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2011. 131 p. Dissertação de Mestrado (em Ciências da Religião) – Universidade Metodista de 
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Resumo 

Nossa pesquisa tem como meta verificar a influência da refeição helênica nos costumes de 
uma comunidade judaica do Mediterrâneo no primeiro século. Fizemos, então, um levanta-
mento dos contatos em que a comunidade judaica, em geral, teve com a cultura greco-romana, 
tanto na difusão e troca de seus valores como nos espaços ocupados por ambas as culturas e 
suas concepções simbólicas. Em seguida, estudamos a influência da refeição grega nos 
escritos do Evangelho de Lucas e em Atos. Primeiramente, na leitura exegética de Lucas 
24,13-53, os discípulos a caminho de Emmaús, percebemos nesta narrativa indícios de que, 
especialmente na cena da mesa, a refeição foi marcada pela inclusão de um estrangeiro. De 
certa forma, a constituição da comunidade lucana aponta, principalmente no que diz respeito a 
refeição, para a formação de sua identidade. Por fim, verificamos nos textos de Lucas-Atos as 
consequências desse contato. O material de Lucas, tanto o Evangelho quanto os Atos dos 
Apóstolos, apresenta narrativas que dão ênfase à mesa, portanto constatamos que o ato de 
Jesus estar à mesa com pessoas desqualificadas, segundo os costumes judaicos e na perspecti-
va deste material lucano, mostra a influência da refeição grega na prática dos judeus 
seguidores de Jesus e que esta prática foi assimilada por essa comunidade nos primeiros anos 
de sua formação. 
 
Palavras-chave: Refeição; banquete; cultura greco-romana; cultura judaica; identidade; 
Lucas-Atos. 
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Abstract 

Our research aims to determine the influence of Hellenistic meal in the customs of a Mediter-
ranean Jewish community in the first century. We, then, a survey of contacts in the Jewish 
community in general had with the Greco-Roman both the diffusion and exchange of their 
values as in the spaces occupied by both cultures and their symbolic conceptions. Thus, we 
studied the influence of Greek meal in the writings of Luke and Acts. First, in exegetical 
reading of Luke 24.13-53, the disciples on the way to Emmaus, we see evidence that this 
narrative, especially in the scene of the table, the meal was marked by the inclusion of a 
foreigner.  In a way, the constitution of the Lucan community points, especially regarding the 
meal for the formation of their identity. Then we find in the writings of Luke-Acts the conse-
quences of contact. The material of Luke, both the Gospel and the Acts of the Apostles, 
presents narratives that focus on table therefore found that the act of Jesus was at table with 
unqualified persons, according to Jewish customs and the prospect of this material Lucan, 
shows the influence of Greek meal in the practice of Jewish followers of Jesus and that this 
practice was assimilated by this community in the early years of its formation. 
 
Keywords: Meal, banquet, Greco-Roman culture, Jewish culture, identity, Luke-Acts. 
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Resumen 

Nuestra investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la comida helénica en 
los costumbres de una comunidad judía del Mediterráneo en el primer siglo. Así lo hicimos un 
estudio de contactos en la comunidad judía, en general, tuvo con la cultura greco-romana, 
tanto en la difusión y el intercambio de valores como en los espacios ocupados por las dos 
culturas y sus concepciones simbólicas. Por lo tanto, se estudió la influencia de la comida 
griega en los escritos de Lucas y Hechos. Primero, en la lectura exegética de Lucas 24,13-53, 
los discípulos en el camino de Emaús, vemos evidencia de que esta narrativa, sobre todo en la 
escena de la mesa, la comida estuvo marcada por la inclusión de un extranjero. En cierto 
modo, la constitución de los puntos de la comunidad de Lucas, especialmente en relación con 
la comida, favoreció la formación de su identidad. Entonces nosotros encontramos en los 
escritos de Lucas-Hechos las consecuencias del contacto. El material de Lucas, los Evangelios 
y los Hechos de los Apóstoles, presenta relatos que se centran en la tabla por lo tanto que el 
acto de Jesús a la mesa con personas no calificadas, de acuerdo con los costumbres judías y la 
perspectiva de este material en Lucas, muestra la influencia de la comida griega en la práctica 
de los seguidores judíos de Jesús y que esta práctica fue asimilada por esta comunidad en los 
primeros años de su formación.  
 
Palabras clave: Comida, banquete; cultura greco-romana; cultura judía; identidad; Lucas-
Hechos. 
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INTRODUÇÃO 

Quando nos propusemos estudar este tema, a refeição, não nos escapou a situa-

ção em que vivem muitas pessoas do nosso tempo que têm experimentado a ausência deste 

bem e que, entre outros, é fundamental para a existência humana. Porém, não é esta a preo-

cupação que nos envolve nesta pesquisa. Nosso principal objetivo é verificar qual a impor-

tância da mesa numa comunidade do primeiro século próximo ao Mediterrâneo. As implica-

ções desta pesquisa para os dias modernos é tema de outro trabalho. 

Na leitura dos textos bíblicos há algumas cenas que nos chamam a atenção por 

estar associada em parte pelo elemento responsável à existência humana e, também, em par-

te, responsável ao costume de todas as culturas. Seja de uma forma ou de outra a refeição é 

o momento em que os integrantes de determinada cultura assumem sua identidade e alimen-

tam sua continuidade. Algumas culturas fazem da refeição momento de escárnio aos mem-

bros não desejados que pertençam ao grupo e que não são bem quistos como parte do mes-

mo. Outras culturas, no entanto, já fazem deste momento um momento de agregação, de 

inclusão. É claro que tanto uma como outra cultura elege as pessoas a serem excluídas e 

outras a serem homenageadas, mas o que nos chamou a atenção nos textos bíblicos foi exa-

tamente a inclusão dos excluídos nas muitas cenas da mesa. 

Para cumprir, então, nosso objetivo seguimos um caminho com vistas a esta ve-

rificação, fazendo uma pequena incursão nas formas descritas desta prática na cultura greco-

romana e comparando com as posturas adotadas pela cultura judaica à mesa. Pois, como 

num primeiro momento temos uma clara ideia de que a cultura judaica é extremamente exi-
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gente aos costumes da mesa e como na cultura grega percebemos um ambiente pouco mais 

festivo, mais aberto a esta prática, nos intrigou serem as cenas da mesa no Novo Testamen-

to, em particular nos evangelhos, e especificamente no material de Lucas-Atos, uma postura 

em direção à inclusão e ao modo festivo, dado os elementos da alegria e da saciedade esta-

rem presente nestas cenas. Com este motivo, vamos apresentar quais foram os passos que 

tomamos no nosso estudo e quais os resultados parcialmente obtidos. 

Dividimos nosso trabalho em três capítulos para mostrar quais foram os cami-

nhos que adotamos a fim de comprovar nossa hipótese, qual seja, que o banquete grego e a 

refeição festiva dos helenos influenciaram a maneira com a qual os judeus do movimento de 

Jesus releram suas tradições à mesa. No primeiro capítulo verificamos os conceitos sobre 

cultura, pois partimos do pressuposto de que as culturas quando estão em contato não ficam 

isoladas quanto às suas práticas tradicionais havendo um trânsito de valores culturais. Uma 

cultura, mesmo tendo seus elementos de identidade bem caracterizados, sempre assimila 

elementos de outras culturas, seja no simples contato entre elas, ou no momento de espolia-

ção de uma em relação à outra. Com este contato emerge o ambiente propício para que haja 

trânsito dos elementos de duas ou mais culturas, por isso estamos considerando a difusão de 

culturas. Sabemos que os judeus, por suas condições geográficas, foram impactados pelas 

culturas que os circundavam, mas também por terem sido alvo de ataques de outros povos, 

ora tentando o banimento dos judeus, ora aceitando seus elementos característicos. Assim, a 

cultura judaica é devedora dos elementos da cultura greco-romana, em particular da postura 

à mesa. 

Como a cultura grega é nosso alvo para verificar sua influência sobre a cultura 

judaica, examinamos quais foram, então, esses elementos que de alguma forma chamou a 

atenção do grupo de Jesus e de seus séquitos para a forma com a qual os helenos se posta-

vam à mesa. Para isso, analisamos algumas imagens em vasos de cerâmica que são indícios 

de que há a assimilação de um grupo pelo costume de outro no que se refere à refeição. Não 

estamos falando de etiquetas, mas da maneira com a qual este grupo inclui pessoas à sua 

refeição e que não eram parte do grupo ao qual se dirigiam para tomarem uma refeição jun-

tos. Os judeus não se sentavam à mesa, ou não se reclinavam, com um estrangeiro. O grupo 

de Jesus passou a adotar esta prática, e não só, mas também a de incluírem pessoas não 

quistas do seu próprio grupo fossem elas judias ou estrangeiras. 



14 

As culturas, no entanto, mesmo considerando a difusão de seus valores para ou-

tras culturas, têm seus limites definidos. Isso é o que pretendemos avaliar com seus espaços 

geográficos. As culturas gregas e judaicas são culturas antigas, do espaço rural. Veremos 

que o espaço urbano está mais restrito a alguns grupos que são minorias e que o estudo que 

estamos realizando, apesar de verificarmos que é parte do imaginário do povo em relação a 

esta minoria, situa-se entre esse povo que constrói sua identidade independente dessa mino-

ria. A refeição dos gregos assimilada pelos judeus não foi apenas um elemento de trânsito 

entre duas culturas, mas um elemento que proporcionou um novo horizonte para algumas 

comunidades rurais da época. 

Na história de Israel houve muitos infortúnios no que diz respeito à convivência 

deste povo com os povos vizinhos. Na nossa análise levamos em consideração o contato da 

cultura judaica com outros povos, outras culturas, em particular com a cultura grega. Um 

marco na história de Israel foi o exílio babilônico. Já desde então pudemos constatar que os 

judeus passaram a conviver com outros costumes principalmente no que diz respeito à refei-

ção. Mas após o exílio outro infortúnio assolou este povo bíblico, a era das conquistas hele-

nistas sob Alexandre e outras dinastias. Esta é a época em que as culturas helênicas e judai-

cas tiveram contato significativo. Esta é a época, também, que os elementos de uma cultura 

impactou a outra dando a possibilidade aos judeus de conhecerem a mesa festiva dos hele-

nos. 

Além desses elementos avaliados no contato da cultura judaica com a helênica, 

temos o elemento religioso que, particularmente, exerceu uma grande influência no que diz 

respeito à concepção judaica da refeição. O puro e o impuro, na cultura judaica, foram deci-

sivos para formatar a refeição judaica como aquela que excluiria de seu espaço pessoas que 

parecessem impuras. Mary Douglas foi uma das leituras que fizemos para averiguar esta 

questão sendo que os rituais de purificação eram um impedimento para pessoas de diversas 

origens pudessem compartilhar a mesma mesa. A religião, então, tem um papel importante 

nesta formação, contudo ela mesma, com um novo olhar sobre as realidades das comunida-

des em pauta, também causa uma revolução nesse conceito, passa a considerar um novo 

olhar. 

Escolhemos a leitura exegética do texto de Lucas 24,13-53, o qual abarca a his-

tória dos dois discípulos de Emmaús apresentando na cena da mesa, na qual os discípulos, 
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antes impedidos de reconhecer o ressuscitado, têm seus olhos abertos, ser uma cena emble-

mática para o tema que estamos pesquisando. É exatamente nesta cena que temos a infor-

mação por parte do redator lucano de que o ressuscitado estará presente na ceia do grupo, e 

esta ceia não se reduz ao momento específico, mas à refeição do dia, isto é, o cotidiano da-

quela comunidade. Em relação do texto de Lucas-Atos, não vamos discutir os detalhes que 

envolvem a autoria deste material, por isso trataremos o autor deste material como o “reda-

tor lucano”, lembrando que este redator também representa, numa certa medida, a própria 

comunidade a qual se dirige. Nossa investigação sempre considerou que a comunidade lu-

cana, a qual teve acesso ao texto que chegou a nós, também fora responsável pelos textos 

produzidos no material de Lucas-Atos. Com esta exegese encerramos o nosso segundo capí-

tulo. 

No último capítulo de nosso trabalho, uma vez que estamos considerando todo 

material redacional o qual denominamos de Lucas-Atos, fizemos uma incursão a este mate-

rial para verificar a recorrência do tema tratado, da refeição no texto de Lucas-Atos, com o 

fim de avaliar estes outros textos à luz de Lucas 24,13-53. Pudemos verificar que o redator 

do texto do Evangelho trata da refeição em três níveis diferentes: a ceia judaica; a refeição 

com os impuros; e a refeição como banquete, termo exclusivo de Lucas. Já em Atos, as re-

corrências estão ligadas à continuidade do movimento deflagrado pelos evangelhos do mo-

vimento de Jesus. Há um certo objetivo programático do redator de Lucas-Atos, no segundo 

volume de seu trabalho, no que se refere a refeição já no contexto de judeus da diáspora e 

que algum tempo depois passa a pertencer ao grupo denominado cristão. No entanto, este 

conceito da refeição como inclusão dos não privilegiados perde força e se transforma em 

pequeno rito simbólico. Mas este assunto merece uma outra pesquisa. 

Estes são os caminhos que tomamos no nosso trabalho com a meta de avaliar es-

tes pontos referidos acima para verificarmos o grau de influência sofrido pelos judeus a 

ponto de refazerem os seus conceitos da refeição, pelo menos, nos primeiros anos de sua 

existência. 

 



CAPÍTULO 1 

ESTUDO DA REFEIÇÃO NO MUNDO GREGO 

Começaremos nosso estudo apontando os elementos que são relevantes para o 

entendimento de uma cena recorrente no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, a 

mesa. Nosso objetivo é tentar compreender porque o redator de Lucas apresenta esta cena 

como uma cena de revelação. Nosso primeiro passo será avaliar pelo viés da cultura como 

podemos considerar a mesa, um lugar restrito aos que eram considerados dignos pelos ju-

deus, apresentada por Lucas-Atos, como um lugar em que há restauração das pessoas indig-

nas e a revelação de questões obscurecidas pelas circunstâncias. Também faremos uma ava-

liação de algumas imagens pintadas em vasos de cerâmica dos séculos 7 e 6 em Corinto nos 

quais veremos o banquete (deîpnon – refeição) representado de maneira tal que nos dá a 

entender ser a refeição para os gregos um lugar de inclusão, e isto faremos também verifi-

cando sobre as práticas da mesa nas culturas antigas. Em seguida, analisaremos o espaço em 

que essas sociedades antigas, no nosso caso a sociedade grega e a sociedade israelita, efeti-

vamente ocupavam nesse período, e em tempos posteriores. Veremos que o campo, o espa-

ço rural, era o espaço onde não só viviam como também se relacionavam com os vários 

grupos da época. As sociedades que estamos considerando são sociedades agrícolas do Me-

diterrâneo, assim a agricultura fazia parte de sua subsistência, mas as condições políticas da 

época também devem ser consideradas, pois davam o tom de seu desenvolvimento ou ex-

ploração. Por fim, acreditamos que a religião não está separada desse processo e, por isso, 

faz parte do conjunto dos elementos que foram fundamentais para a formação de sociedades 

que viviam sob o mesmo domínio. Esse será o desenvolvimento do primeiro capítulo. 
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1.1 A Cultura como ponto de partida. 

