cada caso”. 

Conti analisa as subdivisões da Carta da seguinte maneira: A (1.2-9) A’ (5.7-

20) a perseverança nas provas e no sofrimento é um tema recorrente, que são 

detalhados em A’, com o exemplo de Jó e Elias63. 

Quando analisado B (1. 9-11) e B’ (4. 12-5.6), é possível perceber no centro a 

crítica aos ricos, C’ aos ricos “entre vós” eles faziam parte de igreja. Em C (1. 12-15) 

C’ (4. 1-12) descreve que os problemas citados nestes textos, são ocasionados pelas 

concupiscências e os pecados “amizade com o mundo e inimizade contra Deus”. 

As subdivisões D (1.16-25) D’ (3. 13-18) descreve a sabedoria como um dom 

perfeito com sete qualidades, com o tema fazer e a conduta. Em E (1.26) E’ (3, 1-12) 

somente o tema do refrear a língua, que se desenvolve na segunda parte. Em F (1.27) 

fé’ (2.14-26) a verdadeira religião, atenção aos necessitados. E X (2, 1-13) o tema 

central da carta “não fazer acepção de pessoas”. 

Porém, boa parte dos comentários ou introdução a Carta de Tiago não fazem 

este tipo de leitura, é feita uma leitura linear, e a última parte no capitulo 5, são 

exortações finais, com um tipo de conclusão. Se é que esta estrutura possa estar 

correta, pretendemos demonstrar que há uma harmonia na carta e que não são ditos 

isolados sem qualquer tipo de ligação ou correlação com as outras partes da carta. 

Ela é um tipo clássico de quiasmo e para tanto tem vários temas relacionados com 

um tema central. 

Diante desta estrutura podemos então notar todo o conteúdo da carta, que o 

escritor tem por objetivo afirmar para os seus leitores, uma estrutura concêntrica faz 

um tipo de repetição dos temas e ao mesmo tempo desenvolve o tema acrescentando 

algumas definições. 

 Mas nossos esforços estão delimitados no texto a seguir:  

 

Tiago 5.12-20: 

12. Muito especialmente, meus irmãos não jurem, nem pelo céu, nem pela 

terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o 

vosso não, não, a fim de não incorrerdes em julgamento. 

                                                           
63 CONTI, 1998, p. 10. 
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13. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está 

alguém alegre? Cante.  

14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja 

para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.  

15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé; e se tiver 

cometido pecados, estes lhes serão perdoados.  

16. Confessai, pois uns aos outros, vossos pecados e orai uns pelos outros, 

para que sejais curados a oração fervorosa do justo tem grande poder. 

17. Assim, Elias que era homem semelhante a nós, orou com insistência 

para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante três anos e 

seis meses. 

18. Em seguida tornou a orar e o céu deu chuva e a terra tornou a produzir 

seu fruto. 

19. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o 

conduzir,  

20. Saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará a 

sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados64. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO  

 

 A perícope em questão em Tiago 5. 12-.20, em várias traduções como por 

exemplo a Bíblia de Jerusalém, é colocado na epígrafe com considerações finais, pois 

está epístola não tem saudações e bênção para finalizar o seu conteúdo. Entretanto 

o v.12 começa com a palavra, “acima de tudo”, saibam ou muito especialmente, o que 

pode parecer ter alguma ligação com os versículos anteriores, mas pode ser 

compreendida, como o autor querendo chamar a atenção para o que ele vai começar 

a dizer, para o que vem a seguir. Com isso uma ruptura como os versículos anteriores. 

 Esta ruptura leva os leitores a introdução de um novo tema, que inicia com o 

juramento, que sugeri um dito isolado v.12, sendo anterior ou não os evangelhos são 

conhecidos como um dos ditos de Jesus. Comumente juramento é separado de 

oração por alguns, principalmente se for um tipo de proibição, mas acreditamos que 

há uma relação entre juramento e oração. Sendo assim, o juramento e a oração, se 

                                                           
64 Bíblia de Jerusalém. 
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conectam com os atos mágico/milagrosos, a oração é o fio condutor da perícope sua 

relação com o juramento agrega este v.12, que pode parecer um tanto desconexo, 

porém é possível perceber a sua relação com a oração. 

 Se for possível pensar desta formar entendemos que no texto não a proibição 

ao juramento, mas que o juramento se relaciona com a oração mesmo que em Tiago 

5.12, seja uma proibição, pois fala do poder das palavras e que o juramento pode 

incorrer em condenação. 

 A parte subsequente do texto dá ênfase à oração, para resolver contratempos, 

oração do presbítero com óleo, confissão de pecados, oração de Elias para que chova 

e reconduzir alguém para a comunidade, pode ser esta inserção deste que estava 

doente e que agora é curado, perdoado e consequentemente trazido de volta a 

comunidade cristã primitiva. 

 Após sugerir esta relação entre os temas da perícope, pretendemos demonstrar 

uma estrutura da perícope para tentar facilitar nossa análise. 

 

2.3 ESTRUTURA DE TIAGO 5. 12-20 

 

Proibição de juramento: (v.12) 

a) nem pelo céu, nem pela terra. 

b) Seja o vosso sim ou não 

c) Para que não sejam julgados. 

Como reagir às situações da vida. 

a) Sofre alguém? Ore. 

b) Está alguém alegre? Cante.  

c) Está alguém doente? Chame os Presbíteros, 

d)  Que orem, sobre ele 

a. Ungindo-o 

b. Em nome do Senhor. 

c. Oração da fé salvará o doente e será perdoado. 

d. Oração fervorosa do justo tem grande poder. 

e. Confissão de pecados e cura. 

 

Elias arquétipo da oração do ancião. 

a) Orou com insistência, e não choveu. 
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b) Orou em seguida e o céu deu chuva 

Salvai os que erram. 

a) O que se desviam da verdade. 

b) Sejam reconduzidos a verdade. 

 

 Ao analisamos esta estrutura podemos perceber um fio condutor que une o 

texto, mesmo que possa ser uma junção de ditos sapienciais, que eram soltos e foram 

colocados juntos, podemos perceber que está costura, foi feita a fim de dar ênfase à 

oração65. 

 Sendo que as variações do verbo orar, aparecem sete vezes: recorra à oração 

(v.13); para que orem sobre ele (v.14); a oração da fé salvará (v.15); orai uns pelos 

outros [...] oração fervorosa (v.16); orou com insistência (v.17); tornou a orar (v.18). 

 As várias repetições da palavra oração demonstram o tema principal desta 

perícope, que envolve a oração, para problemas da vida, como contratempo, doenças, 

perdão de pecados, e oração mútua. 

 Um dos temas principais que pretendemos abordar nesta introdução é o tema 

do juramento que é um tanto controverso, mas acreditamos ser importante para a 

magia/milagre e atos milagrosos. 

 

  

2.4 JURAMENTO  

 

 O que supomos nesta parte do texto que juramento e oração estão interligados, 

para tanto, vamos comparar ou contrapor a passagem de Elias em 1 Reis 17, que a 

função do juramento tem o objetivo de fazer com que a pessoa recebe o que pediu. 

Porém no v.12 a maioria dos intérpretes não percebe relação entre v.12 e os 

demais, mas esta parte é vista isolada de toda a estrutura desta perícope, pois não 

percebem nenhuma ligação com o restante do texto. 

Para pode relacionar o texto de 1 Reis como Tiago 5,12-20, sugerimos um tipo 

de releitura que sugeri uma atualização da narrativa de Elias, em Tiago. 

                                                           
65 CORNELLI. Gabriele. Os pés da Esperança – O poder mágico da oração em Tiago 5.13-18, p. 120. 
Ribla. n. 31, 1998. São Leopoldo. Editora sinodal. 
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Então entendemos releitura com os pressupostos de Nogueira:  

 

Recepção é o processo de leitura de texto ou de símbolos originais de textos, 
por parte de leitores distanciados na história do tempo de redação dos textos, 
de forma que estas leituras pareçam atuais, ou melhor como se os textos 
tivessem sidos produzidos para esses leitores segundos. [...] o processo de 
leitura atualizada de textos do passado distante origina-se de propriedades 
inerentes aos próprios textos, ou seja, a recepção aqui entendida de forma 
dupla: como potencialidade do texto para releituras e como processo de 
apropriação e atualização do leitor distante66. 

 

 Estas releituras e atualizações dos textos, pode ser percebida na comparação 

da tradição guardada na figura de Elias, que tem a oração que traz a chuva, que a faz 

uma mistura de juramento e oração, para poder fazer com que a chuva não caia, mas 

em Tiago o texto inicia como uma proibição para quem fizer o juramento. 

Para tentar se apoiar em uma releitura de Elias no Cristianismo Primitivo, 

vamos comparar as duas narrativas bíblicas a fim de perceber a influência do 

juramento, e uma possível reinterpretação da figura de Elias. 

1 Reis 17:1 

Elias, o tesbita, um habitante de Galaad, veio dizer a Acab: Pela vida do Senhor, Deus 

de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando 

eu o ordenar67. 

O profeta Elias, que era de Tisbé, da região de Guilead, disse ao rei Acab: "Juro pelo 

Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá nos próximos anos nem orvalho, 

nem chuva, senão quando eu lhe pedir"68.   

 

Tiago 5, 12, 17,18 

12- Muito especialmente, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem 

por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de 

não incorrerdes em julgamento. 

17- Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não 

chovesse e, por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. 

                                                           
66 NOGUEIRA. Paulo. A. S. Hermenêutica da Recepção: textos bíblicos nas fronteiras da cultura e no 
longo tempo. Estudos de Religião, n 26, n. 42, 15-31, jan/jun. 2012. 
67 Bíblia de Jerusalém. 
68 SOCIEDADE BIBLICA DE PORTUGAL. 
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18 - E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto69. 

  

 O Texto de 1 Reis 17, mostra a oração de Elias diante de Acab, e como não 

choveu, em Tiago a releitura de Elias, atualiza a memória de Elias, mas proíbe o 

juramento. Em Tiago e em outros textos, com nos evangelhos a memória de Elias está 

presente, a carta de Tiago inserida no Cristianismo Primitivo, é com um milagreiro. A 

diferença dos dois textos, o de 1 Reis 17.1 descreve o juramento como possibilidade 

de adquirir o que se pede, já em Tiago 5.12, o escrito proíbe o juramento.   

v.12 -  muito especialmente meus irmãos não jureis, nem pelo céu, 
nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, 
sim, e o vosso não, não, a fim de não incorreres em julgamento (Tg 
5.12). 

 

 É possível entender que a narrativa contém o imaginário de Elias, precisa ser 

de certo modo modificada, porque segundo o texto de 1Rs 17.1 o que o profeta faz 

não é uma oração insistente ele dá uma ordem, e diz que não vai chover, jurando pela 

vida de Javé, o que é modificado no início da narrativa, sendo assim, o juramento é 

proibido. 