Nossa pesquisa tem como ponto de partida o agrupamento humano, suas rela-

ções e suas interpretações sobre a realidade que o cerca, quando então nasce o conceito de 

cultura. O ser humano em grupo constrói valores e organiza suas relações e seus espaços 

para que se mantenha a possibilidade da vida, ou seja, para viverem o mais das vezes de 

forma amistosa entre seus membros e entre grupos, mesmo em meio a conflitos1; mas não 

só isso: também atualizam suas compreensões da realidade que se faz dinâmica no processo 

da construção da cultura. Essas atualizações passam pelos contatos entre grupos com seus 

valores e visões de mundo que transitam entre eles. 

Na construção de sua cultura e de sua identidade o ser humano junto a seu grupo 

se utiliza de uma dimensão que o caracteriza. Ernst Cassirer chama a atenção para essa di-

mensão que é a simbólica. Segundo Cassirer “em vez de definir o homem como animal ra-

tionale, deveríamos defini-lo como animal symbolicum. Ao fazê-lo, podemos designar sua 

diferença especifica, e entender o novo caminho aberto para o homem – o caminho para a 

civilização”2. Continuando essa reflexão com Cassirer podemos entender que: 

No entanto, no mundo humano encontramos uma característica nova que pa-

rece ser a marca distintiva da vida humana. O círculo funcional do homem não 

é só quantitativamente maior; passou também por uma mudança qualitativa. O 

homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu 

ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador, que são encontrado em todas 

as espécies animais, observamos no homem um terceiro elo que podemos des-

crever como o sistema simbólico. [...] o homem não vive apenas em uma rea-

lidade mais ampla; vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão da realidade. 

[...] 

                                                 

1 Estamos enfatizando aqui os contatos que possibilitam as trocas de maneira tal que permitem a fixação da iden-
tidade do grupo frente a outros grupos, sem, no entanto, nos esquecer de que em muitos há conflitos e estes colo-
cam a vida do grupo em risco. Devemos considerar que a formação de Israel na Palestina não se deu numa ação 
militar ou “tomada de terra”, porém também não foi de maneira alguma um processo absolutamente amistoso. 
Herbert DONNER trata bem dessa questão em seu livro História de Israel: e dos povos vizinhos. John BRIGHT 
em seu História de Israel, no entanto tem uma posição mais conservadora, acreditando que a narrativa de Josué, 
embora com os problemas literários que lá se apresentam, descreve o que essencialmente pode ter ocorrido. De 
qualquer maneira, as duas abordagens pressupõem conflitos, mas estamos inclinados a adotar a primeira delas. 
2 CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem. 2005, p.50. 
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Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive num univer-

so simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse univer-

so. [...] O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamen-

te; não pode vê-la, por assim dizer frente a frente. A realidade física parece 

recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do homem.3 

Com estas ponderações, Cassirer afirma sobre uma dimensão do ser humano que 

dá a este a base para a construção de seu mundo. A época em que estamos considerando, o 

mundo antigo, o grupo era, por assim dizer, o que dava ao ser humano sua identidade, po-

rém, mesmo nessa época, já havia lampejos da individualização, pois o ser humano, mesmo 

vivendo em grupo, assimilava valores particulares e emprestava esses valores ao grupo do 

qual fazia parte. Hoje sabemos que nossa sociedade enfatiza mais o individuo que o grupo 

no qual está inserido, mas mesmo com essa ênfase o ser humano ainda se utiliza do grupo 

para fixar sua própria identidade. Talvez o que nos diferencie das sociedades do mundo bí-

blico em particular seja nosso modo de produção e também as conquistas que tivemos há 

três ou quatro séculos. Será nesta perspectiva, ou seja, levando em consideração o sistema 

simbólico que caracteriza o ser humano, que vamos analisar a prática cotidiana da mesa das 

sociedades greco-romanas e judaicas. 

O nosso estudo é o comportamento de um grupo à mesa e isso poderia sugerir 

uma história de como alguns grupos reagiram frente a essa prática cotidiana, o que fazem 

alguns historiadores ao analisarem aspectos particulares e definidos desses muitos grupos4, 

porém nossa pretensão é somente verificar o comportamento singular, se assim podemos 

dizer, de um grupo que aspirava pela construção de sua própria identidade. 

Mas o que é mesmo cultura? Para Terry Eagleton, além da complexidade que es-

te termo carrega em si, cuja origem latina é colere, cultura tem como significado original 

“lavoura ou cultivo agrícola, o cultivo do que cresce naturalmente”5. Porém este termo des-

dobrou-se e ampliou os seus significados. No desenvolvimento do ser humano, na medida 

                                                 

3 CASSIRER, Ernst. 2005, pp.47-48. 
4 Por exemplo, cf. BURKE, Peter. O que é história cultural? 2005; ou do mesmo autor A escrita da história. 
1992. Ver também FUNARI, Pedro P. A. Teoria da história. 2008; GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. 
2008. 
5 EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. 2005, p.9. Ver também HELL, Victor. A ideia de cultura. 1989; e 
SANTOS, José L. dos. O que é cultura? Coleção Primeiros Passos. 
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em que este passou de simples nômade para assentado em regiões cultiváveis, em regiões 

que a “cultura” era possível, este ser que se sedentarizava passou também a fixar suas novas 

formas de visão de mundo. Eagleton afirma que: 

“Cultura” denotava de início um processo completamente material, que foi 

depois metaforicamente transferido para questões do espírito. A palavra assim 

mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da própria hu-

manidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos a Picasso, do 

lavrar o solo à divisão do átomo. [...] 

Se a palavra “cultura” guarda em si os resquícios de uma transição histórica 

de grande importância ela também codifica várias questões filosóficas funda-

mentais. Neste único termo, entram indistintamente em foco questões de li-

berdade e determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o 

criado. Se cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce 

naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre 

o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz.6 

Estas considerações de Eagleton dão conta dos agrupamentos humanos no de-

senvolvimento do nomadismo para o assentamento e deste para a urbanização, porém nós 

trabalharemos do ponto de vista de grupos que ainda estão a caminho da transformação da 

cultura num processo urbano mais complexo; ou seja, os grupos do nosso objeto de análise 

são os que têm a roça como seu espaço de vida e subsistência. No Mediterrâneo do primeiro 

século o processo de urbanização não tinha a complexidade que vemos em nossos dias, mui-

to embora já se fizesse presente há séculos, pois as estruturas sociais dessa época ainda ti-

nham o espaço rural como meio de subsistência. Contudo, as “questões do espírito”, o “a-

nimal simbólico” de Cassirer, já era marca nas sociedades antigas. Afinal, a religião e a lin-

guagem é parte deste processo e constitutivo do ser humano, principalmente na fase de sua 

fixação em terras cultiváveis e, por isso, podemos considerar os valores dessa época como 

valores já elaborados por seres humanos com um “capital simbólico”7 constituído. 

                                                 

6 EAGLETON, Terry, pp.10-11. 
7 Sobre este termo, ver: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 2010, p.134. Este é um termo usado por Pierre 
Bourdieu no qual evoca o conceito ideológico de poder na constituição de um conjunto de símbolos por uma 
parte dos membros do grupo em questão, aqueles que exercem o poder, com o objetivo de fazer com que este 
grupo cumpra as demandas assimiladas na formação do mesmo. Nós também temos em mente que este princípio 
esteve presente nos grupos que estamos estudando, no entanto, a refeição, era uma prática tanto da parte do gru-
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Optamos assim pela cultura como viés para nosso entendimento e para que pu-

déssemos realizar nossa pesquisa de maneira satisfatória. A cultura, então, foi nosso ponto 

de partida, a cultura como produto dos meios necessários para a subsistência e manutenção 

de certo grupo. Os métodos que mencionaremos transcorrem todo nosso trabalho, por es-

tarmos estudando basicamente o comportamento de um grupo do mundo bíblico, no mundo 

antigo, em torno da mesa. Esta prática é com certeza um constructo desta cultura. Também 

podemos dizer que esta prática faz parte de uma das opções que tal grupo fez e, assim, po-

deremos avaliar as informações necessárias sobre a constituição e características deste gru-

po. A comunidade lucana tem suas raízes no judaísmo, mas, possivelmente, são judeus da 

diáspora8 que convivem no meio greco-romano. 

Os métodos que evocamos para desenvolver nosso estudo, nossa análise do 

comportamento de tal grupo à mesa, e da análise do texto bíblico que estamos utilizando 

para este estudo, são os métodos da antropologia cultural e histórico-crítico9, pelas leituras 

atentas de obras cujos respectivos autores já se debruçaram neste tema. O método da antro-

pologia cultural visa o entendimento do comportamento de grupos enquanto pertencentes a 

uma dada cultura do Mediterrâneo do século 1; já o método histórico-crítico visa o enten-

dimento do texto que analisaremos para verificar nossa hipótese. Deste segundo falaremos 

no segundo capítulo. Neste primeiro momento utilizaremos o método antropológico com a 

intensão de facilitar a compreensão sob um olhar nas culturas da época nas quais as comu-

nidades estão inseridas e em contato. O ser humano é dinâmico e, por assim dizer, projeta 

na cultura o seu dinamismo, criando meios para fixação e mudança. No que diz respeito ao 

método científico, Luiz Gonzaga de Melo afirma o seguinte: 

                                                                                                                                                       

po com certo poder como também daqueles que se achavam sob este poder. 
8 Essa nossa afirmação baseia-se no fato de que o Evangelho de Lucas foi escrito nas últimas décadas do século 
1, assim consideramos a comunidade lucana como uma comunidade formada, em sua maioria, por judeus pós 70, 
ou pós-destruição do templo, portanto judeus da diáspora. A diáspora caracteriza-se pelo grupo de judeus que, 
devido à guerra de 66-70 d.C., habitava o mundo grego da época. A localização geográfica dos textos de Lucas-
Atos é discutida entre os comentaristas e estes os colocam na Ásia na Menor, por exemplo KOESTER, 2005, 
p.331-332; também Halvor MOXNES, A economia do reino, 1995, p.29, questiona o desconhecimento da narra-
tiva lucana sobre a geografia da Palestina. 
9 Este método é aquele que privilegia as análises cuja história deve ser considerada, tanto quanto a estrutura 
social e cultural da sociedade que temos como objeto neste trabalho, a sociedade do mundo antigo, mais especi-
ficamente a sociedade do mundo bíblico. Nosso interesse por esse método, que na verdade se faz por um conjun-
to de métodos, está exatamente em considerarmos o ambiente social de um grupo do Mediterrâneo no primeiro 
século. Ver, por exemplo; EGGER, Wilhelm. Metodologia do Novo Testamento, 2005; SCHNELLE, Udo. In-
trodução à exegese do Novo Testamento, 2004; WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento, 1998; SILVA, 
Cássio M. D. da. Metodologia de exegese bíblica, 2003;  e ZABATIERO, Júlio. Manual de exegese, 2007. 
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Mas o método científico, na prática, é o conjunto de técnicas utilizadas na ati-

vidade científica. Falar de método é falar de objeto, de objetivo ou finalidade. 

O método científico é, pois, o conjunto de procedimentos que levam ao obje-

tivo científico. Qual o objetivo da ciência? Seu único fim é o conhecimento, a 

verdade objetiva. Acredita-se que seja o método experimental, controlado, o 

método mais eficiente e seguro de se chagar ao conhecimento10. 

Definidos, assim, o caminho a percorrer, com o objetivo para que nossa pesquisa 

tenha elementos suficientes e eficientes ao conhecimento que almejamos, este caminho é o 

da análise da cultura como uma grandeza que possibilita trocas. O método antropológico 

como parte dos métodos das ciências humanas que analisam o comportamento e as relações 

do ser humano em sociedade, não deve ser concebido com um olhar nas leis naturais, da 

física, mas sempre levando em consideração as ações humanas.  James B. Conant, citado 

por Melo, afirma que “a ordem da natureza, dizia-se, está submetida ao reino do determi-

nismo, é o universo da necessidade:”, mais a frente comenta, no entanto, que “em contrapar-

tida, a atividade humana tem um cunho de espontaneidade, de criatividade, de liberdade; 

escapando à rigidez do determinismo não pode deixar-se encerrar numa lei explicativa”11. 

Sendo assim, é justo fazermos uso deste método para avaliar as condições de uma comuni-

dade da época para a qual o texto de Lucas foi escrito. 

Mais especificamente lançaremos mão da linha da antropologia que trata da di-

fusão cultural que “[...] busca, antes de tudo, uma explicação histórica para explicar as se-

melhanças existentes entre as culturas particulares”12. Partimos do ponto em que a cultura 

deve ser tida como dinâmica. Não há uma cultura que seja vencida pelo tempo e não seja 

provocada a mudanças. Esse dinamismo é derivado do próprio ser humano que “tem a capa-

cidade de questionar os seus próprios hábitos e modifica-los”13. O que pretendemos neste 

trabalho é entender uma prática particular de um grupo particular, o qual faz parte de uma 

cultura, a comunidade lucana, da qual teremos, com a leitura de um texto do Evangelho de 

Lucas, e também pelas recorrências encontradas no material Lucas-Atos, informações sobre 
                                                 

10 MELO, Luiz G. de. Antropologia Cultural. 2005, p. 14. 
11 MELO, L. 2005. Op. cit. James B CONANT, Ciência e Senso Comum. p.27. 
12 MELO, p. 223. Neste capítulo Luiz Gonzaga de Melo descreve de maneira geral esta linha da antropologia 
evocando três escolas: o difusionismo inglês, o difusionismo alemão e o difusionismo americano (estaduniden-
se). 
13 LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. 2006, p.95. 
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a comensalidade no contexto cultural judaico diante dos contatos com a cultura greco-

romana. 