 O texto sugeri que, quem fizer juramento ou voto, será julgado, se há um tipo 

de proibição é possível que exista um hábito de jurar, pois, juramento era um 

fundamento para ou de fiança, como garantia do deveria ser feito. 

 Podemos notar que o texto descreve que Elias fez juramento, isso é um fator 

predominante para que, o que ele está afirmando de fato aconteça. “Pela vida do 

Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva” 

(1Rs 17.1). A proibição de juramento pode ser um tipo proibição que faça com que o 

orante receba o que pede, ou faça a divindade o servir. Contudo, nos parece ser um 

tipo de evolução no pensamento cristão, por ser, uma forma de tentar distanciar 

determinadas práticas das outras religiões que tinham o hábito de jurar, herdado 

provavelmente do judaísmo. 

Porém, a palavra sim, sim ou não, não, é uma restrição ao juramento, pois o 

juramento é condenado nesta passagem e transformado em oração insistente, porque 

a oração de Elias não parece ter sido nem um pouco insistente.  

                                                           
69 Bíblia de Jerusalém. 
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A palavra usa para juramento ὀμνύετε, (omnyete) traduzida como jurar, fazer um 

juramento, vem na forma de proibição, não jureis, nem pelo céu nem pela terra (v.12), 

este juramento segundo Louw e Nida: 

 

Tem como objetivo afirmar a verdade de uma afirmação invocando um 

ser divino a que aplique sanções contra uma pessoa se a afirmação 

em questão não for verdadeira (caso se trate de uma divindade que 

faz o juramento o que valida sua afirmação é sua divindade)70. 

 

 O juramento é uma validação do que uma pessoa afirma, então o juramento 

ratifica a afirmação feita pela pessoa que jura. Segundo Coenem71 ὀμνύετε (omnyete), 

sugere que o gesto de agarrar a um objeto ou de levantar a mão fazia parte do ato de 

jurar, que tinha como finalidade sustentar a palavra de um homem, que alguns 

sugeriam a garantia de uma divindade para garantir a veracidade das palavras do 

homem. 

 Ao realizar um juramento na presença de uma divindade tinha um fator 

condicional, se não se cumprisse o juramento a pessoa era amaldiçoada. 

 No Antigo Testamento quando uma pessoa jurava, ela estava empenhando 

uma palavra sagrada e solene como testemunho de que faria fielmente a coisa que 

tinha prometido ou que certamente deixaria de fazer algo errado.72 

 Nem sempre jurar foi algo errado, mas a proibição de jurar presente no texto 

pode estar relacionada com a banalização das palavras. 

 É provável que os gregos usavam juramento na vida política que garantiam 

penhor de bens valiosos, também empregava juramento na medicina, atribuída ao 

médico Hipócrates (460 – 357 a.C.). “Juro por Apolo médico, por Asclépio, pela saúde, 

pela panaceia, e por todos os deuses e deusas, fazendo deles testemunhas, que 

cumprirei conforme a minha capacidade e julgamento este juramento e contrato de 

aprendizagem73. 

 Mas com o tempo o juramento perdeu seu poder e autoridade74 e 

consequentemente surgiu uma tendência de se limitar ou abolir os juramentos na 

                                                           
70 LOUW, & NIDA, 2003, p. 394. 
71 COENEN. 2000, p. 1112. 
72 HARRIS, ARCHER & WALTKE. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. 
Editora: Vida Nova, São Paulo, 1998, p. 1517. 
73 COENEN, 2000, p. 1112. 
74 COENEN, 2000, p. 1113. 
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Grécia. Nos parece que Jesus se equipara a estes mestres que estão abolindo o 

juramento: 

 Mateus 5. 33-37: 

 

Ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumpriras os 
teus juramentos perante o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese 
alguma; nem pelo Céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o 
escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei, 
nem pela tua cabeça, porque tu não tens pode se tornar um só cabelo branco 
ou preto. Seja o vosso ‘sim’, sim, e o vosso ‘não’, não. O que passar disso vem 
do Maligno75. 

 

 Este texto sobre os ditos de Jesus nos parece mais elaborado do que a Carta 

de Tiago 5.12 e Koester76 afirma que provavelmente é um dito anterior ao que está na 

carta de Tiago, ainda segue afirmando que o autor de Tiago não conhece nenhum 

evangelho canônico, porém conhecia alguns materiais anteriores. 

 No judaísmo rabínico os que mais rejeitavam o juramento de forma veemente 

eram os essênios, porque a palavra falada simplesmente deveria ter mais valor que o 

juramento77. 

 Juramento e oração estão em relação das formas, mais variadas e também 

interagem com a magia, segundo Mauss descreve que juramento são encontrados na 

magia, mais ou menos todas as formas de ritos, orais que conhecemos na religião: 

juramento, votos, aspirações, hinos preces, interjeições, simples e formulas78. 

 Honi após pedirem para que ele faça a chuva cair, ele desenha um círculo e 

ficou lá dentro, e disse: Juro pelo teu grande nome que não sairei daqui até que tenha 

piedade de teus filhos. 

 A evocação de Elias, tem relação com juramento e Honi segue o mesmo 

exemplo fazendo um juramento de dentro do círculo, “que entra em um círculo mágico 

e o juramento de imobilidade, no entanto, que obrigam Deus a agir. Se a chuva não 

viesse, Honi cometeria um ato de perjúrio ao ir embora, e Deus seria a causa deste 

crime”79. Portanto, acreditamos ser possível notar a influência que o juramento tem na 

                                                           
75 Bíblia de Jerusalém. 
76 KOESTER, 2011, p. 173. 
77 COENEN,  2000, p. 1114. 
78 MAUSS, 2003, p. 91. 
79 CROSSAN. Domínio. J. O Jesus Histórico: A vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. 1994, 
p. 180. 
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oração ou na magia, como no exemplo de Honi a narrativa descreve que o seu 

juramento de imobilidade fez com que ele tivesse o seu pedido aceito. 

 O que nos parece que a magia e oração tem relação com o juramento, tanto 

Elias quanto Honi, faz juramento para que ocorra o que eles desejam que aconteça. 

Se for possível entender que Tiago está proibindo o juramento ou somente dando 

limites para palavras sagradas entendida no judaísmo, ou limitando as ações 

mágicas/milagrosas e para quem as fizerem sofrerem através do julgamento? O texto 

de Tiago deixa interações sobressair, e o juramento, portanto pode ser um meio de 

anteceder a oração ou o ritual para que a magia/milagrosa aconteça. 

Estas palavras possivelmente mágicas/milagrosas, estão relacionadas a 

pessoas especificas, como no caso dos profetas/magos os anciões/magos ou 

milagreiro, estavam nas comunidades cristãs primitivas. 

  

2.5 PRESBÍTEROS  

 

 O presbítero é conhecido em algumas tradições simplesmente como o que tem 

autoridade na hierarquia da igreja, para poder orar pelos doentes, para ensinar e 

supervisionar as igrejas como um itinerante. 

 Portanto, não podemos afirmar nenhum tipo de hierarquia no Cristianismo 

Primitivo, que coloque o Presbítero como um superior, mas sim a herança dos 

anciões, ligada as pessoas mais experientes que vem do judaísmo, como o próprio 

termo diz: πρεσβυτερος (presbyteros), “ancião”. 

 O Novo Testamento relata poucas vezes uma função específica para o 

presbítero, e na maioria das vezes o ancião está relacionado com envio (Atos 11.30; 

14.23; 20.17; 21, 18), com decisões sobre a comunidade, aqueles que recebem 

instruções dos próprios apóstolos (Atos 16.4), algumas exigências morais de conduta 

(1 Timóteo 5.17,19; Tito 1.5), Pedro afirmando que também é um presbítero (1 Pedro 

5.1), João demonstrando o seu amor pelo presbítero Gaio (2 João 1; 3 João 1), mas 

somente em Tiago 5. 14, ele se relaciona com oração, óleo e invocação. 

 

Em Tiago 5.14 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros 
da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; 
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O ancião pode ser visto como, um irmão mais velho, com a oração poderosa 

que realiza milagres/mágicos, porém, não há uma hierarquia que sustenta o poder do 

ancião, mas diante dos estudos menos tradicionais, o ancião ou irmão mais velho da 

família, é o mais experiente das comunidades cristãs primitivas. 

 Estes, anciãos ou “irmãos mais velhos” ou inicialmente velhos em comparação 

aos outros, recebem respeito e autoridade, em razão de sua experiência e 

sabedoria80. O presbítero, irmão mais velho, é o quem detém a oração poderosa, em 

nosso ver ele é um milagreiro e mago, ele quem realiza o ritual mágico descrito em 

Tiago 5, 12-20. 

 Este ritual pode ser percebido na descrição do texto: “alguém dentre vós está 

doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo 

com óleo em nome do Senhor”. Esta ação poderosa está implícita as interações com 

oração e atos mágicos e elementos mágicos. 

 O ancião, o velho, é chamado para orar pelos enfermos da comunidade que é 

instruído como fazer tão ato mágico/milagroso. Portanto, este ritual realizado pelo 

ancião inicia com a oração, imposição de mãos, unção e invocação, a comunidade 

participar como a confissão de pecados e a intercessão uns pelos outros. Parece-nos 

um ritual mágico/religioso como a finalidade de cura, perdoar e trazer as pessoas à 

comunidade. Sendo assim podemos entender que cada uma destas partes se 

relaciona dentro da narrativa. 

 O óleo como ações externas são consideradas expressões tangíveis de fácil 

compreensão, a oração em benefício do doente, enquanto a confissão de pecados 

tem a finalidade de remover qualquer impedimento da oração81. Portanto a figura do 

ancião na Carta de Tiago, relacionada com a memória de Elias, comparativamente é 

um ancião/mago que realiza milagres por meio de contágio a semelhança de Elias 

tem poder de parar a chuva com juramentos e curar pessoas tocando nelas. 

 O que faz a tradição tornar os magos/profetas/milagreiros, segundo Vermes é 

a sua popularidade, e seu poder de fazer Atos extraordinários, sendo assim o ancião 

da Carta de Tiago pode ser descrito como um mago/milagreiros, mago velho da 

comunidade, a semelhança de Elias o profeta/mago. Afirmando as interações entre o 

mago e o irmão mais velhos, que realizar milagres/mágicos no Cristianismo Primitivo, 

dando sequência aos milagres dos apóstolos, e comprovando que a era dos primeiros 

                                                           
80 COENEN, 2000, p.  224. 
81 COENEN, 2000, p. 1455. 
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cristãos estava imersa nestas interações culturais, e que a oração era o meio de 

realizar estes milagres/mágicos. 

  

 

2.6 ORAÇÃO 

 

 Pretendemos analisar as palavras usadas para descreverem o que é oração na 

perícope de Tiago 5.12-20, para tentar compreender do tipo de oração feita pelos 

anciãos e pela comunidade, e suas interações com a magia. É, portanto complexo de 

definir a oração ou prece, tem uma relação muito fluida, no Novo Testamento podemos 

ver que há diversas variações sobre o tipo de oração que se deve fazer. O cristianismo 

primitivo tem diversas formas para a oração, não somente invocações, ou lamento, ou 

orações com elementos que fazem parte dos rituais com a finalidade de curar. 

Portanto, somos inclinados a pensar que a oração no mundo antigo é um tanto 

indefinida e influenciada pelas mais diversas religiões.  

Podemos entender que a oração “busca motivar a divindade para uma 

intervenção em auxílio da pessoa que reza ou garantir a ela a veneração dessa 

pessoa. Os limites em ralação à conjuração (magia) e a contemplação (mística) são 

fluidas”82. Nesta definição a oração é vista como uma via de mão dupla; ser ajudado 

pela divindade e também manter a veneração de tal divindade, mas a oração, 

conjuração não se distinguem; mas podemos dizer que se confundem e interagem 

entre si. Diante das perspectivas vistas acima, com Elias, Honi, Hanina e Jesus de 

Nazaré, temos as mais variadas formas de oração, oração e suplica, oração insistente, 

oração como uma ordem à divindade, oração com juramento com o objetivo de forçar 

a divindade a atender a oração. 

 Resumindo, a oração é algo muito abrangente e nem sempre tão claro assim, 

o que há em algumas circunstancias são lugares sagrados. Se recordarmos da oração 

feita por Salomão na inauguração do templo podemos perceber que quando o templo 

foi estabelecido à oração deveria ter um lugar específico para ser feita, em outras 

passagens havia os postes ídolos feitos à deusa Asherá. Contudo, oração ligada ao 

templo era a oração ritual, ligada a festas e datas fixas nos calendários litúrgico e dias 

                                                           
82 BERLEJUNG. ANGELIKA & FREVEL. CHRISTIN (ORG). Dicionário de termos fundamentais do 
Antigo e do Novo Testamento. Tradução: Monika Otterman; São Paulo: Edições, Paulus & Loyola, 
2011. 
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festivos, com certos trajes oracionais judaico como, um manto (tallit) com bordas e os 

filactérios (tefillin)83. 

 Podemos ainda perceber que há gestos oracionais como ficar de pé (Mc 11,25) 

ajoelhar-se (Lc 22,41), prostrar-se (Mt 26,39), e estender ou levantar as mãos (1 Tm 

2,8). Não temos um tipo definido e claro do que seja a oração, o que temos na verdade 

são formas que são transmitidas ou absorvidas de uma cultura para a outra e nestas 

convergências elas vão formando o que se tem entre magia e oração, em alguns 

casos a oração se torna uma devoção a divindade, ou a oração se torna um tipo de 

ordem para que a divindade intervenha na natureza ou na saúde de pessoas. 

 Então nossa análise diante do texto sugerido em Tiago 5. 12-20 é perceber 

quais são as interações ou as formas de oração encontrada neste texto. E para isso 

vamos analisar as expressões usada na narrativa e tentar se aproximar desta forma 

de orar descrita pelo escritor de Tiago. No texto de Tiago 5.12-20, aparece o termo 

Προσευχέσθω (proseuchesto). Ore (v.13. que ele ore/ que recorra à oração). Diante 

de uma pergunta as pessoas que estão passando por algum contratem é ensinado 

que recorra à oração, este verbo imperativo está indicando que se deve orar, para que 

suporte os sofrimentos, aflições do cotidiano. 

 Em seguida o escritor da carta usa outro termo para oração προσευξάσθωσαν 

(proseuzastosan) (v.14. para que orem sobre ele/ e ore sobre ele). Demonstrar a 

importância de um contato físico, com a possibilidade de transferir um poder de cura 

presente no presbítero ou nos demais, que fazem parte da comunidade, mas 

principalmente nas mãos dos anciões. 

 Mas a ordem “orem sobre ele” é expedida com uma pergunta anterior que diz: 

tem alguém doente? Orem sobre ele, era um hábito comum no cristianismo primitivo 

é a imposição de mãos, que em Tiago está implícita esta ideia, imposição de mãos 

fará a cura acontecer, como Jesus fez, os apóstolos fizeram, e os presbíteros e os 

magos também. 

 Outro detalhe que muda a forma de entender a oração é o termo que vem junto 

a ela, neste caso a oração feita com fé εὐχὴ (euche) oração, intercessão (v.15. 

intercessão/oração feita com fé salvará o doente). Interceder é pedir a uma divindade 

em favor de alguém, que está relacionado com o contexto de texto que é a oração por 

                                                           
83 BERLEJUNG & FREVEL, 2011, p. 329. 
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alguém, entretanto neste termo não vemos a importância do toque, mas sim a 

necessidade de ter fé, porque a junção entre a oração e a fé, salvará, levantará o 

doente, se tiver cometido algum pecado serão perdoados. 

 Entretanto, εὐχὴ (euche), aparece somente três vezes no Novo Testamento84, 

em Atos 18.18, quando Paulo está realizando a promessa ou voto εὐχήν (euchen), com 

a mesma designação em Atos 21.23, também aparece com o sentido de voto, que 

tem homens entre eles que fizeram voto. Este termo de difícil interpretação, pois, ele 

só pode ser traduzido com promessa nos demais textos em Atos, mas em Tiago o 

contexto entra em desacordo com a condenação a pessoa que faz um juramento, e 

aqui mesmo que não seja um juramento é um voto que são semelhantes. 

Diante desta dificuldade podemos apontar para a esta tradução εὐχήν (euchen), 

este “voto ou promessa”, uma promessa feita perante Deus no sentido de que se fará 

algo, com a implicação de que a quebra da promessa resultará em sansões divinas 

contra a pessoa que faz a promessa”85. 

 Mesmo a LXX traduz promessa por εὐχήν (euchen), em vez de oração, em 

Eclesiastes 5.3-4 “se fazes uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la, porque 

Deus não gosta dos insensatos, Cumpre o que prometeste. Mas vale fazer uma 

promessa do que fazê-la e não cumpri-la”86. Neste texto aparece três vezes a palavra 

promessa, em vez de oração. 

 Reitero que a oração εὐχήν (euchen), pode ser usada se entender o juramento 

ou voto condenado no Tiago 5.12, um tipo de proibição para qualquer voto ou 

promessa, e que não deva fazer parte da oração, acredito ser esta uma interpretação 

tendenciosa e que não leva em consideração as comparações e a importância de 

juramentos e promessa diante da enfermidade, uma vez que, a promessa diante da 

divindade faz parte do ritual de cura, para ofertar algo a quem se pede. 

 Juramento como afirmamos anteriormente está entrelaçado com a oração e o 

milagre, pois ao jurar ou votar Honi obriga a divindade a que não deixe que cometa 

nenhum tipo de perjura. 

                                                           
84 COENEN, 2000, p. 1447. 
85 LOUW & NIDA, p. 394, 395. 
86 Bíblia de Jerusalém. 
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 Outro termo encontrado εὔχεσθε (euxeste) orai, (v.16. orai uns pelos outros) e 

confessem os seus pecados uns aos outros e orem (εὔχεσθε87) para serem curados. A 

oração (δέησις) de um justo é poderosa e eficaz. 

 Este termo imperativo uma ordem para que orem. εὔχεσθε (eucheste) orai,  

(v.16. orai uns pelos outros), a confissão de pecados unida a oração de uns pelos 

outros, gera a cura, portanto a ação milagrosa pertence a comunidade como um 

ambiente onde é a manifestação de poder extraordinário, e para tanto a confissão 

denota o desejo de tirar qualquer tipo de empecilho a ação poderosa da oração do 

justo. 

 A oração poderosa do justo, trataremos a seguir, por enquanto pretendemos 

abordar somente as variações da palavra oração. Uma das formas de orar é usada 

para a oração de Elias, um tipo de oração modelo para a oração do ancião e dos 

irmãos da comunidade. προσευχῇ (proseuche) oração insistente, oração intensa, (v.17) 

προσηύξατο (orou), a oração insistente é demonstrada até na escrita, que pode ser 

traduzida como: “com oração orou” e, portanto pode ser traduzida como a oração 

insistente, para demonstra que a oração de Elias foi uma oração insistente, e esta 

insistência fez com que a chuva parasse na concepção do escritor da carta, a 

insistência de Elias é a causa da reposta divina. 

  E, por fim δέησις (deesis) derivado de deomai “rogar”, “implorar”; “pedir”; 

“suplicar a alguém”. Ou do verbo. Lew. “Ligar”, “acorrentar”, “amarrar”: alguém, algo. 

O δέησις é a oração que é tornada eficaz ou a oração do justo que é poderosa em 

seus efeitos. 

 Esta oração poderosa tem um substantivo que a qualifica com a oração eficaz 

ou a oração poderosa, a oração forte do ancião que faz coisas extraordinárias, e 

mágica/milagrosa?  Isto faz com que esta oração não seja como as demais orações?  

 

 

 

                                                           
87 COENEN. 2000, p, 1442. εύχομαι: é um termo técnico para a “invocação” de uma divindade, e 
abrange, portanto, todos os aspectos desta invocação: “pedir”, “suplicar”, “votar”,  “consagrar”, etc. 
(igualmente os subs. “pedido”, “petição” e “voto”); Este termo aparece somente 6 vezes no N.T.  (At. 
26.29; At 26.29; Rm. 9.3; 2 Co 13.7; Tg 5.16;3 Jo 1.2)   
.  
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2.7 A ORAÇÃO EFICAZ 

 

A oração poderosa e eficaz é traduzida como uma oração poderosa, e o termo 

grego (ἐνεργουμένη) energoumenen, descreve o poder esperado na pessoa do ancião, 

para realizar curas pelas quais eles eram chamados. A oração poderosa do justo é 

ação de uma energia que torna a oração eficaz, faz o milagre/magia acontecer, 

aparecem no Novo Testamento algumas variações deste termo. ἐνεργουμένη 

energoumenē: energizado, energeo, “estar ativo” 21 vezes no N.T (18 no corpos 

paulino duas em Mateus, uma vez em Tiago88). Também pode ser traduzida como: 

estar envolvido em certa atividade ou função com possível ênfase na força ou energia 

empregada – “operar, atuar, funcionar, estar em ação”. Por sua vez, a oração 

poderosa do justo é a ênfase do texto diante das demais palavras de oração estuda a 

cima. Pretendemos então analisar ἐνεργουμένη (energoumenē) que pertence ao texto 

de Tiago como a oração que está sendo energizada, pode ser traduzido com a “oração 

tornada eficaz”, este termo é pouco usado no Novo Testamento, mas aponta para a 

ativação de um determinado poder, que detém determinada pessoa que faz a oração. 