A difusão da cultura é entendida pela antropologia como sendo o ato no qual du-

as ou mais culturas tomam emprestado de suas correspondentes os “padrões culturais” que 

nelas existem. Há duas escolas, inglesa e alemã, que analisam esse processo de trocas, mas 

que, segundo Laraia,14 superestimam sua importância. Em todo caso, é impossível ignorar 

este processo quando se trata de culturas que dividem espaços congruentes.  

Estas escolas são apresentadas de maneira sintética por Melo em seu Antropolo-

gia cultural e nos permite aclarar o método para compreensão de nossa análise. Para o fun-

dador do difusionismo inglês, Grafton Elliot Smith, comenta Melo, que ele concebe este 

método como sendo o que defende a “difusão como o principal motor da dinâmica cultural” 

e por isso “levada [a] verificar quão difícil é a inovação ou a criação de novos valores cultu-

rais”15. Foi W. J. Perry “quem melhor expôs esta teoria” afirmando que “a civilização ou a 

cultura de todo mundo moderno era basicamente a mesma por conta da difusão”16. Sendo 

assim, podemos pensar na cultura judaica, na cultura greco-romana e em outras culturas da 

época como difusoras de seus principais valores, mas não só. Podemos afirmar que os con-

tatos entre estas culturas foram decisivos para a assimilação de valores de uma cultura em 

outra. Na verdade, partimos deste pressuposto para analisar a prática da mesa na comunida-

de lucana, ou seja, a difusão dos valores judaicos em contato com os valores da cultura he-

lênica dão o tom para a formação de uma nova comunidade, permeada pelos valores de duas 

culturas em conflito17. Isto porque o ambiente em que nasce as primeiras comunidades cris-

tãs é um ambiente de expansão. 

A ideia que estamos levando em consideração é de que a comunidade lucana é 

uma comunidade organizada por volta do fim do primeiro século18 e que pode ter feito parte 

                                                 

14 LARAIA. 2006, p.105. 
15 MELO, 2005, p.225. 
16 PERRY, W. J., The Children of the Sun.  
17 O conflito ao qual nos referimos não é necessariamente um embate entre estas culturas, mas, levando em conta 
nosso objeto específico que é “à mesa” temos um conflito interno entre judeus que não aceitam estrangeiros na 
prática da refeição. Cf. J. J. Collins. Culto e cultura. In “Identidade fluídas no judaísmo antigo e no cristianismo 
primitivo”. 2010, pp. 29-54. 
18 Há um consenso entre os comentários de que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito após os anos 70, após a 
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do grupo de judeus dispersos na época, judeus da diáspora19. Essa dispersão deu lugar para 

o contato com os valores da cultura grega, é o que veremos, e, por consequência, a mesa 

passa por um processo de reestruturação. 

Para o difusionismo alemão, segundo Melo, “A maior contribuição desta escola 

para a antropologia, em geral, foi, com certeza, de cunho metodológico. Ao contrário da 

escola precedente [inglesa], não se contentaram em identificar semelhanças culturais em 

duas culturas particulares e daí concluir ter havido difusão necessariamente”20. Mais à fren-

te, Melo dá exemplos de semelhanças encontradas em duas culturas que comprovam a difu-

são de valores respectivos. Afirma Melo que “Outra grande contribuição desta escola, tam-

bém ligada à interpretação dos traços de cultura semelhantes, foi o chamado critério da for-

ma inadequada”21. Desta afirmação de Melo podemos dizer que no caso particular do texto 

de Lucas 24,13-53, o qual descreve a ida de dois discípulos à Emmaús, quando sentam-se à 

mesa ainda não conhecem Jesus no estranho com quem caminharam, porém o convidam à 

sentar-se com eles. Neste episódio podemos afirmar que sentar-se à mesa com um estranho 

já não era considerado problema. O que diferenciou esta cena foi terem reconhecido o estra-

nho no partir do pão. Mais a frente, no mesmo texto, temos outro episódio em torno da me-

sa, agora em Jerusalém com os demais discípulos. 

Descrevendo outra escola do difusionismo, Melo expõe que o difusionismo ame-

ricano (estadunidense) contribuiu com a ideia da delimitação da cultura em estudo. Segundo 

Melo, falando dos seguidores dessa escola, afirma que “a cultura é por demais complexa 

para permitir um levantamento histórico completo de caráter universal. Razão pela qual op-

taram pelo estudo de áreas delimitadas e, de preferência, pequena”. Na nossa pesquisa, com 

o intuito de verificarmos as comunidades lucanas refletidas nos textos de Lucas-Atos em 

torno da mesa, estamos considerando esse recorte, qual seja, as comunidades que provavel-

mente foram as primeiras leitoras dos mesmos textos de Lucas. Estamos considerando uma 

                                                                                                                                                       

destruição do Templo de Jerusalém, por volta dos anos 80 do primeiro século de nossa era. Ver, por exemplo, 
Conzelmann e Fitzmyer. 
19 Cf. John J. Collins. 2010, pp. 29-54. Neste artigo John J. Collins defende a posição de que o helenismo, pre-
sente entre os judeus palestinos desde a época dos Macabeus, não foi uma ameaça ao modus vivendi dos judeus 
dispersos de fala grega. 
20 MELO, p. 227. 
21 MELO, p.228. Aqui melo refere-se ao critério criado por F. Graebner. 
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comunidade de judeus, pois as tradições judaicas estão presentes no texto do caminho à 

Emmaús, de raízes judaicas. 

Ainda, a respeito das práticas judaicas em torno da mesa, sabemos que o tema da 

pureza era caro aos judeus22. Mary Douglas faz um estudo interessante sobre essa questão 

em seu livro “Pureza e perigo” com relação às prescrições nos livros do Antigo Testamento, 

Levíticos e Deuteronômio23. Nas palavras de M. Douglas lemos: 

As noções de poluição inserem-se na vida social a dois níveis: um largamente 

funcional, o outro expressivo. No primeiro nível, o mais óbvio, encontramos 

pessoas tentando influenciar o comportamento umas das outras. As crenças re-

forçam os constrangimentos sociais: todos os poderes do universo são chama-

dos a garantir a realização de um desejo de um velho homem moribundo, a 

dignidade de uma mãe, os direitos do fraco e do inocente. O poder político é 

geralmente precário e os chefes primitivos não são uma exceção à regra. As 

suas legítimas pretensões apoiam-se nas crenças em poderes extraordinários 

que emanam da sua pessoa, das insígnias da sua função ou das palavras que 

pronunciam. Do mesmo modo, a ordem ideal da sociedade é mantida graças 

aos perigos que ameaçam os transgressores. Estes pretensos perigos são uma 

ameaça que permite a um homem exercer sobre outro um poder de coerção. 

Mas aquele que o exerce receia também expor-se a eles se acaso se afastar do 

bom cominho.24 

Nestas palavras que tomamos emprestadas de Mary Douglas temos uma impor-

tante indicação de que a funcionalidade da prática da mesa entre os judeus que de certa for-

ma marcava a ordem de suas práticas rituais começam a ceder espaço à prática que tinham 

os gregos em torno da mesa. Ao afirmar que o poder político legitima suas pretensões “nas 

crenças em poderes extraordinários que emanam da sua pessoa, das insígnias da sua função 
                                                 

22 De acordo com John J. Collins: “A questão da helenização do judaísmo não está limitada à aceitação de cos-
tumes e ideias gregos, apesar de certamente estar incluída. Também envolve a reação judaica aos novos costu-
mes e ideias. Assim, por exemplo, a busca da pureza como encontramos na seita conhecida por intermédio dos 
Manuscritos do Mar Morto [sobre estes manuscritos ver Florentino García Matínez – bibliografia], e refletidas 
em 4QMMT, pode ser atribuída em grande parte ao choque do encontro com a cultura helenística. Alguns judeus 
recuaram das novidades estrangeiras, que consideravam como poluentes, e tentaram se isolar de influencias 
externas.”, esta afirmação se encontra no Prefácio de Identidades fluídas no judaísmo antigo e no cristianismo 
primitivo. 2010. 
23 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. 1991, pp.57-74. 
24 DOUGLAS, Mary. 1991, p.15. 
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ou das palavras que pronunciam”, Mary Douglas nos assinala que, para o nosso estudo es-

pecífico dos dois discípulos de Emmaús à mesa com um estranho, essas crenças já haviam 

sido rechaçadas pelo próprio ato em si, pois não vemos no texto de Lucas uma discussão se 

eles podiam sentar-se a mesa com tal estranho, porém o convidam sem maiores questiona-

mentos. 

Então, vimos que para entendermos nosso objeto de estudo, a mesa no contexto 

de Lucas-Atos, mais especificamente no contexto de Emmaús, tomamos o caminho da aná-

lise antropológica da difusão de culturas. Pelo fato de termos em mãos um texto que deve 

ter sido produzido a comunidades do fim do primeiro século, podemos afirmar que estamos 

diante de comunidades de judeus da diáspora, pois preservam suas tradições e sentam-se à 

mesa com estrangeiros. Esse será o nosso próximo passo, isto é, com um estudo feito por 

Alexandre Carneiro Cerqueira Lima veremos como essa prática pode ter sido introduzida no 

meio dos judeus da diáspora. 

1.2 A refeição no meio grego 

Com estas nossas primeiras considerações sobre os procedimentos que adotamos 

para nossa pesquisa, indicando os caminhos que optamos para que isso ocorresse, vamos 

agora verificar como a sociedade greco-romana encarava a prática da mesa. Dissemos que 

os estudos de Alexandre C. C. Lima será nosso referencial para uma compreensão adequada 

da refeição no mundo grego, porém, antes verificaremos algumas descrições de banquete 

que ocorriam no período antigo entre os romanos, num estudo de Roy Strong25, e também 

examinaremos alguns apontamentos no que diz respeito à refeição grega no trabalho de Hal 

Taussig26. 

Em Strong percebemos que seu interesse básico é num estudo da história da cu-

linária desde a época da Roma antiga, passando pelos gregos e a Renascença. Hal Taussig, 

por sua vez, mostra como o cristianismo primitivo herdou, de certa forma, a prática do que 

este autor chama de “refeição Helenística”. Do trabalho de Strong, nosso interesse está no 

fato de que este autor aborda o tema como prática do banquete pelas classes dominantes, 
                                                 

25 STRONG, Roy. Banquete. 2004.  
26 TAUSSIG, Hal. In the beginning was the meal. 2009. 
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porém o povo também tinha, de certa forma, acesso à mesma prática pelo trânsito do po-

der27. Já no texto de Taussig, seu interesse é mais imediato no que diz respeito à formação 

do cristianismo primitivo e como este assimilou a prática das refeições festivas. Segundo 

ele, a refeição não é uma prática pura de uma cultura, mas a construção dessa prática está no 

contato com outros grupos28. 

Strong começa seu trabalho descrevendo um banquete que aparece em Satyricon 

de Petrônio. Entre os muitos excessos que estão presentes nesta descrição do banquete, cujo 

anfitrião é Trimálquio, nosso autor observa o seguinte: 

No mundo da Antiguidade clássica, esta foi uma das primeiras ações que dis-

tinguiu homens civilizados dos semi-selvagens. O convívio, tanto para gregos 

como para romanos, era visto como uma das pedras angulares da civilização, 

embora ambígua e complexa. A mesa e os convidados que se reuniam em tor-

no dela para partilhar seus prazeres podiam ser um veículo de agregação e u-

nidade social; mas podiam também encorajar distinções sociais, separando as 

pessoas em categorias pela colocação dos lugares, ou, pior ainda, pela exclu-

são. A comida oferecida a um superior expressava humildade e subserviência 

por parte do anfitrião. A reunião de iguais demostrava a comunhão do grupo. 

A refeição e tudo o que a ela se ligava era, e em larga medida ainda é, um veí-

culo determinante de status e hierarquia – e também aspiração –, qualquer que 

seja o padrão dominante da sociedade. Isso era bem claro na época da Cena 

Trimalchionis, quando já tinham alcançado uma forma de expressão muito so-

fisticada. No entanto, constituía uma tradição que os romanos tinham tomado 

dos gregos e, antes deles, das antigas civilizações do Oriente Próximo.29 

Desta forma vemos que o banquete, característico das elites, ou classes altas, era 

um espaço de convívio, ou por interesses particulares quando “a comida oferecida a um su-

perior expressava humildade e subserviência por parte do anfitrião”, ou por interesse de 

                                                 

27 STRONG, 2004, pp.8-9. 
28 TAUSSIG, Hal. 2009. Este autor, no prefácio de sua obra nos dá indicações de que a refeição no cristianismo 
primitivo teve um começo tal que viu na prática dos helenos motivos para se constituir no novo movimento deri-
vado do movimento de Jesus, e antes também no próprio judaísmo. Ele afirma que “[...] a meal can never be a 
pure beginning, even as Christianity’s beginnings can never be pinpointed” [… uma refeição nunca pode ser 
pura em seu começo, assim como o cristianismo nunca pode ser localizado] (p.ix). 
29 STRONG. 2004, pp.14-15. 
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grupos quando “a reunião de iguais demostrava a comunhão do grupo”. Outra observação 

que fazemos do texto acima é que o banquete praticado por uma sociedade, no caso os ro-

manos, era uma tradição advinda de outra sociedade, dos gregos. Não há sociedade, ou gru-

pos culturais que possam com suas práticas declararem-se absolutamente singulares, ou ex-

clusivos. Como vimos no começo deste capítulo, as culturas se intersectam compartilhando 

assim valores próprios. 

Sobre as classes de pessoas30, o os grupos que participavam de refeições Taussig 

diz que tais participações estavam de certa maneira disseminadas pela sociedade. Não havia 

privilégios para um ou outro grupo, as participações eram em vários níveis, cada qual com 

as maneiras que lhes eram peculiares. Taussig afirma que: 

The festive meals of the Hellenistic Mediterranean were almost everywhere. 

The wealthy, the poor, the elite, the merchants, and the laborers all had some 

occasion to recline for festive meals. Indeed, in this period after classical 

Greece's cultural dominance, the festive meals had spread into societal loca-

tions that included a wide range of people not part of the former classical ver-

sions. Although not always the norm, both slaves and women now often parti-

cipated, sometimes even reclining.31 

Segundo ainda a análise do texto de Roy Strong, a prática da partilha à mesa, 

comida e vinho, remonta a mais de dois mil anos a.C. Já os babilônios tinham o costume de 

fazer dessa prática “contraponto social para um contrato escrito [...] Os monarcas mesopo-

tâmicos produziam banquetes estupendos para acontecimentos importantes, como uma vitó-

ria militar, a chegada de uma embaixada, a inauguração de um novo palácio ou templo”32. 