 Entretanto, este poder dentro dos escritos do Novo Testamento, inicialmente 

no evangelho de Mateus, aparece se referindo a João o Batista (14.2): “Este é João 

Batista; ele ressuscitou dos mortos! Por isso estão operando (ἐνεργοῦσιν) nele poderes 

miraculosos89". O sentido que Mateus usa esta palavra apresenta que a energia que 

está operando em João Batista, o torna capaz de operar coisas miraculosas. 

Nas cartas paulinas aparecem dezoito vezes o termo (ἐνέργειαν - energia), ele 

está dizendo que esta energia o transformou em ministro do dom da graça, que 

aconteceu pela operação (energian) do seu poder, que o tornou evangelista (Efésios 

3.7)90. 

Ainda usando Paulo para poder compreender a forma que se empregava a 

energia ou ἐνεργῶν (energōn) Paulo na primeira carta aos Coríntios 12.6, está 

descrevendo sobre a operação do Espírito Santo, na igreja com os dons espirituais. 

Neste a eficácia do poder do Espírito Santo é esta energia. E opera para as mais 

diversas funções, segundo Paulo que escreve assim: Há também diversas operações 

                                                           
88 COENEN & BROWN. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. 1982, p.2541. 
89 Bíblia Nova Versão Internacional. 
90 Bíblia Nova Versão internacional. 
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(ἐνεργῶν - energōn), mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos (1 Co. 12.6)91. 

“Causar ou tornar possível determinada função”, é pelo poder ou energia do Espírito, 

entre estas operações listadas por Paulo vemos os dons de curar, então podemos 

supor que os mais diversos irmãos poderiam ter a capacidade de operar 

milagres/mágicos de cura, por meio da operação do Espírito Santo na igreja de 

Corinto.  

Por isso, a menção em Tiago que orem uns pelos outros para que sejam 

curados pode ser compreendida se compararmos com a carta aos Coríntios, pois é 

possível que tenha magos/milagreiros/curandeiros, na comunidade. Em seguida a 

carta de Filipenses descreve a ação de Deus na igreja: “pois Deus está efetuando 

(ἐνεργεῖν – energein) em vós o querer”. (Filipenses 2.13), coopera na compreensão 

sobre a energia que atua nos cristãos primitivos. Então, os milagres no Novo 

Testamento são eficazes pela operação Espírito Santo, “que efetua poderosamente 

em vós o querer de Deus”. A última citação que faremos das cartas paulinas é usada 

para a comunhão dos irmãos, que “procede da sua fé seja eficaz (ἐνεργὴς -energēs) 

no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo”. (Fl 6)92 relativo a ser 

eficiente em fazer com que algo aconteça. O que se entende então nestas citações 

do Novo Testamento é que a operação de coisas extraordinárias é proveniente de um 

poder que não está nos homens, mas que opera nele, no caso dos textos bíblicos este 

poder é o Espírito Santo. 

 Em Filemon o escritor entende a comunhão e a compreensão da vossa fé sejam 

eficazes, em consonância com esta afirmação o escrito aos Hebreus acrescenta 

algumas variações do verbo energeo Hebreus 4.12 “pois a palavra de Deus é viva e 

eficaz (ἐνεργής – enegès) ou capaz de fazer com que as coisas aconteçam”.93 Então o 

verbo energeo, que aparece em Tiago 5.16 (ἐνεργουμένη ènergoumenē) “tornada 

eficaz”, ou “a oração do justo tem muito poder”, descreve uma emanação de poder 

que acompanha aquele que faz a oração, neste texto o Presbítero, que como Elias, 

tem a oração que faz a chuva parar e a chuva cair, tem o poder de curar as pessoas 

que o procura. 

 Após analisarmos a forma que alguns autores empregam este termo no Novo 

Testamento, podemos então perceber que efetuar o milagre é coerente com os 

                                                           
91 Bíblia de Jerusalém. 
92 Bíblia Nova Versão internacional. 
93 COENEN & BROWN, 1982, p. 2541. 
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demais escritos em Mateus, nas cartas de Paulo, e na carta aos Hebreus, entretanto 

podemos perceber algumas divergências entre as demais e a carta de Tiago. Porque 

na carta de Tiago existem elementos que são colocados juntos para que a cura ou o 

milagre/mágico aconteça. Com por exemplo, a unção que está implícita a imposição 

de mãos, a confissão de pecado, e a oração eficaz. 

 Como já citamos o hábito de imposição de mãos era comum no Cristianismo 

Primitivo, porém nem todos os textos que citamos como a palavra “oração poderosa” 

estão relacionados com este tipo forma de orar como está escrito na carta de Tiago. 

 Se porventura era um hábito nas demais comunidades não está claro nestes 

textos que analisamos, então reafirmamos nossos pressupostos que a carta de Tiago, 

em específico a perícope estudada, Tg 5. 12-20 demonstra fortes indícios das 

interações religiosas, e as fronteiras fluidas do cristianismo primitivo. As interações 

fazem com que a magia sobressaia no texto, com um tipo claro de Atos mágico 

realizado pelo ancião da igreja doméstica, ou irmão mais velho, como o mago que tem 

poder para operar milagres/mágicos. 
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CAPITULO 3                                                         

INTERAÇÃOS ENTRE MAGIA E ORAÇÃO 

 

 

 Até aqui temos falado diversas vezes sobre as interações entre magia e oração, 

contudo neste último capítulo pretendemos demonstrar, a fluidez de forma mais detida 

entre magia e oração, sua presença em alguns textos do Novo Testamento. Também 

pretendemos analisar alguns papiros, como uma das mais ricas fontes de interações 

a coleção dos Papiros Mágico Gregos, uma das evidências da religiosidade popular 

no período do cristianismo primitivo. 

 Os Papiros Mágicos Gregos são a demonstração da relação mais clara que 

valida a nossa proposta de interações entre a oração a magia, na invocação de 

diversas divindade, no uso de elementos mágicos, na imposição de mãos. 

 Para isso, iniciaremos descrevendo os rituais mágicos, a unção com óleo como 

elemento mágico, o uso de barro saliva e agua, por último os Papiros Mágicos Gregos. 

 

3.1 RITUAL MÁGICO  

 

 A importância de olhar o ritual na perspectiva mágica/religiosa, tem como 

finalidade notar o quanto a perícope de Tiago 5.12-20, é um texto que faz referência 

a um ritual de cura. 

Para iniciar esta etapa da nossa pesquisa nos rituais, podemos afirmar que 

rituais são atos cúlticos realizado segundo um esquema prescrito e válido que podem 

ser denominados rituais; as realizações são os rituais94. Eles são efetivos por 

                                                           
94 BERLEJUNG & FREVEL, 2011, p. 408. 
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acontecerem sob a incumbência de uma divindade ou por homens especialistas em 

rituais (magos, sacerdotes, profetas, etc.). 

 Pretendemos sugerir uma comparação entre ritual mágico diante do texto que 

estudamos em Tiago 5.12-20. Malinowski95 afirma que a magia primitiva demonstra 

que existem três elementos típicos da magia que estão associados à fé na sua 

eficiência. 

 O primeiro elemento é o esforço fonético, aquele que realiza o ritual faz 

imitações de sons naturais, como o assobio do vento, o rugido do trovão, o som do 

mar, as vozes de certos vermes. Acredita-se que eles os produzem de maneira 

mágica, se este não for o caso, tais expressões e determinados estados emocionais 

associados com o desejo que deve ser cumprido e realizada por meio de magia. O 

outro elemento que Malinowski destaca é o “uso de palavras de invocação” que são 

palavras que invocam, formulam ou ordenam o propósito desejado. Dessa maneira, o 

mago ou segundo Malinowski o feiticeiro mencionará todos os sintomas da doença 

que deseja infligir ou, no período da morte, descreverá o fim de sua vítima. Na magia 

da cura, o feiticeiro evocará imagens de perfeita saúde e força física. 

 E por fim o último elemento que está presente na magia, não tem seu 

correspondente no ritual. Refiro-me às alusões mitológicas, às referências aos 

ancestrais e aos heróis da cultura da qual esse conhecimento foi herdado. E isso nos 

leva ao que talvez seja o ponto mais importante desse tema, isto é, o cenário 

tradicional da magia. Entendemos que a magia a qual Malinowski se refere está bem 

distante no tempo em relação ao texto bíblico, nem estamos afirmando que o texto 

Bíblico deriva deste tipo de magia, ou destes rituais, mas podemos perceber 

semelhanças entre as definições de ritual descrita a cima, se referindo a magia 

primitiva e a magia contida na carta de Tiago 5.12-20. 

 Então pretendemos comparar estas possíveis semelhanças, iniciando pelos 

esforços fonéticos, não nos parecem presente dentro da descrição de Tiago 5.12-20, 

não se percebe nenhuma indicação destes esforços rituais. Entretanto, as palavras 

de invocação estão presentes, “A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de 

pé (v.15) ” descrição não projeta exatamente como o que Frazer diz: que o mago faz 

imitando com gestos, mas projeta imagens simbólicas de uma pessoa saudável e 

curada da sua enfermidade, sem doenças e sem pecados. 

                                                           
95 MALINOWSKI, 1948, p. 26-27. 
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 Portanto, aproximação do que Malinowski aponta como magia primitiva pelo 

menos de forma hipotética pode ser apontada na carta de Tiago 5.12-20. E por fim, a 

Alusão mitológica, a memória do herói mitológico que é relida no Cristianismo 

Primitivo, pode ser vista na comparação com Elias, orou insistentemente para não 

chover e não choveu e depois orou e não choveu, este é um arquétipo para o ancião, 

como base para a oração tornada eficaz.  

 Com isso queremos apontar que é possível perceber magia na carta de Tiago, 

e que este texto é um ritual mágico/milagroso que transforma o estado de uma pessoa 

em outro através de palavras, toque, óleo, invocação, confissão de pecados e de um 

agente mágico. Então qual a relação entre o óleo à oração e imposição de mão, Tiago 

5,12-20; seria uma normatização para o uso do óleo? Como a maioria pensa, o óleo 

é somente um adereço, não tendo assim nenhum poder mágico/milagroso? Ou 

podemos perceber elementos de magia que interagem claramente com a oração e a 

imposição de mãos? 

 

 

3.2 ELEMENTOS MÁGICOS 

 

 Para responder nossas perguntas pretendemos começar analisando alguns 

elementos mágicos. Por elemento mágico entendemos todo o tipo de coisas que 

conduzem poder, para a realização da magia, ou para que seja efetuada a ação 

mágica/milagrosa como, as leis de similaridade descritas acima, por Frazer e 

Malinowski, mas a nossa ênfase está em alguns elementos líquidos usado no período 

do Cristianismo Primitivo, em específico o óleo, saliva, água e barro. 

 

 3.2.1 Óleo  

  

 Este elemento mágico/religioso o óleo, no Cristianismo Primitivo e na história 

da igreja foi usado de várias formas. No início era usado para curar pessoas, mas com 

o passar do tempo ele ganha um sentido de preparar a pessoa para a ressurreição do 

corpo, o último dia com creem alguns cristãos. 

Mas nosso olhar é sobre o uso do óleo para realizar a curar, o verbo aleiphô, 

ungir, tem um sentido muito mais literal e concreto do que seu paralelo chriô, era 

comumente usado para de ungir reis, um tipo de elevação a posição de rei, com 
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imposição de mãos demonstrando que a partir de então seria um tipo de messias 

(Cristo) ungido por Deus, para realização de um reinado segundo a vontade de Deus. 

No Novo Testamento este termo em algumas citações do Novo Testamento, como em 

Lucas 4.18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela 

unção para evangelizar os pobres; ” ou em 1 João 2.20 “Vós, porém, tendes recebido 

a unção do Santo, e todos vós possuís a ciência”. A palavra chriô é usada para 

pessoas que são convidadas a ministérios específicos, como presbíteros, diáconos, 

entre outras funções na igreja. 

O termo chriô, tem na maioria das vezes uma conotação sobrenatural como 

aprovação, benção e capacidade sobrenatural, segundo Louw & Nida96 “que pode ser 

as vezes traduzido como – “ser designado por Deus” – ou “receber uma tarefa especial 

da parte de Deus””. 

Portanto, podemos dizer que o presbítero/mago era ungido para realizar um 

tipo de tarefa de Deus, mas nosso foco está na unção para realizar cura, não a unção 

vocacional, mas o ungir para curar. 

 O termo aleiphô, ungir, segundo Coenen diz “que isso nos faz lembrar a unção 

dos enfermos no mundo antigo”97fazendo menção do texto de Tiago 5.14 – Marcos 

6.13. Ele afirma que o pano de fundo pelo contrário, está na prática do exorcismo. 

 Em Marcos 6.13, eles expulsam demônios e curavam com o óleo e muitos 

ficaram curados, mas, pode ser que tenha existido uma tentativa de impedir o ato de  

De ungir ligado há um tipo de conotação mágica. 

 Ainda citando Coenem, que afirma categoricamente que: “Qualquer 

entendimento semi-mágico da unção, no entanto é firmemente refreada, 

especialmente em Tiago 5.13, pela importância atribuída a oração que lhe 

acompanha”98. 

 Esta afirmação de Coenen não leva em consideração a ação mágica/milagrosa 

que acontece quando a oração e o óleo juntos fazem a magia/milagre, tenta, como 

alguns teólogos, colocar o Cristianismo Primitivo como um tipo de movimento social 

isolado que não se conecta com o mundo a sua volta, criando assim um tipo de 

cristianismo que nunca existiu, mas que é idealizado como o ponto mais alto do 

                                                           
96 LOUW & NIDA, p. 394, 432. 
97 COENEN & BROWN, 1982, p. 2569. 
98 COENEN & BROWN, 1982, p. 2569. 
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cristianismo o “puro cristianismo primitivo”, à parte de todos os movimentos religiosos 

à sua volta. 

 Porém, as semelhanças dos atos mágicos e das formas rituais de cura 

demonstram o contrário da afirmação de Coenem, pois, tanto na tradição judaica 

rabínica existem homens que efetuavam magia/milagrosa, como na tradição do Novo 

Testamento, Jesus de Nazaré, os apóstolos os anciões, todos estes efetuam curas 

com elementos mágicos. 

 Coenem pensa o termo semi-mágico como um termo pejorativo, que já 

afirmamos que não é a nossa proposta, pretendemos neutralizar este termo e para 

tanto nem o milagre nem a magia disputam superioridade, o que propomos é de fato 

a igualdade destes dois termos, pois entendemos que a atribuição pejorativa a magia 

é uma construção social, o outro faz magia e eu faço milagre, reiterando o que 

discutimos inicialmente.  

 Além disso, podemos perceber que o uso medicinal do óleo era algo conhecido 

no contexto de Tiago, entretanto, não pretendemos abordar este assunto, pois, 

percebemos no texto o elemento mágico na mudança de estado da pessoa após a 

oração e unção. 

 Sendo assim o óleo era visto com uma ideia de que tal unção mudava o estado 

da pessoa que a recebia, em diversos textos se percebe este pensamento de 

preparação para uma mudança de estado. 

 Como afirma Albl em seu artigo, [...] em geral, seu uso marca a transição de 

um indivíduo de uma realidade "comum" para um estado especial ou até mesmo 

sagrado. Em um antigo contexto judaico, são marcas de unção ritual99. 

 No Apocalipse de Moisés, por exemplo, Deus puniu a desobediência de Adão 

com a doença (8: 2), e Adão pede uma unção com óleo de uma árvore do paraíso 

(cap. 9). O arcanjo Miguel sempre explica que Adão não receberá este óleo até a 

ressurreição final dos tempos, "quando os corações maus são trocados por novos” 

(13: 2-5).  

 O imaginário do Apocalipse de Adão está ligado a um óleo que transforma o 

estado da pessoa, por isso é pedido para que Adão seja curado de sua doença, mas 

Miguel recusa sob a ordem de Deus, que isso não acontecerá agora, somente no fim 

                                                           
99 ALBL. MARTIN. C. Are Any Among You Sick? The Health Care System in the Letter of James. Journal 
of Biblical Literature. Vol. 121 (Spring 2002): p. 123-143.Published by: The Society of Biblical Literature, 
p.138. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3268333,   

http://www.jstor.org/stable/3268333,p
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dos séculos, com isso imaginário da cura através do óleo já está posto entre os judeus, 

que o óleo tem o poder de mudar o estado da pessoa. Na literatura enóquica, a unção 

de Henoc sinaliza sua transição do reino humano ao reino dos "gloriosos". Esta ênfase 

de transição entre o mundo dos homens e o reino glorioso, está presente no 

Cristianismo Primitivo. 

 Albl defende que está é lógica de Tiago a unção sai de uma cura, como 

restauração da saúde, e ganha contornos para uma transformação escatológica: 

 

O mundo simbólico de Tiago compartilha esse horizonte escatológico. 
Um aviso sobre a morte iminente do Senhor em julgamento (5: 7-8) 
precede diretamente as instruções de Tiago sobre a cura. Em sua 
descrição dos resultados do ritual (5:15), Tiago usa dois verbos 
escatologicamente carregados: "salvar" e "ressuscitar". 10 4 
certamente pode se referir à cura física, número de comentaristas 
sustentam que seu significado deve ser restrito ao sentido. No entanto, 
o horizonte escatológico de Tiago, juntamente com o fato de qualquer 
outra ocorrência de um (em Tiago refere-se à salvação final 2: 14; 
4:12; 5:20), confirma que Tiago vê uma conexão integral entre a cura 

corporal e a salvação escatológica: os dois não podem se separar100. 
 

 Mesmo que esta interpretação de salvação escatológica seja possível, e os 

termos, ἐγερεῖ (egerei) (Tg 5:15), levantará, na junção das palavras “salvará o doente 

e levantará”, alguns entende somente como um tipo de esperança escatológica, com 

isso posteriormente nasceu a extrema unção, para os doentes que estavam à beira 

da morte. 

 Moo concorda com a possiblidade de interpretação de Albl que esta afirmação 

mesmo que estes termos sejam usados, se referindo a fraqueza espiritual, Moo 

considera que a linguagem torna impossível a eliminação da dimensão física101. 

Sendo assim, a cura física e a marca desta narrativa e para tanto esta cura não é 

espiritual, mas física, porém com efeitos espirituais, como o perdão de pecados que é 

consequência eficácia da oração. 

                                                           
100 James's symbolic world shares this eschatological horizon. A warning the imminent of the Lord in 
judgment (5:7-8) directly precedes James's instructions on healing. In his description of the results of 
the ritual (5:15), James uses two eschatologically charged verbs: "to save" and "to raise"  certainly can 
refer to physical healing, number of commentators hold that its meaning should be restricted to sense. 
Yet the eschatological horizon of James, together with the fact every other occurrence of a (in James 
refers to ultimate salvation 2:14; 4:12; 5:20), confirms that James sees an integral connection between 
present bodily healing and eschatological salvation: the two cannot separated (tradução nossa). ALBL, 
2002, p. 138. 
101 MOO. Douglas. J. Tiago introdução e comentário. Tradução: Robinson Malkomes. São Paulo. 
Editora: Vida Nova, 2011, p. 183. 
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 Em outras palavras a cura que entendemos nesta carta de Tiago 5.12-20, é 

uma cura física, mas com consequências espirituais, o efeito do óleo é restaurar a 

pessoas doente e trazê-la de volta a comunidade, consequências sociais, que é a 

mudança de estado. 

 Pretendemos ampliar a discussão além de óleo, saliva, barro e água, as 

interações com elementos mágico/milagrosos perpassam o Novo Testamento, mas 

especificamente um dos milagres de Jesus relatado pelo evangelho de João. Com 

isso perceber as interações entre os evangelhos nos relatos de milagre de Jesus. 

 

 

 3.2.2 Saliva, Água e Barro  

 

 Entre os elementos que queremos citar estar, a fim de tentar comprovar as 

interações entre a cura e o toque, a narrativa da comunidade joanina, se referindo ao 

milagre/mágico de Jesus curando um cego, com saliva, barro e água. 

 Mesmo que com padrões diferentes sem oração ou invocações, mas com 

elementos considerados mágicos como a transferência de poder por meio do 

contágio, a cura e uma fonte de águas. 

  

João 9. 6-7: 

 

Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com 
o lodo os olhos do cego. 
E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que significa o Enviado). 
Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. 

 

 Jesus faz uso de elementos como saliva, um tipo de magia de contágio, usa a 

terra, e manda o cego de nascença se lavar no tanque. É possível perceber as 

interações mágicas/religiosas que fazem parte desta narrativa, como o contágio claro, 

diante da própria saliva, que pressupõe uma intenção de transferência de poder 

daquele que faz o ato mágico/milagroso para o enfermo. 

 Saliva, barro e água juntas sem nenhum tipo de invocação, podem estar 

implícitas um Ato mágico/milagroso, juntas estas possíveis forças, tanto 

transcendentais como imanentes curarem o enfermo. 
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 Entretanto ainda temos o elemento de se lavar no tanque de Siloé, um 

sincretismo bem claro quando comparados aos deuses gregos e egípcios que fazem 

curas através de rituais nas nascentes de rios. Como por exemplo: Prieto descreve 

cultos ligados à água: 

 

Os semitas acreditavam na habitação de deuses ou de espíritos nas 
águas e fonte. Isso atesta um culto dedicado à água. A fonte é a 
manifestação da vida divina e, na literatura hebraica vamos encontrar 
anjos das águas e anjos dos rios102. 
 