Lembremos que no ano 587 a.C. os israelitas foram exilados por este povo e permaneceram 

no exílio por cerca de 50 anos33. Mais adiante, analisando o estudo feito por Alexandre C. 

                                                 

30 Sobre o status dos gregos, estrangeiros e escravos na época helenística, ver também: KOESTER, Helmut. V.1. 
2005, pp.58-65.  
31 TAUSSIG, Hal. 2009, p.2. [As refeições festivas do Mediterrâneo helenístico estavam em quase todos os luga-
res. Os ricos, os pobres, a elite, os mercadores e os trabalhadores todos tinham alguma ocasião para reclinarem-
se às refeições festivas. Com efeito, neste período, após o domínio cultural da Grécia clássica, as refeições festi-
vas tinham se espalhado em locais da sociedade que incluíam uma ampla gama de pessoas, as quais não faziam 
parte das primeiras versões clássicas. Embora nem sempre como norma, os escravos e as mulheres participavam 
frequentemente, às vezes até reclinavam-se.] 
32 STRONG. 2004, p.15. 
33 Cf. DONNER, Herbert. História de Israel. V.2. 2006, pp.433-442. Do exílio babilônico temos um bom argu-
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C. Lima, veremos que essas peças também datam deste período. Este é um dado relevante 

para considerarmos em nosso estudo, pois, se, como vimos, as culturas apresentam pontos 

de contato, o exílio de 50 anos deve ter marcado profundamente os israelitas que lá estive-

ram. 

Neste subtítulo, R. Strong faz uma descrição detalhada de como os gregos influ-

enciaram os romanos no que diz respeito à culinária, porém o nosso interesse não é a culiná-

ria propriamente dita, mas a festividade que a motivava. De qualquer forma, para os israeli-

tas, cujas tradições restringiam muitos dos alimentos desta dieta, essas festividades causa-

ram, num primeiro momento, espanto e imprecação34. Mas posteriormente, com a própria 

prática envolvida na demanda da época, podemos inferir que tal dieta já poderia estar cau-

sando embaraço aos israelitas que, por um lado, sentavam-se à mesa com sua dieta e, por 

outro, conheciam essa nova culinária do povo que os exilara. 

Em princípio podemos admitir que esta prática não era tão inclusiva a ponto de 

diferenciar das práticas dos israelitas, afinal “qualquer tipo de alimentação formal era exclu-

sividade dos homens; mulheres e crianças ficavam excluídas”35, mas sem dúvida, as festivi-

dades e a própria dieta favoreciam ao povo bíblico que estava no exílio babilônico e tam-

bém aqueles que viveram o período de expansão da cultura helenística de repensar suas fes-

tividades e sua dieta e olharem para a prática da mesa como uma prática de inclusão, e não o 

contrário. Lembremos que os exilados eram, em sua maioria, a elite de Israel e que cinquen-

ta anos pode ter sido tempo suficiente para que essas práticas se tornassem comum entre 

eles; por outro lado temos a maioria do povo que era gente simples e sofria com a fome, 

pois alguns ficaram na terra e outros tiveram que fugir. Quem tem fome, acredito, não está 

muito interessado nas tradições ou mesmo nos rituais, a não ser que essas tradições e rituais 

estejam de tal maneira a seu favor, a promover o cessar de sua fome; e para a elite, mesmo 

permanecendo fiel às suas tradições, as práticas estranhas podem ter sido repensadas ao 
                                                                                                                                                       

mento para entender em qual nível a cultura israelita teve um contato determinante com a cultura babilônica para 
sua visão de mundo nos séculos seguintes, e logo após, com a cultura helênica. Este mesmo autor assinala no 
volume 1 desta obra que a formação de Israel e Judá não se fez em completa harmonia com os povos vizinhos, 
ao contrário, em meio a muitos conflitos. Israel tem uma história de muito trânsito cultural (religioso em particu-
lar). 
34 Do estudo sobre “mito e religião” ver: CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem. 2005, pp.121-179. Neste 
texto Cassirer levanta uma discussão sobre “tabu” e aponta para as religiões semitas um desenvolvimento e uma 
mudança de sentido religioso, o que o autor vê nos profetas bíblicos.  
35 STRONG. 2004, p.20. 
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longo de um tempo de tal forma que haja adaptações, afinal essas festividades aconteciam 

em ambiente cujo poder era motivo de exposição. Temos um caso típico descrito no Evan-

gelho de Mateus 12,1-8 que descreve os discípulos de Jesus colhendo espigas no dia de sá-

bado: “Por esse tempo, Jesus passou, num sábado, pelas plantações. Os seus discípulos, 

que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las” (v.1)36. Neste texto de 

Mateus temos um sinal de que a prática da mesa se justificava pela necessidade imposta 

pela vida e não como uma regra a ser cumprida em detrimento da vida. Não estamos defen-

dendo que os israelitas assimilaram todos os excessos cometidos nesses banquetes, ou até 

mesmo que oferecessem sacrifícios aos deuses estrangeiros37, mas tal festa parecia estar 

mais em função da vida que suas práticas exclusivistas à mesa. 

Porém, outro dado importante discutido por Roy Strong em seu livro, dá conta 

de uma informação a respeito do controle pela religião sobre “o que” e “quando” comer. 

Segundo o autor, “embora os alimentos estivessem intimamente conectados à crença religi-

osa nas culturas grega e romana, em caso algum a religião tentou controlar quando e o que 

as pessoas comiam”38. No entanto, no judaísmo havia esse controle e “o cristianismo herdou 

da tradição judaica a prática de regular o que e quando as pessoas comiam”39. Assim, o que 

dissemos a respeito da dieta dos israelitas, podemos confirmar com o judaísmo que este 

mantinha viva a tradição do controle. Sabemos que nos Evangelhos, também observado por 

Strong, e nas cartas de Paulo “não demonstram qualquer preocupação especial com a comi-

da”40. Aliás, Jesus em algumas ocasiões, segundo os Evangelhos, aparece na defesa da parti-

lha41, mesmo que isso lhe custasse ser reprovado por parte dos religiosos por estar à mesa 

com quem não era digno dela. 

                                                 

36 Bíblia de Jerusalém, 2ª impressão. São Paulo: Paulus. 2003. 
37 No que diz respeito ao culto a deuses vizinhos, ver: SMITH, Mark S. O memorial de Deus. 2006, capítulos 1 e 
2. Neste texto, Smith defende a tese de que na formação do povo bíblico, o monoteísmo foi uma construção lenta 
deste povo. 
38 STRONG. 2004, p.48. 
39 Idem, p.49. 
40 Idem, p.49. 
41 Mateus 9,10-12; 15,22-28; Marcos 2,15-17; Lucas 11,37-41. Essas são algumas passagens dos sinóticos que 
narram episódios de Jesus e seus discípulos à mesa. Podemos perceber que a partilha e a boa disposição do “co-
ração” deveria ser o critério para que as pessoas sentassem à mesa umas com as outras. 
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Com esta prévia sobre a postura dos romanos, gregos e judeus à mesa descrita 

acima, passemos agora à análise das imagens em vasos de cerâmica conforme o estudo de 

Alexandre Carneiro Cerqueira Lima. Das várias imagens que ele estudou, faremos menção 

de cinco delas que achamos ser suficiente para nosso propósito. 

Já fizemos este levantamento em outro trabalho nosso42, quando o objetivo era 

estudar a refeição no movimento de Jesus e em suas gerações seguintes. Na ocasião fizemos 

uma análise do estudo de Lima com os vasos de cerâmica, para averiguar as possíveis influ-

ências sofridas pela cultura judaica, e mais especificamente o movimento de Jesus, descrito 

nos Evangelhos Sinóticos, somado ao Evangelho de João. Nossa conclusão foi de que o 

movimento de Jesus estava bem atento à prática da mesa como ocasião de compartilhamen-

to entre os de dentro e os de fora, incluindo tanto os considerados impuros quanto os estran-

geiros. Se esta era a visão dos Sinóticos podemos inferir que Lucas, em particular, pelos 

motivos que apresenta em seu texto, estava também atento e esta prática, à refeição. 

Na introdução ao seu trabalho Lima explica qual será o objetivo com o qual se 

ocupará nos estudos com as imagens encontradas nos vasos de cerâmica de Corinto nos sé-

culos VII e VI a.C. Seu interesse está na procissão dionisíaca, isto é, nas “imagens de kômos 

nos vasos de Corinto [...] trata-se de um ritual mágico e propiciatório realizado pelos geor-

goí”43, da qual compreende “como uma das manifestações da cultura popular em Corinto 

no período da tirania dos Cypsélidas”44, e também de um rito de passagem, xenía, que é 

“considerada, por nós, como um rito oficial, na medida em que perpassa os textos do perío-

do políade (do VIII ao IV séculos a.C.) e sempre está vinculado às obrigações de um hele-

no, ou seja, receber bem um hospede – xénos. A xenía consiste em um dos ‘costumes tradi-

cionais’ entre todos os helenos”45. Vamos, assim, priorizar a xenía e fixar nosso foco nas 

imagens de banquetes pintadas em algumas “crateras coríntias” – vasos de cerâmica. 

                                                 

42 ROCHA JUNIOR, Ozeias. A refeição: elemento central na organização do movimento de Jesus. São Bernardo 
do Campo, 2007. 60 f. TCC (Bacharel em Teologia) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2007. 
43 LIMA. Alexandre C. C. 2001, p.2. 
44 Idem, p.2. 
45 Idem, p.3. 
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Os vasos estudados por Lima, segundo comenta este autor, foram pintados por 

componente das camadas baixas da sociedade coríntia e, por isso, considerados bem próxi-

mos à cultura popular de Corintos, no período dos Cýpselos. Esta consideração de Lima 

para sua pesquisa nos municia a tentarmos entender a prática da mesa na época de Lucas, 

muito embora alguns séculos mais tarde. Acreditamos que este trânsito da cultura popular, 

como coloca Lima, com a oficial aponta para o que estamos considerando como hipótese do 

nosso trabalho, isto é, a mesa como espaço para inclusão de pessoas consideradas impuras e 

não dignas na nova comunidade, tanto entre judeus como também entre os da diáspora e, 

por conseguinte, a formação de sua identidade. 

Como já assinalado, a consideração que Lima faz com relação às aproximações 

das culturas popular e oficial estão embasadas nas imagens produzidas por integrantes da 

cultura popular, ou seja, nas palavras de Lima, “as cenas pintadas pelos pintores são cons-

truções do ‘imaginário social’ e sua relação com a pólis é de ordem simbólica. As imagens 

são um espetáculo’, elas colocam em cena um conjunto de valores que são aqueles da pólis 

e ela pode ser, em certa medida, a expressão das tensões, das mudanças as quais afetam a 

comunidade”46. Podemos dizer que estas imagens criam tensões e fazem parte do processo 

de identidade frente aos valores assimilados e assumidos pelos populares em relação à cul-

tura oficial. Essas imagens encontradas nestes vasos de cerâmica traduzem muitos sentidos 

e precisões47 a respeito do que estamos considerando como formação da identidade de um 

grupo ou de uma comunidade. 

Vamos agora fazer algumas observações das imagens nos vasos de cerâmica – 

cratera – expostos por Lima. Estas figuras, ou imagens, são apresentadas no trabalho deste 

autor e, por isso, vamos utilizar apenas as descrições feitas por ele. Estas descrições estão 

no anexo deste trabalho, identificadas como crateras 1 a 5. Essas crateras são “vasos desti-

nados à mistura de vinho puro com água e geralmente usados em ocasiões festivas”48. 

                                                 

46 LIMA. 2001, p.5. 
47 Cf. comentário de Alexandre Lima, “como bem frisou Pauline Pantel, as imagens arcaicas acumulam signos. 
Elas não são ambíguas, mas polissêmicas.” (p.6). 
48 LIMA. 2001, p.50. Cf. nota 179 “A mistura do vinho testemunha uma atividade que pertence à esfera da cultu-
ra”. 
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Na primeira cratera [Anexo – Cratera 1] que vamos considerar temos elementos 

pintados que evocam a cena de um “banquete e prática de guerra”, além do cabrito e da á-

guia que evocam a caça. “Estas atividades fazem parte do mundo dos áristoi”. A ênfase a 

ser considerada por esta pintura não é exatamente da festividade, mas do deîpnon (refeição, 

jantar). A caça representada pelas figuras do cabrito e da águia “promovem a coesão social. 

Isso quer dizer que aqueles que caçam, guerreiam e comem em comum representam um 

modelo da vida cívica. A refeição sacrificial (consumo de carnes) é uma refeição igualitária 

à imagem da partilha do poder que coloca em foco a pólis arcaica. O deîpnon é uma prática 

de controle social dos cidadãos pela pólis ”49, afirma Lima. 

Nesses primeiros comentários já podemos perceber a presença forte de uma prá-

tica entre os helenos que era a refeição com amigos e que também a invocação divina50 não 

era estranha a eles (ritual para dar legitimidade à ocasião). Para o homem grego, o mundo 

humano e o espaço divino se interagem e se integram mutuamente. Sobre isso comenta Ver-

nant que “há, portanto, algo de divino no mundo e algo de mundano nas divindades”, pois 

uma relação extramundana é completamente estranha ao homem grego e, portanto, o mundo 

físico deve manifestar o divino. “Em sua presença num cosmos repleto de deuses, o homem 

grego não separa, como se fossem dois domínios opostos, o natural e o sobrenatural”51. 

A segunda cratera [Anexo – Cratera 2] que observamos é uma procissão que, se-

gundo Lima, pode ser um ritual dedicado à deusa Ártemis, “da caça passou-se para a ceri-

mônias endereçadas à deusa dos animais”52. Vemos também nesta cratera a presença marca-

da do banquete, ainda que como um rito de banquete sacrificial53. Este rito de sacrifício de-

dicado à deusa Ártemis é porque ela é considerada “nutridora: alimenta animais e seres hu-

manos”54. Esta função de nutrir a animais e a seres humanos ganha um papel de aglutinado-

ra da vida, uma função que denota o favorecimento da partilha. 