 

  

 Na tradição de João no livro do Apocalipse: “E ouvi o anjo das águas, que dizia: 

Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas”103 

(Ap 16. 5), é, portanto, um grande indício da crença nos poderes de anjos ou 

divindades da água, seu poder para efetuar a cura, portanto nesta narrativa de João 

9. 6-7. Podemos notar que Jesus faz uso desta crença para curar um cego, podendo 

assim sobressair às interações no evangelho de João entre magia e milagre. 

 O que Prieto sugeriu um tipo de sincretismo religioso entre as religiões semitas 

e os deuses do helenismo evidenciam estas relações e provavelmente se entrecruzam 

no Cristianismo Primitivo. 

 Então, podemos citar deuses que curavam e tinha suas curas realizadas 

através das águas, isso compreende interações entre o mundo religioso que o 

cristianismo fazia parte com as religiões à sua volta. 

Porém para falarmos de cura o deus Asclépios é um grande exemplo de cura 

no mundo antigo, e suas ações mágicas/milagrosas através das águas. Asclépios ou 

Esculápios é deus por excelência na Ilíada que somente posteriormente ganha o título 

de deus da cura104. 

 Asclépio foi denunciado por ter ressuscitado um homem, ele é fulminado por 

Zeus, e posteriormente ressuscita como uma toupeira um animal ligado à terra. Com 

isso é possível que os santuários sejam subterrâneos, ele é um deus das forças da 

terra e tem como atributo a água e as fontes de águas. 

                                                           
102 PRIETO. Christine. Cristianismo e paganismo: a pregação do evangelho no mundo Greco-romano. 
Editora: Paulus, 2007, São Paulo, p. 19. 
103Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. 
104 PRIETO, 2007, p. 21. 
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O culto a Asclépio foi fixado em Epidauro, onde ocorria uma reunião secreta, 

que era escondida pelo Tholos (edifício abobadado) de Epidauro com belíssimos 

enfeites e um labirinto misterioso. Com serpentes, réptil que possuía o dom de prever, 

revelar, adivinhar, simbolizava a vida que renasce ininterruptamente. A imagem de 

Asclépio é descrita como deus da medicina com um bastão e uma serpente 

enrolada105. 

As curas efetuadas por Asclépio ficaram registradas nas estelas do museu de 

Epidauro, inscrições datadas provavelmente do século IV a.C., escrito por ex-devotos, 

com pequenas inscrições, desenhos manufaturados ou artesanais deixados como 

testemunhos de um pedido alcançado106. 

Há indícios das curas realizados por Asclépio e seus seguidores, magos e 

sacerdotes. Estes meios de cura se tornaram popular e se misturaram entre diversos 

deuses entre eles, Isis, Serápis e Osiris com uma disputava entre qual seria o deus 

ou deusa da cura, com isso se converge nas mais variadas formas de cura e 

apropriação de Atos mágicos. 

Com isso comparativamente compreender os Atos de Jesus narrados no 

evangelho de João, se convergem, se comparados com as demais religiões formam 

a cultura em que está inserido o Cristianismo Primitivo. 

Por isso, a interpretação de Prieto sobre o tanque de Betesda em João 5. 1-15. 

 

[...] que afirma que Jesus não usa água que está a sua disposição, 
mas cura o homem unicamente com a palavra. A água e seus ritos são 
finalmente inúteis para a cura [...]. Não tem nada haver nem em 
comum com as divindades curandeiros semíticas ou helenísticas, que 

ele (Jesus) superava amplamente107. 
 

 O que Pietro afirma só pode ser sustentado se criarmos um tipo de Cristianismo 

Primitivo que escolhe textos específicos, porque o fato de desprezar a água que 

estava a sua disposição não demonstra a superioridade de Jesus, porque outros 

curandeiros como Honi e Hanina da mesma época também curavam a distância e 

somente por meio da palavra. 

                                                           
105 BRANDÃO. Junito. S. Mitologia Grega. Editora: Vozes, Petrópolis: Rio de Janeiro: 1987, Volume 2,  
p. 91. 
106 CORNELLI. Gabriele. É um Demônio! O Jesus histórico e a religião popular. UMESP. 1998. 
107 PRIETO, 2007, p. 25. 
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 A relação com as divindades gregas e helenísticas, é a mesma relação de 

disputa ou rotulação social para poder dizer quem é o detentor do maior poder, Jesus 

ou os curandeiros, Jesus ou as divindades da água ou se o anjo está a serviço de 

Jesus como no Apocalipse? Portanto, a não ser que se produza uma argumentação 

confessional, não podemos afirmar a superioridade de Jesus, e a não relação com os 

costumes mágicos de sua época. 

Entretanto, na passagem citada à cima a relação de Jesus com a terra, a saliva 

e as água do tanque de Siloé, demonstra o seu conhecimento de curar através de 

elementos mágico/religiosos, que se misturam na tradição bíblica. 

Entretanto o nosso olhar não é sobre se Jesus demonstrou ser superior ou não 

em seus atos mágicos/milagrosos, é notar se há interações dentro das religiões à sua 

volta, e para tanto João 9, 6-7, faz com que estas interações saltem aos nossos olhos. 

Tendo Jesus mais ou menos poder que os curandeiros de sua época, ele realiza Atos 

mágico/milagrosos que segue os conceitos das culturas religiosas a sua volta. 

 

3.3 DOENÇAS NA ANTIGUIDADE 

 

Para podermos falar de milagres/mágico é necessário falar sobre a doença, 

esta era uma das dificuldades de as pessoas comuns serem livres das doenças? É 

perceptível no Novo Testamento e na antiguidade que as pessoas morriam por causas 

de enfermidade que hoje em dia nos parece simples, haja vista a sogra de Pedro que 

foi curada de febre (Lc 4.38,39). 

Portanto, a fragilidade das pessoas que viveram na era do Cristianismo 

Primitivo sofria com uma dura realidade. A necessidade de ser curadas, destas 

doenças que hoje um remédio resolve, mas sem acesso aos remédios e sem acesso 

ao médico, dependiam de curandeiros, magos e pessoas que tinham conhecimento 

para ajudar pessoas enfermas. 

Na maioria dos relatos sobre doença e cura do Novo Testamento, estão 

relacionadas com milagres/mágicos que atestam o poder do mago/milagreiro e, 

portanto, não temos os detalhes ou os diagnósticos tão precisos, destas 

enfermidades. 

Com isso, as relações entre demônio e doenças sobressaem nos textos do 

Cristianismo Primitivo, somando a isso a relação entre pecado e doença, entendendo 
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que assim que a cura é efetivada os pecados que geraram a doença também foram 

perdoados. 

Este tempo foi marcado por milagreiros, curandeiros, magos, como afirma 

Theissen, um crescente de acontecimentos mágicos: 

 

O cristianismo primitivo pertence ao ápice de uma crença crescente 
em milagres na antiguidade. Em nenhuma outra parte, são relatos 
tantos milagres de uma só pessoa como nos evangelhos de Jesus, as 
aparições de taumaturgos e as tensões entre cidade e campo. E 
consequentemente movimentos de renovação buscavam legitimação 
por meio dos milagres e magia108. 

 

 Vemos nos relatos dos Evangelhos os vários milagres de Jesus e nos Atos dos 

Apóstolos os milagres dos apóstolos e são estes milagres que apontam para a 

magia/milagrosa e para as necessidades das pessoas de serem curadas das mais 

diversas doenças da vida. 

 Segundo Theissen, a mesma relação que Crossan faz com a magia e religião 

pode ser usada para doença, esta tem sua definição através de uma rotulação social: 

“o que é considerada doença, comportamento divergente ou normal, é definida 

socialmente. O poder de definição da sociedade decide o que é socialmente aceito 

como “magia” e o que é socialmente aceito como “milagre”109. 

 O rótulo social para cada doença criava uma demonização para determinados 

tipos de comportamentos inadequados e consequentemente isolavam as pessoas 

doentes da relação social, porém, a pessoal que era curada também era trazida de 

volta para o convívio social. A reintegração social estava relacionada com a cura. 

Crossan, analisando o efeito das curas de Jesus em seu movimento 

missionário, na antropologia da medicina, com o pano de fundo daquilo que foi 

denominada de curas nativas, afirma que: 

 

Curas e enfermidades se distinguem entre processos biológicos e 
psicológicos e enfermidades enquanto as reações psicológicas e 
culturais secundárias diante da doença, isto é, como o paciente, a 
família e a sociedade como um todo reagem a ela110.  

 

                                                           
108 THEISSEN, 2002, p. 315. 
109 THEISSEN, 2002, p. 315. 
110 CROSSAN, 1994, p. 373. 



68 

 

 É possível perceber dentro das narrativas de milagres que entender as doenças 

são classificadas entre biológicas ou psicológicas, e tratadas de formas diferentes, 

mas no Cristianismo Primitivo podemos supor que tanto uma quanto a outra eram 

tradas da mesma forma. 

Curas psicológicas e curas biológicas eram efetuadas na sua maioria através 

da magia/religião, pois, como já afirmamos os que tinham acesso aos médicos eram 

pessoas de classe superior, mas a grande maioria eram pessoas comuns que não 

tinham este acesso. 

 E o que fazer quando acontecia à necessidade de curar uma doença? As 

pessoas procuravam os curandeiros, magos, profetas, sacerdotes, taumaturgos que 

eram acessíveis às pessoas mais simples. Por isso, estes homens eram nativos de 

determinadas regiões, e efetuavam curas nativas. 

  

Os curandeiros nativos são bem-sucedidos “pois tratam basicamente 
três tipos de distúrbios: 1) doenças agudas e autocondidas (que 
desaparecem naturalmente); 2) doenças crônicas que não constituem 
um risco de vida, onde o controle da enfermidade é um componente 
mais importante do tratamento clínico do que a terapia biomédica da 
doença; 3) manifestações somáticas secundárias (somatização) 
decorrentes de pequenos distúrbios psicológicos e problemas de 
relacionamento111.  

 
 Estas descrições de curas nativas têm como objetivo descrever as várias 

possibilidades com as quais um curandeiro/mago enfrentava nas demandas da 

sociedade, e viam nele condições a capacidade para curado.  

Esta descrição torna possível perceber que cada uma delas como parte de um 

cotidiano de pessoas, incapazes diante das doenças, enfrentavam problemas comuns 

no cotidiano da vida. 

Crossan se referindo aos estudos de Young, sugeriu ao fazer um levantamento 

recente da antropologia da medicina, que talvez seja aconselhável ampliar a distinção 

original entre doença e enfermidade para uma distinção tripla entre “doença” que se 

refere à “patologia e anomalias patológicas” -, “enfermidades” - que é “a maneira como 

a doença e a moléstia chegam à consciência do indivíduo” – e moléstia que é o 

“processo através do qual comportamento perturbadores e sinais biológicos, 

                                                           
111 CROSSAN, 1994, p. 374. 
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principalmente os decorrente da doença recebem da sociedade um significado 

reconhecível” a enfermidade personaliza a doença e a moléstia socializa as duas112.  

Mas vemos que os magos eram pessoas, que não tinham tanta definição assim, 

eles tinham receitas, com vários elementos para curar estes tipos de doenças, 

psicológicas, biológicas e várias moléstias, mas o sucesso de suas atividades sempre 

foi a divulgação das curas realizadas por eles. 

 

De qualquer maneira Crossan diz que o pano de fundo moderno 
fornecido pelo estudo antropológico da medicina e da natureza 
pessoal, família, local e psicológica do mal-estar, que analiso o 
sucesso das atividades de cura no início do movimento de Jesus. 
Assim como agora, naquela época a eficácia do curandeiro era 
dilatada pelas pessoas que ele curava. O entusiasmo, exagero e a 
propaganda, no entanto, nunca destruíram a base de sucesso em que 

estão apoiados113.  
 

 Esta forma de analisar o sucesso do milagre, através do curandeiro, pode ser 

vista como uma troca, em que a sociedade alimenta o poder do mago ao mesmo 

tempo que o escraviza. 

 Propaganda divulgação podem ser vistos nos textos do Novo Testamento, no 

judaísmo como dizer que a rabinização dos magos acontecia por causa da sua 

popularidade, é um detalhe a ser levado em consideração. 

 Dessa forma, as doenças na antiguidade podem ser consideradas como uma 

construção social, e como a sociedade se relacionava com as doenças psicológicas e 

biológica, e consequentemente a necessidade de um curandeiro para curar as 

pessoas simples. As várias formas de realizarem curas foram relatadas no mundo 

antigo, exorcismo, terapias, milagres de dádiva e milagres de resgates, pretendemos 

analisar algumas destas nomenclaturas, mas nos deteremos nas terapias. 

 

 

3.4 TERAPIAS 

 

Inicialmente para falarmos dos relatos de cura, pretendemos descrever 

superficialmente das formas de narrar as curas. Theissen114 elenca estes nomes para 

                                                           
112 CROSSAN, 1994, p. 374. 
113 CROSSAN, 1994, p. 375. 
114 THEISSEN, 2002, p. 316-319. 
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determinadas narrativas de doenças, que podem ser atribuídas a uma causa 

demoníaca, portanto, a necessidade de um exorcismo, e a pessoa só seria curada 

através da expulsão do demônio. Poderíamos citar os milagres de normas, milagres 

de dádivas e milagres de resgate, contudo o que nos aproxima do nosso estudo se 

relaciona com as terapias. 

 Mesmo que o exorcismo esteja claramente ligado à cura, mas em Tiago não 

vemos luta e nem conversas com demônios, a única ligação pode ser, os elementos 

de cura com óleo. A cura é, antes, provocada pela transferência de uma enérgica 

miraculosa do taumaturgo para o doente. Os aspectos típicos são: 

 

 Noção de uma força curativa que pode ser ativada pela “mulher com hemorragia” 

até mesmo sem conhecimento de Jesus (Mc 5.21) 

 Contato curativo (amiúde imposição de mãos) pelo qual essa força é transferida. 

 Meios curativos que introduzem o processo de convalescença: no N.T apenas 

saliva115. 

 

É, portanto, notável as semelhanças das definições de Theissen a respeito das 

terapias em comparação a carta de Tiago 5.12-20, aquele que realiza o 

milagre/mágico através da oração e da imposição de mãos, contato curativo, faz 

sentido na leitura da carta e Tiago 5.12-20. 

 Consequentemente o tema da fé está presente como dito anteriormente que os 

relatos de milagre alimentam a fé da sociedade a respeito do ancião/mago, que a 

oração da fé salvará o doente e o levantará (Tiago 5.15). 

Esta “promessa tua fé te salvou e sem analogia na temática de milagres da 

antiguidade. Nas histórias antigas de milagres a fé tem caráter fatual nos milagres já 

ocorridos, apenas em Jesus fé se torna uma força milagrosa que antecede o 

milagre”116.  O tema também aparece na tradição dos ditos sobre a fé que move 

montanhas (Mc 11,22-24; Mt 21,22) e pode ser atribuído ao Jesus histórico. Embora 

grandes expectativas de cura se dirigissem à sua pessoa, ele no fim das contas 

atribuiu a força de cura às próprias pessoas que procuravam ajuda117.  

Os milagres/mágicos se relacionam com a fé em várias narrativas bíblicas e 

extra bíblicas. Em relação às terapias ou milagres de cura por contato e sem luta 

contra demônios, podemos perceber que essa noção soma percepções de homens 

                                                           
115 THEISSEN, 2002, p. 317. 
116 THEISSEN, 2002, p. 317. 
117 THEISSEN, 2002, p. 318. 
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que faziam atos extraordinários, em específico à carta de Tiago, o ancião é um mago 

que é chamado para realizar um ritual de cura. 

As terapias são realizações de curas pode através de oração, imposição de 

mãos, contudo as curas no mundo antigo vão além de somente magos ou pessoas 

específicas que realizavam cura, mas haviam receitas de elementos curativos, e 

orações feitiços etc. Em seguida pretendemos demonstras as interações entre as mais 

variadas formas de buscar respostas através da magia, através dos Papiros Mágicos 

Gregos. 

 

3.5 PAPIROS MÁGICOS GREGOS  

 

 Os Papiros Mágicos Gregos (PMG), são receitas sobre exorcismo, cura, 

proteção e muitos deles eram usados como amuleto, portanto são uma coletânea 

denominada de Papiros Gregos Mágicos, gregos romanos encontrados no Egito, entre 

os séculos II a.C. ao século V. d.C.  

Esta coletânea de PMGs contém os mais variados nomes de divindades das 

mais diversas religiões do período em que foram escritos, divindades que pertenciam 

as religiões judaicas, gregas, egípcias e cristãs. Soma-se a isto, os papiros contêm 

textos mágicos com feitiços e invocações, usando diversos ingredientes para várias 

finalidades, entre elas, obter um daimon/parhedros auxiliar, amarração amorosa, 

curas e feitiços apotropaico, etc. 

Por meio de orações mágicas e elementos que junto com a oração fazem a 

magia/milagre acontecerem era usual entre as pessoas do mundo antigo tanto cristão, 

judeus e gregos. 

 Porém, atualmente em pleno século XXI compreender que o Cristianismo 

Primitivo estava inserido em uma cultura fluída e tão diversificada que misturavam os 

deuses, pode até soar como um desvio ortodoxo, mesmo que não se possa perceber 

uma ortodoxia tão bem definida nos três primeiros séculos, ou se existia. 

Entretanto, a descoberta dos PMGs provou que o movimento cultural em que o 

Cristianismo Primitivo estava inserido havia uma fluidez religiosa e cultural que 

acontecia naturalmente sem barreiras ou fronteiras, os PMGs provam isso, então 

pretendemos perceber isso nos papiros que vamos analisar. A afirmação feita por 

Koester ressalta as interações e o sincretismo presente nestes séculos: 
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Os papiros mágicos do período romano e porções esparsas de 
informações de outras fontes demonstram que a prática da magia 
utilizava tudo o que estiver disponível. Seu sincretismo desautorizado 
não conhecia limites. Como qualquer poder cósmico ou demônio em 
particular poderia ter nomes diferentes nas várias religiões, o indivíduo 
era obrigado a pronunciar todos estes nomes para conjurar este poder, 
como nomes das divindades gregas, encontramos os deuses egípcios, 
judaicos e outros118. 

 

  

 O pluralismo religioso que os Papiros Mágicos Gregos demonstram as 

interações que existiam entre as orações e a magia, que podem ser que, não tenham 

tanta diferença assim. Esta miscelânea cultura pode ser vista, pela referência a 

deuses gregos, judeus e cristãos interagindo nas orações e magia das religiões de 

então.  

 Nosso interesse nos Papiros Mágicos Gregos são as formas de utilização dos 

óleos, invocações e imposições de mãos que interagem entre as religiões, que está 

inserido o Cristianismo Primitivo. 

 Selecionamos alguns que entendemos serem suficientes para demonstração 

de tais interações, e com toda certeza nas coletâneas de papiros mágicos poderiam 

ter vários outros. 

 

 

 

 

 PGM VII. 199-201: 

 

Para a dor de cabeça da enxaqueca: Passe o óleo em suas mãos e 
pronuncie o feitiço. "Zeus semeou uma semente de uva: ele separa o 
solo; Ele não semeia; ela não vai brotar"119. 

  

 O uso do óleo pode ser mais frequente do que imaginamos nas convergências 

das religiões, segundo Corneli120 se referindo a este PMG concorda que o óleo não 

era usado somente de forma ritual como um tipo de sacramento, realizado por 

pessoas específicas, mas podemos entender que o uso do óleo está mais próximo do 

                                                           
118 KOESTER, 2011, p. 383. 
119 BETZ. Hans Dieter (Editor). The Greek Papyri in Translation. Incluing the Demotic Spell. Volume 
one: Texts (2nd Ed.). Chicago Universidade Pres., 2015, p.121. 
120 CORNELLI, 1998, p.129. 



73 

 

cotidiano das pessoas do que alguns pensam, ele pertence às experiências da religião 

popular presentes na era do Cristianismo Primitivo. 

 O uso de óleo e oração não é uma propriedade peculiar do Cristianismo 

Primitivo, nem do judaísmo, nem das religiões gregas, mas pertencem as diversas 

religiões, seu uso comum entre as religiões descreve essas interações religiosa onde 

o cristianismo nasceu. 

 O PGM VII. 199-201, podemos encontrar elementos mágicos o óleo, a 

imposição de mãos, esfregar o mesmo que ungir, e a afirmação que Zeus tem poder 

sobre a semente. Um tipo de magia de contrariedade, diante da infertilidade da 

semente a enxaqueca é curada. 

 

 PGM VII. 211-12 : 

 

Para febre com tremores convulsivos: pegue o óleo em suas mãos e 
diga sete vezes, "SABAOTH" (adicione o usual, duas vezes). E 
espalhe-se sobre o óleo do sacro até os pés121. 
 

 

 Esse PMG traduzido acima, podemos notar uma forma diferente de tratar 

convulsões com a unção de óleo, com invocações sete vezes “SABAOTH”, espalhe o 

óleo sacro (santo) até os pés. 

 Esse deus invocado é o Deus dos judeus, sabaoth é o Deus dos exércitos, que 

provavelmente tem o interesse de expulsar qualquer coisa que esteja causando a 

febre, por mais que tenha o sentido do Deus que cura, ele tem poder para os judeus 

e expulsa tudo o que estivera causando mal, consequentemente a doença também.  