                                                 

49 Cf. LIMA. 2001, citando Pauline Pantel, pp.54-55. 
50 Ver também J. J. Collins. Culto e cultura. In “Identidade fluídas no judaísmo antigo e no cristianismo primiti-
vo”. 2010, p.33. 
51 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia Antiga. 2009, p.5. 
52 LIMA. 2001, p.59; ver também: GRIMAL, Pierre. Mitologia clássica. 2009, pp.55-58.  
53 Cf. VERNANT. 2009, p.60. Diz Vernant que o sacrifício se dava em diversos momentos da vida grega, inclu-
sive “durante as grandes festas religiosas do calendário sacro”. 
54 LIMA. 2001, p.59. Na nota 193 Lima cita Vernant com a seguinte frase: “Ártemis é a Curótrofa por excelên-



33 

Nesta cratera [Anexo – Cratera 3] o que podemos ver é uma repetição da prática 

de guerra e do banquete, porém há a ausência da prática hoplítica e também da cavalaria. O 

que Lima destaca é que se trata de um contexto fúnebre. Lima nos lembra de que na Ilíada 

de Homero “o ato de celebrar a morte de um herói (jogos, rito fúnebres e banquete) signifi-

cava a perpetuação da memória da glória (kléos) do defunto”55. Sobre isto, Grimal também 

assinala que “o que está em causa não é o destino de um povo ou de uma ‘raça’, mas de uma 

linhagem, geralmente de um único herói”56. Eu também acrescentaria que nesta celebração 

temos a honra de alguém sendo valorizada por seus pares, ou por pessoas que viam no mo-

ribundo sua própria honra57. 

Nesta quarta cratera [Anexo – Cratera 4] temos a presença de quatro cavaleiros 

que lutam em defesa de sua pólis e ganham o direito da companhia das cortesãs, como assi-

nala Lima “escravas sagradas”. Estas estão “a serviço do culto de Aphrodite na pólis dos 

Coríntios a partir da tirania dos Cypsélidas”.58 Afrodite, segundo Grimal, é a “deusa do acto 

amoroso”. Uma deusa vinda do oriente e que “não pertence ao mais antigo panteão heléni-

co, não obstante essa origem, que situa o seu nascimento antes do de Zeus”59. O culto a A-

frodite, então, constitui uma afirmação do cidadão em um espaço determinado, no caso a 

polis. Sobre esta questão, em relação a polis, afirma Vernant: 

Entre os séculos IX e VIII, no período em que se implantaram mudanças téc-

nicas, econômicas e demográficas que conduzem à “revolução estrutural” de 

que fala o arqueólogo inglês A. Snodgrass e da qual se originou a cidade-

Estado, o próprio sistema religioso é profundamente reorganizado em estreita 

conexão  com as formas novas de vida social representadas pela cidade, a pó-

lis. No quadro de uma religião que, doravante, é essencialmente cívica, cren-

ças e cultos, remodelados, satisfazem uma exigência dupla e complementar. 

                                                                                                                                                       

cia. Ela cuida de todos os rebentos, dos animais e dos humanos, sejam machos ou fêmeas. Sua função é nutri-
los, faze-los crescer e amadurecer até que se tornem plenamente adultos.” Esta afirmação de J.-P Vernant soa 
como um reconhecimento de que a deusa em questão favorece ao banquete oferecido a ela com a recompensa da 
vida. Este favorecimento empresta uma importância ao banquete de maneira tal que a esta ocasião os participan-
tes tornam-se não somente os beneficiários como também os beneficiadores da vida.  
55 LIMA. 2001, p.60.  
56 GRIMAL. 2009, p.108. 
57 NEYREY, Jerome H. The Social World of Luke-Acts. Capítulo 2. 1991, pp.25-65. 
58 LIMA. 2001, p.63.  
59 GRIMAL. 2009, p.64. 
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Primeiro, respondem ao particularismo de cada grupo humano que, como Ci-

dade ligada a um território definido, se coloca sob o patrocínio de deuses que 

lhe são próprios e que lhe conferem sua fisionomia religiosa singular.60 

Assim, estamos verificando um tempo em que os convivas retratados na imagem 

da cratera em questão estão, também, construindo sua identidade. As culturas, por serem 

dinâmicas, sempre estão em processo de reconstrução de sua identidade e de seus valores. 

Para finalizar as observações feitas sobre esta cratera, podemos perceber também a partici-

pação da música nestas imagens pela “atitude do sympótes em elevar o seu braço em direção 

do instrumento”. 

A última cratera que observamos, juntamente com as quatro anteriores, nos dá 

os argumentos suficientes para concluirmos a favor da refeição partilhada. Nela, segundo o 

próprio Lima, encontramos “um dos exemplos mais significativos de nosso corpus”. Nova-

mente encontramos a presença das “práticas relacionadas do mundo dos áristoi”. Nestas, em 

particular, vemos pintado um relato da mitologia sobre Héracles. A hospitalidade aqui está 

sendo de Eurytos para com o herói. “Héracles é o xénos de Eurytos”61, porém o herói, como 

reza a tradição, despeja sua cólera sobre seus hospedeiros. O deîpnon (a refeição) é sacrifi-

cial. “O sacrifício e a partilha de carnes, segundo Spitzer, significa ‘pedaços sagrados de 

hospitalidade’, ou seja, consumo igualitário de carne entre os comensais”62. Nesta partilha o 

herói, o xénos, juntamente com a divindade, era honrado. Sobre Héracles, Grimal afirma 

que “é provável que não seja, essencialmente, um ‘deus deposto’, nem sequer uma figura 

histórica ampliada até proporções épicas. Aparece antes como resultado de uma vasta sínte-

se mística à qual foram associadas lendas locais, tradições sacerdotais do santuário de Hera 

argiva, elementos pré-helénicos de toda a espécie, alguns provavelmente vindos da Sí-

ria...”63. Héracles parece representar o típico herói. 

Olhando para estas crateras temos um corpus de imagens pintadas em vasos que 

enfatizam cerimoniais em que o banquete se faz presente. Como o próprio Lima coloca, “o 

banquete (deîpnon) por eles [pintores coríntios] representados era uma das etapas da xení-
                                                 

60 VERNANT. 2009, p.41. 
61 LIMA. 2001, p.70. 
62 Idem, p.70. 
63 GRIMAL. 2009, p.77. 
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a”64. É bastante significativo, no que diz respeito ao tema da hospitalidade, todas essas ima-

gens que observamos. Este tema é aquele cujo qual temos empenhado nosso interesse, pois 

vemos na hospitalidade uma prática de inclusão. Estamos cientes de que esta inclusão não 

se passa sem critérios do grupo, no caso heleno, porém para os israelitas, cuja tradição não 

os permite sentarem-se à mesa com impuros ou com estrangeiros, torna-se uma prática em-

blemática para repensarem sua própria identidade. Isto ocorre em momentos que podemos 

considerar nos choques entre culturas. Já assinalamos que no exílio babilônico65 os israelitas 

puderam experimentar valores desta cultura que os tornaram cativos. Dois séculos mais tar-

de a cultura helena torna-se a cultura em destaque e, na sequência, os israelitas experimen-

tam a cultura romana, com a qual manifestam muitas diferenças. Mas essas diferenças pude-

ram fixar suas identidades no trânsito dos valores das culturas que os aliciaram. 

Dos movimentos judaicos de resistência66, o movimento de Jesus foi aquele que 

valorizou a prática da mesa a começar pelo próprio Jesus de Nazaré. Em contraste com a 

tradição de não reclinar-se à mesa com ‘qualquer’ pessoa abre-se um novo horizonte para 

essa prática. Helmut Koester faz a seguinte observação: 

O ritual mais significativo, porém, era a refeição em comum, que também 

constituía o elo mais importante com Jesus de Nazaré. É muito provável que 

Jesus tenha celebrado a comunhão de mesa com seus amigos e seguidores e 

que essas refeições fossem acompanhadas por orações que expressavam a es-

perança na vida do reino de Deus, isto é, essas refeições eram compreendidas 

como antecipação do “banquete messiânico”.67 

O que Koester aponta é aquilo que estamos ponderando como o eixo de nossas 

considerações, isto é, a refeição passa a ser um referencial para as novas comunidades que 

surgem a partir de um movimento de resistência ao império da época e que faz dessa prática 

uma antecipação de um novo horizonte. Este novo horizonte é marcado por uma comunida-

de que se reconhece como aquela que valoriza suas tradições, mas também que reavalia suas 

práticas a fim de que suas tradições não sejam motivos de morte, e sim de esperança de vi-

                                                 

64 LIMA. 2001, p.76. 
65 Lembremos que Roy Strong aponta para uma herança dos babilônios em relação a sua culinária. 
66 Cf. HORSLEY, Richard A. & HANSON, John S. Bandidos, profetas e messias. 1995, pp.57-88. 
67 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. Vol.2. 2005, p.102. 
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da. Com estas observações, vamos, no nosso próximo passo, avaliar, juntamente com André 

Leonardo Chevitarese, “O espaço rural da pólis grega”68. 

1.3 Os limites do espaço grego e os israelitas 

Fizemos até aqui uma avaliação de algumas questões que dizem respeito à cultu-

ra de Corinto. Partimos do ponto de ter esta cultura influenciado o modus vivendi do povo 

israelita ao longo dos seis séculos que antecederam o primeiro de nossa era, pela difusão de 

valores no contato entre as culturas. Verificamos também que o povo bíblico teve contato 

com outra cultura cuja prática da partilha era corrente, os babilônios (no exílio). Como nos-

so objetivo não é o levantamento das particularidades da cultura babilônica, focalizamos 

nossa pesquisa na cultura helena (Corinto dos séculos VII e VI a.C.) e, mais especificamen-

te, na prática da mesa que, com as avaliações das imagens nos vasos de cerâmica (cratera), 

nos apontaram para uma prática de hospitalidade. 

Vamos agora olhar para uma questão que marca a presença do povo heleno não 

no espaço urbano somente, mas, sobretudo, no espaço rural. Espaço de formação de um po-

vo sob o domínio dos Macedônios69. Este período marca o surgimento do que conhecemos 

como “período helenístico”, período sob o qual se encontra este espaço que iremos nos de-

ter. Marilena Chauí diz ser este período aquele 

[...] quando a Grécia passa para o domínio da Macedônia com Filipe e Ale-

xandre, e, depois, para o domínio de Roma, integrando-se num mercado mun-

dial e tornando-se colônia de um império universal, numa sociedade organiza-

da regionalmente, agrupada por corporações profissionais e desenvolvendo 

um pensamento cosmopolita que se abre para o Oriente, ao mesmo tempo que 

passa a influenciá-lo intelectualmente e artisticamente.70 

                                                 

68 CHEVITARESE, André L. O espaço rural da pólis grega: o caso ateniense no período clássico. 2001. 
69 Sobre a Macedônia e o conceito “helenismo” ver também KOESTER, H. v.1. 2005, pp.18ss. (Macedônia), 
Koester assinala que este fora o período muito significativo em relação à cultura e à economia; e pp.43-47 (hele-
nismo), aqui Koester observa que, embora o conceito seja amplamente aceito, há problemas devido ao desapare-
cimento destes impérios antes do surgimento do cristianismo, porém com a expansão do impacto cultural e reli-
gioso para além do mesmo. 
70 CHAUÍ, Marilena. Introdução à historia da filosofia. V.1. 2010, p.17. 
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De acordo com o estudo de André Leonardo Chevitarese este espaço rural, antes 

esquecido pelos especialistas em história antiga, agora tem sido privilegiado nos estudos 

recentes dando a ele o valor que lhe cabe. Esta avaliação nos interessa por levar em conside-

ração que os pintores coríntios das crateras estudadas anteriormente pertencem ao povo co-

mum. Assim nos adverte André L. Chevitarese: 

Sabe-se que a democracia ocupa um lugar central no estudo da antiguidade 

grega. A sua compreensão é de extrema importância no mundo contemporâ-

neo. Para entender a sua dinâmica, entretanto, é necessário encará-la como um 

fenômeno forjado no interior de uma sociedade predominantemente rural, on-

de o calendário que regulava a vida no interior da referida sociedade estava 

baseado nas atividades agrícolas, onde a terra era exclusiva daqueles indiví-

duos considerados cidadãos e onde o proprietário fundiário gozava de um im-

portante status sócio-político, econômico e ideológico no interior da socieda-

de democrática ateniense. 

Por isto, procurará este livro mostrar que as fronteiras desta sociedade são 

muito mais amplas do que supõe a maioria dos especialistas contemporâneos 

que tem preferido estudar fenômenos estritamente urbanos, relegando o espa-

ço rural, quando muito, a um papel secundário nas suas pesquisas. Esta opção 

pela ásty, seguida por uma total negligencia da khóra tem sido já detectada 

por alguns especialistas contemporâneos.71 

Aceitamos essa advertência de Chevitarese como norte para a questão que esta-

mos levantando em nosso trabalho. Vimos que os pintores dos vasos estudados por Lima 

eram pertencentes às “camadas inferiores da sociedade”. Logo, devemos admitir que essas 

“camadas inferiores” dizem respeito ao povo comum, e este vive, na sua maioria, no espaço 

rural – khóra.72 Por isso, vamos verificar algumas características desse espaço para enten-

dermos melhor a influência que estamos considerando. 

                                                 

71 CHEVITARESE, 2001, pp.23-24. 
72 Sobre o conceito de khóra podemos entender também como “matéria perecível e mutável” em contraste com a 
contemplação do demiurgo das ideias que os faz imprimi-las nesta matéria perecível, a khóra. Desta forma temos 
um espaço concreto em que as realizações de quem o habita, se faz. A khóra, então, deve ser vista com esta 
perspectiva de espaço das realizações da sobrevivência de um grupo, ou de um povo; cf. CHAUÍ, M. 2010, 
p.269. 
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“A afirmação de que a agricultura é a base da sociedade antiga grega parece soar 

como um lugar comum”, afirma Chevitarese. Logo, o estudo do espaço rural diz respeito ao 

estudo de grupos que estão estabelecidos neste espaço, a khóra. A análise que vamos tomar 

emprestado de Chevitarrese é sobre “a caracterização do território ático e a sua relação com 

a agricultura”73. Nestas observações colocadas por Chevitarese, o espaço rural foi visto com 

todos os fenômenos climáticos correspondentes a ele e também a topografia da região. So-

bre essa questão, Koester diz que: 

Se por um lado, a urbanização foi um avanço importante dos períodos helenís-

tico e romano, por outro, as cidades fossem antigas ou recém-fundadas, con-

servavam sua característica de centros e mercados regionais para as aldeias e 

povoados próximos, normalmente bastante populosos. Grande proporção da 

agricultura e da criação de gado constituía uma ‘agricultura de subsistência’: 

seu objetivo era atender às necessidades da cidade que controlava a região.74 

Isto quer dizer que as cidades na época não tinham ainda a dinâmica que vemos 

no seu avanço em tempos mais tarde. O centro urbano funcionava para delimitar, de certa 

forma, as maneiras pelas quais as instâncias de poder organizavam seu controle das regiões 

sob seu domínio. Logo, o espaço rural que alimentava e servia às necessidades deste centro, 

ainda era o espaço do convívio entre a população em geral. A esse respeito, Chevitarese 

caracteriza o espaço rural de Atenas sob “diversos níveis, tais como: topografia, clima, ati-

vidades agrícolas, mão-de-obra, integração dos espaços urbano (ásty) e rural (khóra)”75. 