 O que era entendido por muito tempo no Cristianismo Primitivo, era que a 

doença estava associada a demônios, portanto chamar o SABAOTH, faz com que a 

batalha com demônios seja vencida, podemos tentar entender que o óleo e a 

invocação, neste caso, têm a intenção de exorcizar a vítima, e consequentemente a 

febre deixar o doente. 

 

 PGM XII. 190-92: 

 

                                                           
121 BETZ, 2015, p.121. 
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"Pedido de um oráculo de sonho falado ao Urso: Pegue o azeite [de] 
um limpo... na mão esquerda e diga os [nomes. Então] manche a si 
mesmo e durma tendo a cabeça na direção do Leste. "IÊSOUS" 
ANOUI ... "122 

 

 Este PMG não está completo Grece o traduz, e acrescenta que está “faltando 

um substantivo aqui”, nos três pontinhos. 

 Esta é uma incubação de sonho feita com óleo, manche a si mesmo 

provavelmente com óleo, e então o pedido para que tenha a cabeça voltada para o 

leste. 

 E por fim, Grece “o nome de Jesus aparece no começo de uma invocação; o 

resto está perdido”, mesmo com partes faltando vemos mais interações com Jesus 

relacionado à incubação de sonho, aqui ocupa o lugar de deuses gregos como 

Asclépios, que efetua cura quando a pessoa está dormindo. 

 

 PDM xiv. 851-55: 

 

Outro inquérito de vaso ao qual você adiciona óleo vegetal, você o faz 
de acordo com o que está acima: Fórmula "Fale comigo, fale comigo, 
HAMST, deus dos deuses das trevas, todo espírito, cada sombra que 
está no oeste e leste! Faça isso, ó que morreu desperte para mim, 
desperte para mim, ó alma da vida, ó alma do sopro! deixe meu navio, 
meu curativo sair daqui hoje, por causa do vaso de grande Isis 
buscando seu marido, procurando por seu irmão, MNASH MNASH 
MNAF MNASF Diga, MNASH MNASH MNAF FARO PHONI PHONI” 
uma multidão de tempo, e diga aos jovens: Vá embora, ó escuridão! 
Venha até mim, ó luz! Abra seus olhos de uma só vez os deuses 
entram e te dizem uma resposta para tudo123 

 

 Neste PMG, podemos perceber a mistura de óleo com adoração e exaltação 

de um deus que parece desconhecido HAMST, que pode ser um tipo de palavra 

mágica ou voz mágica, contudo um tipo de ritual com oração e elemento mágico. 

  Este PMG nos parece um tipo de receita mágica para problemas na visão, ou 

um tipo de revelação de um deus, ou uma resposta para problemas da vida. 

 
 

 PGM XVIIb. 1-23: 

 

                                                           
122 BETZ, 2015, p. 160. 
123 BETZ, 2015, p. 239. 
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"[Hermes, senhor do mundo], que está no coração, [O órbita de 
Selene, esférica] [E] quadrado, o fundador das palavras [do discurso] 
[defensor da causa da justiça,] vestido em um manto, [com sandálias 
aladas], quem governa [expressivo] discurso [profeta para os mortais] 
... Pois ele inspira ... em pouco tempo ... [Quando] o fatídico [ chega o 
dia] de novo '... [quem manda] algum [oráculo] que é, 1 você é dito 
Para ser [o fio da Moirai] e [Sonho divino], [O todo-subdúro, Sub-
afundado, assim como ... Que você possa julgar ... Você oferece 
coisas boas para o bem, [mas dor] [Para aqueles que são inúteis.] 
'Amanhecer vem para você, para você [sorteios noturnos] está 
próximo. Os elementos: fogo, ar, [água e terra] quando você se tornou 
o timoneiro de todo o mundo E você escolta as almas daqueles que 
você deseja, mas alguns você desperta novamente porque você se 
tornou a ordem do mundo para ti também curas as enfermidades do 
homem, que mandam oráculos de dia e de noite, manda-me, rogo-te 
porque eu sou um homem, um piedoso suplicante, E o seu [mais 
velho]; e assim, [enquanto eu durmo], [mande-me sua destemida] 
habilidade mantica". 

 

 Este PMG pode destoar da maioria dos outros, pois ele contém um tipo de 

devoção e reverencia ao deus Hermes, não tem pedidos, não tem feitiços com 

elementos mágicos, como óleo, saliva, cabelo etc., mas fica evidente a característica 

da influência religiosa sobre esta relação do mágico com a divindade. 

 Como afirmamos anteriormente a interação entre magia e oração fica evidente 

diante deste papiro que citamos a cima, um tipo de reverencia, para aquele que se 

tornou a ordem do mundo, pura devoção ao deus Hermes. 

 Não há, portanto o como se afirmar que o mago está se servindo da divindade, 

ou elementos que faça com que a cura ou amarração qualquer tipo de magia que 

alguns tentam separar da religião, mas há um texto que declara a soberania de 

Hermes, o controle sobre o mundo, o poder sobre as doenças, quem dá oráculos, que 

no fim do papiro está o pedido de receber um oráculo ou uma revelação dada por 

Hermes. 

 Portanto, podemos afirmar que neste papiro em específico a devoção se 

mistura com escritos puramente mágicos, sendo assim, é possível perceber as 

interações entre a oração e magia e o contrário também, entre magia e a religião, 

demonstrando que as fronteiras de fato são fluidas e que uma é influenciada pela 

outra. 

 Concluímos este último capítulo, que citamos os rituais mágicos e os elementos 

usados nestes rituais podem ter influenciado a escrita dos Cristianismo Primitivo, tanto 

nos Evangelhos que usavam água, saliva e barro para curar as doenças, sendo elas 
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as mais variadas possíveis, quanto na carta de Tiago, usando o óleo para a realização 

da cura milagrosa. 

 Com isso os PMGs, citados demonstram que os elementos usados nos rituais 

de cura asseveram que oração e magia/milagre caminham juntas e podemos assim 

afirmar que o óleo era usado para curar pessoas pode ser uma influência da magia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Concluímos ser possível demonstrar as interações entre oração e magia no 

Cristianismo Primitivo, o ancião da comunidade cristã primitiva pode ser um mago e 

as orações poderiam ser um tipo de receita mágica, para se obter a cura e para as 

necessidades da vida. 

 A magia e a religião não são tão distintas assim, uma alimenta a outra, 

provavelmente a magia está a sombra da religião. A afirmação de Crossan que magia 

é sempre a religião do outro, portanto, nós fazemos milagre e ele fazem a magia. As 

interações são percebidas na religião e na magia, pois na maioria das vezes elas se 

alimentam uma a outra, em seus ritos, e formas de realizar milagres mágicos. 

 Portanto, as marcas de magos na Bíblia Hebraica, com Elias, e na tradição 

judaica Honi e Hanina, demonstra estas interações de uma magia autorizada, e feitiço 

transformado em oração, consequentemente no Novo Testamento alguns homens 

foram chamados de mago pelos seus inimigos, mas homem divino por seus 

seguidores. Então magia e mago é um rótulo social, quem e aceito é um profeta quem 

é marginalizado é um mago, mesmo que isso seja uma construção posterior, de 

descrever o mago em termos pejorativos. 

Todos estes personagens citados a cima tinham poder sobre a natureza, e 

principalmente referente a fazer chover ou parar a chuva. E grande parte destes 

milagres realizado por estes homens poderosos contém princípios mágicos. Princípios 

mágicos estes que eram por contágio e similaridade, mas o contato está sempre 

presente nestas narrativas de milagres, portanto, ao tocar pessoas as pessoas eram 

curadas. 
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Este era um hábito marcante no Cristianismo Primitivo e consequentemente 

esta concepção de impor as mãos se espalha até as comunidades da dispersão. 

 A carta de Tiago que pretende alcançar os cristãos dispersos, tem lá seus 

preconceitos, por suas características judaicas, mas, vivendo em um mundo helenista, 

sendo assim, é impossível para esta comunidade não interagir com a cultura à sua 

volta. 

Com isso, a carta de Tiago é quase um corpo estranho no Cristianismo 

Primitivo, como afirma Nogueira, pretendemos inserir esta carta no Cristianismo 

Primitivo. Pois sua estrutura, é vista somente como um monte de dito juntos e sem 

muita conexão, porém, entendemos uma estrutura concêntrica, que desenvolve seu 

pensamento até o centro e depois volta aos temas até o final da carta. Este estilo 

oriental de escreve cartas.  

 A estrutura específica em Tiago 5.12-20 demonstra um ritual mágico que realiza 

cura entre os primeiros cristãos, que inicia com juramento, chamam o ancião, para 

realizar a unção, oração, invocação e confissão de pecados, com o arquétipo de Elias 

que tem a oração insistente, para, parar a chuva e trazê-la de volta, e com isso 

reintegrar o enfermo a comunidade. 

Nossa ênfase foi no juramento, pois acreditamos que ouve uma mudança 

possível nesta oração que proíbem algo que era comum, como uma promessa, um 

voto, um juramento, que com Elias fez colocou Javé como penhor para o que ele 

estava afirmando. Pode ser, que o juramento tenha sido substituído pela oração, 

sendo assim, temos que pedir com fé, então a cura acontece, mas a oração eficaz do 

justo, é uma oração potencializada por um poder que está no ancião e/ou nas pessoas 

da comunidade, para realizar cura. 

 Contudo as maiores interações entre magia e oração estão nos rituais mágicos, 

que contem juramento, elementos mágicos, como no caso relatado no evangelho de 

João, a cura de um cego realizado com, saliva, barro e água, são interações religiões 

que estão nas entrelinhas do Novo Testamento. 

 Mais detidamente observamos o óleo, nas suas convergências entre os Papiros 

Mágicos Gregos, que foram usados para curar as doenças no mundo antigo, como 

exorcismo ou terapias, através do poder do contato. 

 Por fim, os PMGs são as demonstrações das interações entre magia e oração 

no Cristianismo Primitivo, misturando invocações para deuses e deusas, recitação de 

fórmulas mágicas e elementos líquidos ou não, para as mais variadas formas de cura. 
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 Mesmo que os PMGs não contenham somente receitas para curar, mas 

diversas receitas para proteção contra demônios, como obter um daimon auxiliar, com 

se tornar um mago, diversas porções mágicas para diversas dificuldades que as 

pessoas estejam passando. 

 Concluímos este trabalho afirmando que a magia e oração são temas amplos, 

mas, tentamos nos aproximar da narrativa de Tiago 5,12-20, e interpreta-la a partir 

das religiões comparadas para poder compreender essas interações complexas, e a 

fluidez entre as mais variadas religiões, judaicas, gregas, egípcias que poderiam 

influenciar no Cristianismo Primitivo e mais especificamente na carta de Tiago 5.12-

20. 
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