Nós vamos nos utilizar destes mesmos elementos na medida em que se faça necessário, e 

focar nas características do espaço rural, propriamente dito. 

Dos elementos citados acima, os quais trabalha André L. Chevitarese, ele afirma 

ter havido um grande impacto no que diz respeito às variações das precipitações pluviomé-

tricas. Sendo assim, grandes e pequenos proprietários tiveram que se adaptar a essas varia-

ções para que pudessem não encerrar grandes perdas na agricultura. Uma região, como a de 

Atenas, cuja topografia exige uma boa estratégia para que o sucesso na agricultura seja ga-

rantido, também tinha seus fracassos. Na estatística apresentada no estudo do espaço rural 
                                                 

73 CHEVITARESE, 2001, p.31. 
74 KOESTER, H. 2005, p.81. 
75 CHEVITARESE, 2001, p.23. 
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ateniense76, vê-se que há uma perda considerável que demandava dos gregos encontrar ca-

minhos para que fossem minimizadas, uma vez que não se tratava de uma catástrofe, mas de 

fenômenos normais da região e da época do ano. Um dos caminhos era importar de outros 

lugares o produto necessário. Chevitarese assinala que: 

Deve ser observado, a propósito, que o abastecimento de cereais representava 

uma questão muito delicada na estrutura política e social interna de Atenas. 

Com efeito, uma das quatro assembleias ocorridas em cada pritania, denomi-

nada de principal [...] tinha como ponto obrigatório da sua pauta, entre outros 

assuntos, a questão que envolvia o abastecimento do país.77 

Esta preocupação por parte dos atenienses com o abastecimento mostra a impor-

tância com que era tratada a prática do cultivo e, consequentemente, da colheita. Num estu-

do feito por François Houtart é descrito sobre como a agricultura não era de todo pertencen-

te aos que produziam; plantavam e colhiam. Parte desse plantio era assimilada por um grupo 

que não participava do processo da produção e colheita, mas que usufruía de seus resulta-

dos. 

No que diz respeito à sociedade antiga, em Religião e modos de produção pré-

capitalistas, François Houtart desenvolve um estudo minucioso sobre essas sociedades e 

nos dá algumas pistas sobre como essas mesmas sociedades se relacionavam interna e ex-

ternamente, com seus próprios membros e com membros de outras sociedades. Há uma di-

nâmica, um movimento em direção a sociedades de classe, segundo Houtart, há uma passa-

gem da sociedade tribal para uma sociedade de classes. Em suas palavras podemos verificar: 

As sociedades tribais [...] constituem o modelo típico das sociedades não dife-

renciadas, isto é, das sociedades sem classes. Isso não significa em absoluto 

que elas eram sociedades sem complexidade, sem conflitos ou sem domina-

ções. Precisamos nos livrar da imagem idílica das sociedades ditas primitivas, 

bem como da impressão de que os únicos conflitos possíveis sejam aqueles 

que nascem das relações de classe. Quanto mais lemos a literatura antropoló-

gica, mais descobrimos o elevado número de transformações ocorridas no in-

                                                 

76 CHEVITARESE, 2001, p.50. 
77 CHEVITARESE, 2001, p.49. 
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terior do modelo de parentesco, o que torna muito diferentes os modos de e-

xistência e suas expressões. Além disso, era considerável a dureza da vida 

nessas sociedades, devido à grande vulnerabilidade dos grupos humanos não 

só diante das forças da natureza como também nas relações entre indivíduos e 

grupos. [...] 

Estruturalmente falando, porém, um marco muito importante é ultrapassado 

quando se passa do modo de produção tribal a outros modos de produção. 

Com efeito, como teremos oportunidade de constatar, a própria estrutura do 

modo de produção se transforma, seja mantendo elementos anteriores e os ab-

sorvendo em um novo conjunto, como no modo de produção tributário, seja 

destruindo-os e os organizando de outra forma, como no modo de produção 

escravagista ou no feudalismo. 

[...] sociedade de classes pressupõe a existência de um excedente, caso contra-

rio ele não poderia ser absorvido por uma categoria particular de pessoas. A-

demais, como não há descontinuidade entre sociedades, pois elas são produzi-

das por grupos humanos que vivem em gerações sucessivas, isso significa que 

pôde nascer um excedente a partir das sociedades tribais.78 

Com esta descrição de Houtart sobre a passagem de uma sociedade tribal para 

uma sociedade de classes com um modo de produção tributário, averiguamos que boa parte 

dos que participavam do processo pelo qual o abastecimento era feito não usufruía dos re-

sultados conquistados. Isto nos coloca diante do estudo de sociedades cujo meio rural é o 

meio por excelência, mas seus resultados não são de todo excelentes79. Nesse sentido, os 

banquetes representados nos vasos encontrados em Corinto foram provavelmente reprodu-

zidos por membros dessas sociedades, com a perspectiva de toda sua carga simbólica. Es-

tamos diante de um fenômeno social que diz respeito a sociedades que produzem seu pró-

prio alimento, mas não utiliza os excedentes produzidos para si, ou para seu grupo, e, nesse 

particular, as imagens não só reproduzem as práticas de uma elite, de um grupo de poder, 

mas dão ao grupo que as reproduz o significado que reside em todos esses ritos. 

Estamos considerando todo esse ambiente, tanto dos banquetes da “elite” quanto 

das imagens reproduzidas por membros das “camadas inferiores” em vasos de cerâmica, por 

                                                 

78 HOUTART, François. Religião e modo de produção pré-capitalista. 1982, pp.49-50. 
79 Cf. já assinalamos, os centros urbanos eram servidos pelos produtos rurais e estes atendiam às necessidades 
desses centros. 
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entender que essa prática, devido ao seu caráter simbólico e de sobrevivência, tenha sido 

valorizada não apenas pela sociedade que imediatamente usufruiu da mesma, mas também 

por quem pertencia a outras culturas e, de alguma forma, esteve em contato com outra cultu-

ra e suas práticas. Apesar de suas diferenças, o que estamos observando são as característi-

cas em comum que aproximavam essas sociedades, ou seja, “as condições de vida econômi-

cas e sociais em torno do Mar Mediterrâneo eram estruturalmente semelhantes nas cidades 

ou nas áreas rurais do mundo greco-romano e também na terra de Israel. Ou seja, elas po-

dem ser associadas, no seu todo, a um tipo de sociedade em comum: eram sociedades agrá-

rias desenvolvidas”80. 

Estas “sociedades agrárias desenvolvidas” citada acima são um recorte dos perí-

odos do século 5 ao século 1 anterior a nossa era e também ao século 1 de nossa era, no en-

torno do Mediterrâneo, e estamos falando das sociedades greco-romanas e israelitas. Os 

irmãos Stegemann desenvolvem um estudo da sociedade israelita na Palestina e também na 

época em que se concebe o movimento de Jesus. Assim, a sociedade israelita já havia pas-

sado pela assimilação dos valores gregos que estamos levando em conta pelas imagens dos 

banquetes. Esta sociedade israelita considerando o conceito de “sociedade agrária [...] como 

sociedades camponesas”81, a qual “indica [...] que a espinha dorsal econômica desses Esta-

dos era a agricultura. [...] Ela era composta, sobretudo por agricultores livres, arrendatários, 

diaristas e suas respectivas famílias, bem como por escravos”. No entanto, “as cidades 

marcavam o caráter das sociedades agrárias mediterrâneas, social e politicamente, [pois] 

nelas viviam as elites que, simultaneamente, como grandes proprietárias de terras e detento-

ras do poder de controle social, dominavam o campo e a cidade”82. Essa relação entre a ca-

mada considerada inferior da população, que era a maioria, e as elites que viviam na cidade 

e consumiam os produtos do campo, se dava com conflitos83. No caso dos gregos, na descri-

                                                 

80 STEGEMANN, E. W. & STEGEMANN, W. História social do protocristianismo. 2004, p.15. 
81 Idem, p.19. 
82 Idem, p.19. 
83 Num estudo sobre a sociedade galilaica, Richard A. Horsley afirma, sobre conflitos entre aldeias e cidade que 
“um ponto importante da hipótese do regionalismo foi que os ‘grandes centros urbanos’ ligados ao Ocidente de 
língua grega, com sua ‘atmosfera mais cosmopolita’, exerceram influências culturais dominantes às quais peque-
nas cidades como as relacionadas com Jesus [...] não podiam fugir”, mais a frente ele diz que a “influência e 
continuidade culturais entre cidade e aldeia, dependem de um grande volume de ‘comércio’ e da dependência 
das aldeias com relação às cidade para mercados, serviços e também segurança”, no entanto, Horsley em seguida 
nos adverte que esse aparente “quadro conciliador” não se justifica frente às “fontes literárias, que indicam hosti-
lidade latente”; cf. HORSLEY, Richard A. Arqueologia, história e sociedade na Galileia. 2000, pp.109-110.  
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ção do rito que envolve a mitologia de Héracles, vimos que os hospedeiros eram alvo da ira 

desse herói. Para os israelitas temos uma relação de conflito com uma elite detentora da lei 

– a Torah – e que também usufruía dos resultados do campo, justificados pelos produtos 

oferecidos ao templo e que eram repassados aos sacerdotes84. 

Paralelamente ao que coloca Stegemann sobre os grupos que compunham o 

campo na sociedade de Israel, Chevitarese também trás algumas informações sobre os gru-

pos que pertenciam ao campo ateniense85, escravos, “parentes, amigos e trabalhadores assa-

lariados livres”. Nesse sentido vemos as aproximações entre as sociedades greco-romanas, 

ateniense em particular, e israelitas. Não é difícil imaginar, e afirmar, que essas semelhan-

ças também motivavam as questões referentes à subsistência e que carregavam um alto sen-

tido simbólico para ambas as sociedades. 

Stegemann aponta para uma oposição entre o espaço urbano e o campo. Segun-

do ele “cidade e campo se diferenciavam não só por uma distância geográfica, mas também 

por uma distância socioeconômica. Nas cidades, um pequeno grupo de trabalhadores espe-

cializados produzia, principalmente, para o consumo da elite”86. Acrescentamos também 

que para os israelitas a cidade, no caso particular de Jerusalém, era vista como a “morada de 

Javé”. Vemos que essa pequena parcela da população que morava e despendia sua mão-de-

obra na cidade, representa o grupo daqueles que veem na elite sua fonte de renda. Já para os 

que habitam o campo, a elite passa a ser apenas uma representação de suas projeções, ou 

representam os seus opressores. Seus rituais são incorporados à medida que esses mesmos 

rituais ganham um significado e dão sentido à vida. No caso grego, a hospitalidade passa a 

ser um ideal do grupo nas ocasiões de refeição. Para os israelitas, há um processo talvez 

lento de assimilação dessa prática específica e estranha aos seus hábitos. Isso é o que esta-

mos constatando com o pressuposto de que a camada inferior da sociedade, os camponeses, 

olha para os citadinos e, ou veem um grupo opressor por manterem o controle da produção 

                                                 

84 JEREMIAS, Joachim. Jerusalém no tempo de Jesus. 2010, pp.208ss. 
85 CHEVITARESE, 2001, p.117. “Os textos antigos deixam transparecer, além da escravidão, como foi visto 
mais acima, a existência de outros tipos de mão-de-obra empregados na khóra ática. [...] Destacam-se, entre elas 
(as informações sobre esses grupos), o emprego de parentes, amigos e trabalhadores assalariados livres”, referin-
do-se a grupos que emprestavam sua mão-de-obra na agricultura. Ver também em JEREMIAS as diferentes 
“classes” na sociedade judaica. 
86 STEGEMANN, 2004, p.26. 
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do campo, ou veem um grupo cujas práticas rituais servem como modelo para suas próprias 

práticas. 

Até aqui vimos as sociedades antigas, as sociedades grega e israelita, em parti-

cular, que eram sociedades basicamente agrárias e que viviam no espaço rural como seu 

espaço de subsistência e sobrevivência. Notamos que os elementos que aproximam estas 

sociedades, sociedades agrárias, são tais que podem ser considerados motivadores do trânsi-

to dos valores de ambas. Assim como consideramos a sociedade israelita ter herdado valores 

da grega, podemos admitir que o inverso também pudesse ter ocorrido, porém como nosso 

interesse é saber especificamente sobre a postura à mesa pelas sociedades israelita e grega e, 

mais especificamente, sobre a hospitalidade que aparece nas imagens das crateras, estamos 

ponderando a influência sofrida pela sociedade israelita. 

Vamos verificar, então, em relação à sociedade israelita, como podemos ver o 

período em que esta viveu sob o domínio de alguns grupos que definitivamente impuseram 

a ela seus valores. Apesar das resistências ocorridas, poderemos verificar que houve as as-

similações, talvez porque inconscientemente cada cultura de tempos em tempos permite-se 

às reflexões sobre suas próprias tradições, ou porque as imposições correspondentes ocorre-

ram neste período. Quanto a isto, a sociedade israelita não pode ser excluída do processo de 

revisão das tradições. O próprio Jesus, pelo testemunho que temos dos Evangelhos, coloca 

em cheque tais tradições. 

1.4 Os israelitas sob o domínio helenístico. 

Já dissemos anteriormente que os israelitas também sofreram influência da cul-

tura babilônica num período de cerca de 50 anos. Este povo, os babilônios, como salientou 

Strong, também privilegiava a partilha. Esta experiência deu-se no período do exílio, quan-

do os cativos, embora o Salmo 137 dê conta de uma profunda angústia com relação a este 

tempo, passaram pela prova de verem suas tradições e sua própria história ser sequestrada87. 

                                                 

87 Cf. DONNER, Herbert. História de Israel: e dos povos vizinhos. Vol. 2. 2006, pp.409-496. Ver também, 
GUNNEWEG, A. H. J. História de Israel. 2005, pp.205-244. Estes textos descrevem o período em que o povo 
judeu foi submetido a dois impérios antigos, babilônicos e persas. Após estes impérios, as sociedades do Medi-
terrâneo foram submetidas a outro grande império, ao helênico. 
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Em seguida, vamos analisar o período pós-exílico a fim de verificar quais elementos que 

apontam para a influência que estamos sopesando, do povo israelita pelos gregos. 

O povo de Israel no período após o império persa, a partir do século 3 antes de 

nossa era, estava vivendo sob novos comandos políticos e que de alguma forma afetou suas 

condições econômicas e sociais na terra da Palestina. A respeito desse período, também 

Horsley afirma ter sido muito intenso e, de certa forma, os impérios anteriores diminuíram 

frente o programa estabelecido por Alexandre. Para Horsley; 

A dominação dos babilônios e dos persas empalidece em comparação com a 

opressão que veio em consequência da conquista de Alexandre Magno e seus 

sucessores macedônios (a ‘quarta besta’, Dn 7,19), pelo menos para os cam-

poneses judeus. Os impérios helenísticos dos sucessores de Alexandre trouxe-

ram um programa sistemático de maior exploração econômica e de uma polí-

tica geral de imperialismo cultural que ameaçou o modo de vida tradicional do 

judeu. A elite sacerdotal dominante, que manteve sua posição social privilegi-

ada, atraída pelas glórias da civilização helenística, começou a comprometer-

se cultural, religiosa e politicamente. O resultado na sociedade judaica foi um 

distanciamento cada vez maior entre a elite sacerdotal e os camponeses, que 

acabou provocando uma revolta popular e deu o tom para os seguintes 300 

anos da história social e religiosa judaica.88 

Esta história foi marcada por três supremacias políticas que vamos comentar. A 

primeira dominação política esteve a cargo da hegemonia ptolemaica. Na avaliação de Ste-

gemann essa supremacia política foi “inserida no enorme Estado territorial helenista, gover-

nado de forma centralizada, também a Palestina tornou-se um subsistema da economia de 

Estado, voltada rigorosamente para o monarca e sua casa regente”89. Stegemann ainda afir-

ma; 

Mas é evidente que, desde então, não só cresceu a força produtiva da econo-

mia; aquilo que se produzia também era, simultaneamente, recolhido de ma-

neira muito mais incisiva pelas administrações dominantes. Contribuiu para 

tal, especialmente, a introdução do arrendamento de tributos (grego), isto é, o 
                                                 

88 HORSLEY, Richard A. & HANSON, John S. 1995, p.28. 
89 STEGEMANN, 2004, p.131. 
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arrendamento e subarrendamento dos direitos de recolher tributos ou impostos 

a particulares ou sociedades. Relacionado a isso, contudo, está igualmente o 

agravamento do endividamento geral. Mas foi sobretudo a relação dos regen-

tes helenistas com a terra que estabeleceu o pressuposto para esses desdobra-

mentos. Pois, a partir da supremacia grega, todo o solo da “terra adquirida pe-

la lança” foi reclamado como terra do rei, de modo que, em última análise, tu-

do o que se produzia, de alguma forma, era devido ao rei e, de um modo ou de 

outro, ao menos parcialmente, flui até ele. Entretanto, se deve diferenciar en-

tre a terra do rei, que também estava na posse de arrendatários reais, e a terra 

liberada, que era concedida a cidades, a instituições (por exemplo, a templos) 

ou a particulares, mas que também podia ser exigida de volta.90 

Esta constatação dá conta de uma situação em que, particularmente, os israelitas, 

mas não somente eles, sofreram neste período. Se internamente o povo bíblico sofria com os 

desmandos de sua elite, agora, com uma liderança externa, e com uma supremacia política 

dando as ordens para a economia do momento, se viram às voltas com a valorização de suas 

próprias práticas agrícolas. Neste caso, não mais como recurso para o pagamento de tribu-

tos, impostos, mas, principalmente, como recurso para seu próprio sustento e subsistência. 

Em um momento no qual um povo se vê às voltas com um sistema cuja prática da extorsão 

se faz presente, isto é, o roubo de sua produção por parte das autoridades que não são legi-

timadas por suas práticas, por esse mesmo povo, podemos admitir que a valorização do pro-

duto extorquido ganha corpo, principalmente quando este produto é o básico para um vida 

digna. 

Na sequência, temos outa supremacia política que se impôs aos israelitas neste 

período, a supremacia selêucida. Sobre os selêucidas afirma Koester que “a Palestina esteve 

sob a autoridade dos Selêucidas durante algumas décadas. A revolta dos Macabeus resultou 

no estabelecimento do Estado judaico dos Asmoneus, que se manteve até a conquista da 

Síria por Pompeu”91. Já Stegemann diz que “após uma isenção tributária inicial para Jerusa-

lém, praticamente nada modificou de fundamental na situação econômica da terra de Israel. 

                                                 

90 STEGEMANN. 2004 p.131. Ver também Helmut Koester que afirma: “a situação segura do Egito sob a admi-
nistração ptolemaica foi a base de sua riqueza e prosperidade econômicas e possibilitou a Alexandria tornar-se o 
centro da arte e da ciência gregas durante o florescimento da cultura helenística”; KOESTER, Helmut. 2005, 
p.27. 
91 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. Vol. 1. 2005, p.33. 
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Efetivamente, no que tange à política tributária, piorou a situação para a população judaica”, 

o autor citando Hengel diz ter este suposto “que os esforços reformadores helenistas do es-

trato superior de Jerusalém também eram motivados economicamente, ou seja, que eles de-

veriam acarretar um intercâmbio econômico irrestrito com o meio helenista, isto é, mais 

livre das restrições da lei religiosa”92. Porém, isso é questionável, “uma vez que os avanços 

tecnológicos já haviam sido implantados anteriormente”93. Este é mais um episódio em que 

os israelitas foram submetidos ao domínio de fora. Neste período temos o relato do livro dos 

Macabeus que tentam dar conta de uma revolta sob o comando de uma família. 

Até onde é possível reconstituir o desdobramento dos eventos que confluem 

para a revolta macabaica, tudo indica que o estopim foi uma divergência entre 

os partidos pró-sírio e pró-egípcio com relação à função sumo sacerdotal e ao 

controle dos interesses financeiros do templo. Depois da morte do sumo sa-

cerdote Simão (depois de 200 a.C.), que pertencia à família dos saduceus (que 

fundamentavam sua pretensão à função em seu ancestral Sadoc, sumo sacer-

dote do rei Davi), seu filho Onias III o sucedeu. Onias optou pelo partido e-

gípcio e apoiou o filho mais jovem de Tobíada José, que por sua vez se valeu 

da amizade do novo sumo sacerdote para usar os serviços bancários do templo 

em proveito próprio.94 

Este foi um período em que os conflitos marcaram a tensa relação entre a cultura 

helena e a cultura judaica. Já dissemos que o trânsito entre culturas não se dá necessaria-

mente sem os conflitos adjacentes ao mesmo. Ao contrário, é no trânsito dos valores cultu-

rais que encontramos, em certa medida, as afirmações desta ou daquela cultura. Se por um 

lado, no entanto, uma cultura resiste às imposições de outra cultura, por outro lado, na afir-

mação de sua própria identidade, temos as assimilações que fazem com que haja dinamismo 

no processo de construção da identidade dessa cultura. 

Segundo o que Helmut Koester relata em seu trabalho95, as razões para a revolta 

macabaica não são claras, tendo talvez a ver com um conflito entre partidários do domínio 

                                                 

92 HENGEL, M. citado por Stegemann (p.133). 
93 STEGEMANN, 2004, p.133. 
94 KOESTER, Helmut. vol.1, 2005, p.214. Ver também COLLINGS, J. J. Between Athens and Jerusalem. 2000, 
pp.64-112. 
95 KOESTER, H. vol.1, 2005. p.214. 
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selêucida. Este conflito foi marcado por uma família que sabia-se ser poderosa para bancar 

este conflito. De qualquer maneira, temos um outro momento em que os israelitas foram 

expostos aos caprichos de governantes, neste caso helenistas e internos à seu grupo, na briga 

de poder. Essas exposições deixam cada vez mais claro que mesmo com o crescimento da 

“força produtiva da economia”, esse crescimento estava mais para os “administradores” do 

que para o povo que era efetivamente os verdadeiros produtores. O terceiro domínio que 

destacamos é aquele sob os hasmoneus. Para Stegemann; 

Sob os hasmoneus, os pequenos agricultores judeus, pelo visto, tinham uma 

subsistência relativamente suportável, pois haviam sido, em grande parte, li-

bertados do ônus de tributos selêucidas. Igualmente é pouco provável que os 

hasmoneus tenham considerado todos os agricultores como arrendatários do 

Estado em terras do rei. Também eles possuíam domínios próprios, alguns até 

bastante extensos. Assim, as plantações de bálsamo junto a Jericó devem ter 

estado em poder dos hasmoneus, bem como a planície de Jezreel conquistado 

por João Hircano. E estas provavelmente não foram as únicas possessões dos 

hosmoneus. Só que eles não encaravam a terra em si como sua propriedade – 

diferentemente dos regentes helenistas antes deles. Ademais, conforme supõe 

Schalit, pequenos agricultores sem terra foram assentados nas regiões con-

quistadas, mais precisamente como arrendatários dos domínios reais ou (tal-

vez até em sua maioria) como proprietário do solo.96 

Nesta momento podemos perceber que sob os hamoneus houve uma pequena 

melhora no que diz respeito à subsistência com menos tributos cobrados do que quando pe-

los selêucidas aos judeus. Também, há uma relativa melhora com relação à posse de terras, 

uma vez que eles detinham domínios próprios e não olhavam para a terra como objeto de 

posse, permitindo então o assentamento de agricultores para sua própria produção e também 

para a produção da sociedade. Isso pode ter gerado nesses agricultores uma expectativa em 

relação ao direito de uma refeição digna, uma vez que detinham mais dos resultados de seus 

produtos. 

O que vimos até aqui foi uma análise da situação na qual estavam submetidos os 

judeus num período de cerca de 300 anos. Sob os governos de alguns grupos helenistas vi-

                                                 

96 STEGEMANN, 2004, pp.133-134. 
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venciaram desde a tributação injusta até uma diminuição desta; sob os ptolomeus os israeli-

tas sentiram o peso de muitos tributos, com os selêucidas houve um certo alivio desses tri-

butos, porém o domínio continua acirrado. Foi na época dos hasmoneus que talvez tenha 

havido uma esperança em relação a um novo tempo, mas que também foi frustrada com a 

chegada do império romano. Quanto a este império, embora mereça um estudo detalhado, 

não vamos nos deter por estarmos considerando especificamente a influência que sofreram 

os judeus por parte dos gregos. No entanto, podemos afirmar que houve mais um período de 

grande angústia para a sociedade israelita. 

Estamos observando todo esse quadro sob o aspecto das condições sociais que 

envolviam o povo de Israel. Este povo que viveu na Palestina dominada por esses impérios 

ou parte dele que viveu em outras regiões, mas que continuavam a reforçar suas tradições, 

esteve em contato com a cultura helênica tanto para reforçar sua identidade como também 

para assimilar valores que eram-lhe impostos. No entanto, há um outro aspecto, o simbólico. 

Este será o nosso próximo passo, destacar este aspecto bastante relevante para o que esta-

mos considerando, é o aspecto religioso. 

1.5 Aspectos religiosos de Israel sob os helenistas. 

Depois de levantar alguns aspectos que dizem respeito às condições sociais dos 

israelitas, verificaremos como essas condições foram vistas por eles no que tange ao univer-

so simbólico, seu universo religioso. Já assinalamos, anteriormente, que os banquetes pinta-

dos nas crateras de Corinto tiveram, além da própria prática da refeição e da hospitalidade, 

representação simbólica, uma vez que essas imagens podem ter suscitado esperanças aos 

que a viam. Na obra já mencionada de François Houtart Religião e modos de produção pré-

capitalistas lemos a seguinte afirmação sobre a função da religião em sociedades cujo modo 

de produção é tributário: 

Como temos dito, uma das características principais do modo de produção tri-

butário é a continuidade da existência das entidades locais, que eram clãs ou 

então aldeias preexistentes. Assim, a produção religiosa continua se fazendo 

como no passado, só que eventualmente cumprindo funções um pouco trans-

formadas. Na medida em que tais entidades continuam existindo de modo au-

tônomo, a produção religiosa interna também continua cumprindo as mesmas 
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funções de antes. Mas na medida em que a unidade do novo conjunto social 

assume um caráter predominante, então podem-se produzir certos fenômenos: 

o abandono progressivo de expressões próprias dos grupos locais (totem, por 

exemplo), a aceitação da superioridade da divindade principal do grupo domi-

nante, se foi um clã que assumiu a hegemonia, etc. 

Tendo em vista o tipo de relação existente entre os dois polos principais, é 

importante que as entidades de base possam existir como tais na relação de 

dependência estabelecida. Nesse caso, a religião local funciona, embora indi-

retamente, como um importante elemento para a consolidação dessa relação. 

Desse modo ela constitui uma autoprodução do grupo que contribuiu para 

mantê-lo no lugar em que se encontra. 

Alguns elementos particulares do modo de produção tributário também podem 

ter efeitos religiosos. É o caso, por exemplo, do recrutamento militar, um dos 

elementos do “tributo” fornecido pelas entidades locais. Efetivamente, nas so-

ciedades tribais, o sacrifício da vida individual para o bem do grupo implicava 

em uma compensação pós-histórica, especialmente no quadro do culto aos an-

cestrais. Desse modo, da nova situação, desligada dos interesses diretos dos 

grupos locais, é lógico o aparecimento de uma nova sequência religiosa, liga-

da à recompensa dos mortos na guerra. Trata-se das diversas formas dos para-

ísos dos heróis. 

[...] devemos (também) destacar o fato de que, enquanto a entidade superior 

não precisa recorrer de uma ou outra forma a uma garantia meta-social, diver-

sas religiões podem coexistir no interior de uma mesma formação social. Elas 

servem eventualmente de suporte a grupos sociais diversificados em suas 

construções ideológicas próprias, especialmente aos grupos de mercadores. 

Então, os detentores do poder político podem se apresentar como protetores de 

diversos cultos e religiões. Como se vê, a questão do papel da religião nos 

modos de produção pré-capitalistas, particularmente nas sociedades tributá-

rias, é mais complexa do que pode parecer à primeira vista.97 

François Houtart aponta para uma possibilidade; a coexistência de várias religi-

ões em uma mesma formação social, isto é, no nosso caso, no estudo da cultura grega em 

                                                 

97 HOUTART, F. 1982, pp.63-64. Neste trabalho, Houtart faz um estudo de sociedades pré-capitalistas e qual 
função exerce a religião nessas sociedades. Destacamos este trecho para nossa análise, pois o próprio Houtart 
afirma que “antes de mais nada [...] o modo de produção tributário é uma das formas de nascimento da sociedade 
de classes e que a reflexão sobre ele vale também para os outros” (p.61).  
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contato com a cultura judaica, podemos encontrar as religiões dos grupos que compõe esta 

formação de modo que não haja necessariamente uma resistência de uma ou outra religião 

em relação às demais. As várias religiões são o pressuposto de que elas têm a mesma dinâ-

mica que levou a transformação de um dado grupo do modo tribal para o modo tributário e 

com a própria formação social que envolve esses grupos. Logo, estamos tratando de um 

fenômeno social que se justifica internamente à mudança de um grupo. Pelo menos, num 

primeiro momento, Houtart admite a presença dessas religiões diferentes na formação social 

com grupos diferentes, porém quando há a necessidade de uma garantia por parte do grupo 

que de certa forma mantenha a estabilidade dessa formação, também essa presença, de vá-

rias religiões coexistindo, fica ameaçada.98 

Na consideração que estamos fazendo em relação à convivência de grupos israe-

litas com o povo heleno, podemos dizer que nem sempre houve “paz” na convivência dessas 

diferenças, levando a conflitos os diversos grupos dessa composição. Tais conflitos podem 

ter sido de grande importância para a afirmação da identidade desses grupos e que, mesmo 

com esses conflitos, houve trocas de valores de uma cultura à outra. Lembramos também 

que estamos tratando de sociedades agrárias, onde o campo é seu habitat natural e conse-

quentemente os fenômenos que a elas são característicos, como vimos com Chevitarese, 

fazem parte desse processo de formação de sua identidade. Um camponês convive com os 

fenômenos climáticos e faz destes fenômenos os motivos com os quais os símbolos religio-

sos lhes dão sentido. Pierre Bourdieu nos lembra desta questão com as seguintes palavras: 

Não seria demais lembrar as características da condição camponesa que obs-

tam a “racionalização” das práticas e crenças religiosas: entre outras, a subor-

dinação ao mundo natural que estimula a “idolatria da natureza” a estrutura 

temporal do trabalho agrícola, atividade sazonal intrinsecamente rebelde ao 

cálculo e à racionalização, a dispersão espacial da população rural que dificul-

ta as trocas econômicas e simbólicas e, em consequência, a tomada de consci-

ência dos interesses coletivos.99 

                                                 

98 FOHRER, Georg. História da religião de Israel. 1993. Neste estudo, Fohrer faz uma incursão na formação da 
religião bíblica frente a outras religiões que fizeram parte da história de formação do povo bíblico. A este respei-
to ver também: SMITH, Mark S. O memorial de Deus. 2006. Neste trabalho Smith defende a ideia de que Israel 
conviveu com outras religiões, de certa forma sem grandes conflitos, mas que as quedas dos dois reinos, do Nor-
te e do Sul, levaram-nos a reformular sua experiência religiosa dando início ao monoteísmo. 
99 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 2009, pp.34-35. Neste texto Bourdieu considera “a 
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Aqui, Pierre Bourdieu pressupõe a dispersão dos grupos numa sociedade cam-

ponesa, tendo como consequência a ausência da “tomada de consciência dos interesses cole-

tivos”. Anteriormente, com Houtart, vimos que as religiões servem como suporte aos grupos 

que compõe uma certa formação social. Isto nos dá base para afirmar que o camponês, com 

sua religião advinda da família e com a religião de grupos com os quais tem contato, não 

está apto a fazer de sua religião um instrumento próprio para a construção da ideologia de 

seu grupo, mas assimilar a ideologia que lhe é imposta pela “entidade superior” e que man-

tém, e luta para manter, sua ideologia. Foi o que vimos em algumas figuras pintadas nos 

vasos de Corinto. Apesar de poder manter sua religião e “trocar símbolos” com outras reli-

giões, há sempre um aparato com o qual o grupo repensa seus próprios valores simbólicos e, 

por conseguinte, assimila-os. 

No caso do povo judeu, os israelitas, sendo eles de um ou mais grupos de cam-

poneses, devemos considerar sua religião não como uma religião estatal, ou seja, uma reli-

gião que esteja bem definida a partir de e para uma estrutura estatal. Na verdade temos gru-

pos que ao longo da história se formaram com suas religiões particulares, de suas próprias 

famílias, e que com as mudanças nos moldes das sociedades antigas, o monoteísmo foi ga-

nhando espaço até se constituir como “religião universal”. A esse respeito Bourdieu afirma 

que é... 

Extremamente raro nas sociedades primitivas, o desenvolvimento de um ver-

dadeiro monoteísmo (em oposição à “monolatria”, outra forma de politeísmo), 

está ligado segundo Paul Radin, à aparição de um corpo de sacerdotes solida-

mente organizado. Isto significa que o monoteísmo, totalmente ignorado pelas 

sociedade cuja economia se baseia na coleta, na pesca e/ou na caça, somente 

se expande nas classes dominantes das sociedades fundadas em uma agricultu-

ra já desenvolvida e em uma divisão em classes [...] nas quais os progressos 

da divisão do trabalho se fazem acompanhar por uma divisão correlata da di-

                                                                                                                                                       

aparição e o desenvolvimento das grandes religiões universais [... ] associados à aparição e o desenvolvimento da 
cidade, sendo que a oposição entre a cidade e o campo marca uma ruptura fundamental na história da religião e, 
concomitantemente, traduz uma das divisões religiosas mais importantes em toda a sociedade afetada por esse 
tipo de oposição morfológica” (p.34). Boudieu faz um estudo das funções da religião no processo da urbanização 
da sociedade humana. 
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visão de trabalho de dominação e, em particular, da divisão do trabalho religi-

oso.100 

De acordo com o que vimos até agora, temos uma sociedade que está localizada 

no campo e que, por conta das várias circunstâncias políticas da época em que essa socieda-

de se formou (num processo contínuo), e também pelo contato com outros grupos cuja reli-

gião era diferente da sua, tem transformado a sua própria religião neste contato. Quem olha 

para os judeus com o monoteísmo objetivado em sua formação social ignora que no proces-

so de formação desse povo também inclui a formação – surgimento, crescimento e imple-

mentações – de sua religião. Nesse processo, também vimos, que o contato com outras reli-

giões pode ter sido decisivo para a conformação de sua visão de mundo e, consequentemen-

te, da constituição de sua religião. 

No estudo sobre este assunto, politeísmo e monoteísmo bíblico, o já citado Mark 

S. Smith em O memorial de Deus, baseado nos textos bíblicos do Antigo Testamento, mos-

tra que houve um “desenvolvimento” da religião de Israel do politeísmo para o monoteísmo. 

A respeito da situação da religião em Israel, Smith faz quatro observações, com o objetivo 

de aclarar melhor essa questão. 

Primeiro, o monoteísmo se desenvolveu na religião israelita monárquica ou 

pelo monos em seguimentos de sua população e, finalmente, ele se tornou 

normativo para os autores dos que vieram a ser os textos bíblicos. Segundo, 

esse monoteísmo não se originou historicamente de um momento prístino no 

Sinai com Moisés e a aliança feita lá. Ao apresentar este tempo antigo, a Bí-

blia até nos lembra que “outros deuses são uma possibilidade, como os Dez 

Mandamentos alertam os israelitas. O próprio Moisés perguntaria: “Quem é 

igual a você entre os deuses, ó Senhor?” (Êxodo 15,11). Assim, [...] o monote-

ísmo foi um desenvolvimento na religião israelita que foi lido retroativamente 

em sua tradição religiosa mais antiga. Terceiro, expressões explicitamente 

monoteístas realmente emergem em um ponto crucial da religião israelita, mas 

isto não significa negar que haviam formas correntes de politeísmo judaíta, 

nem mesmo negar as pluralidades dentro da divindade do monoteísmo bíblico. 

Quarto, até onde podemos dizer, sempre houve algo monista no politeísmo; 

                                                 

100 BOURDIEU, P. 2009, p.37. Op. Cit. RADIN, Paul. Primitive Religion, its Nature and Origins. 1957. 
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ele usava diferentes conceitos para expressar “unicidade” no universo. Em 

contrapartida, podemos também dizer que depois do surgimento da linguagem 

monoteísta da Bíblia, no sétimo e sexto séculos, havia geralmente algo bem 

“poli” sobre o monoteísmo: ele carregava em uma deidade muitos tipos dife-

rentes de personalidades, associadas a várias deidades no politeísmo.101 

Este aspecto do movimento politeísta da religião de Israel para o chamado mo-

noteísmo bíblico nos interessa por acreditarmos que a formação de uma religião não se dá 

senão pela assimilação de valores das religiões do seu entorno102. Mark S. Smith também 

mostra esse aspecto da formação da religião de Israel, isto é, a religião dos israelitas deve 

ser concebida por uma história do desenvolvimento das religiões locais que lhe deram a 

conformação posterior. O monoteísmo é fruto desse desenvolvimento. Assim sendo, fica 

claro pensar que muitos povos (por exemplo, os cananeus) contribuíram para essa formação, 

particularmente o povo heleno dos séculos 6 e 5, como vimos já nas imagens das crateras 

encontradas perto de Corinto, com seus banquetes e festas em torno da mesa. 

Este, então, é mais um elemento que corrobora para nosso estudo e para com-

provação de nossa hipótese. Poderíamos afirmar que, já sabendo que os babilônios também 

privilegiaram a partilha e a hospitalidade, sabendo também que para os israelitas a mesa (ou 

festas)103 era território sagrado e de encontro com seu deus, a imagem da me-

sa/festa/banquete representava algo muito caro aos israelitas e por isso de muita controvér-

sia. Mas, vimos também que estas controvérsias fizeram parte de formação de sua identida-

de, por um lado, pela fixação dos valores que diferenciavam sua cultura de outra diferente, 

porém, por outro lado, a assimilação de valores de outros grupos fizeram parte do processo 

de formação, tanto social quanto religioso. Veremos no próximo capítulo, no qual faremos 

uma exegese de Lucas 24, os discípulos de Emmaús, a presença de duas cenas que envol-

                                                 

101 SMITH, Mark S. O memorial de Deus. 2006, p.133. Neste trabalho Smith irá mostrar que o monoteísmo teve 
sua principal motivação nas quedas, tanto do reino do norte quanto no do sul, pois pensaram os israelitas que os 
muitos deuses que circulavam em seu meio acendeu a ira de Javé e, consequentemente a derrocada dos dois 
reinos. Foi com este pano de fundo que o judaísmo, nos séculos que sucederam ao exílio babilônico, tomou cor-
po e se transformou na religião que Jesus e seus discípulos tiveram contato. 
102 GUNNEWEG, Antonius H. J. Teologia bíblica do Antigo Testamento. 2005. Este autor traça também um 
panorama do desenvolvimento do religião de Israel frente aos seus vizinhos. 
103 Cf. AVRIL, Anne-Catherine & MAISONNEUVE, Dominique de la.  As festas judaicas. 2005. Neste texto as 
autoras apresentam as festas que aparecem no Antigo Testamento. 
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vem a mesa e que é exatamente nestas cenas em que se dão o reconhecimento de uma nova 

perspectiva para os discípulos que se viram “órfão” com a morte de Jesus em Jerusalém. 



CAPÍTULO 2 

EXEGESE DE LUCAS 24,13-53 

2.1 Introdução 

No primeiro capítulo fizemos um levantamento dos elementos que possivelmen-

te tenham contribuído no processo de formação da sociedade israelita. Neste caminho querí-

amos avaliar se seria possível, na formação da sociedade israelita num determinado período, 

constatar influências de outros grupos sociais que tiveram contato com a mesma. Este con-

tato com diversas culturas104, em particular com a cultura grega, pode ter sido decisivo em 

alguns aspectos para o estabelecimento do que conhecemos tempos depois como judaísmo. 

As circunstâncias políticas e econômicas juntamente com o universo simbólico que confor-

mou a visão de mundo do povo judeu pós-exílio foi o objeto de nossa análise até o momen-

to. Vamos agora, focar-nos num texto específico do Evangelho de Lucas para aplicar estas 

nossas primeiras impressões. 

Neste capítulo, então, pretendemos discutir sobre a formação da identidade das 

comunidades lucanas a partir da mesa, num episódio encenado no texto do Evangelho de 

Lucas. Assim, vamos nos ater a este texto em particular e fazer uma leitura exegética do 

mesmo. Para isso, daremos início a nossa exegese pontuando algumas considerações no que 

diz respeito ao próprio Evangelho de Lucas e sua estrutura literária. Nosso texto encontra-se 

no final deste Evangelho e não há paralelo com os sinóticos, conforme comenta Rinaldo 

Fabris e Bruno Maggioni – “à diligência e à sensibilidade do mesmo autor (o do Evangelho 
                                                 

104 Cf. DONNER, H. Vol. 1. 2006, pp.137-169. Ao contrário do que se pressupôs por muito tempo, a “tomada da 
terra na Palestina não se deu de forma única, mas sim gradual, em estágios, o que redundou em muitos contatos 
com povos diferente em seus costumes e religiões; ver também, BRIGHT, John. História de Israel. 2003; 
GUNNEWEG, Antonius H. J. História de Israel. 2005. 
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de Lucas) deve-se a conservação de alguns dentre os mais sugestivos ensinamentos de Jesus 

de Nazaré: o bom samaritano, o pai que espera o filho extraviado (mais conhecido como 

“parábola do filho pródigo”), os discípulos de Emaús” 105. Exceção feita em uma alusão a 

dois discípulos em Marcos “Depois disso, ele se manifestou de outra forma a dois deles, 

enquanto caminhavam para o campo.” (Marcos 16,12)106. Outra alusão a este texto é o nome 

de Kleopa/j (Cleopas), um dos discípulos a caminho de Emmaús que tem um nome pare-

cido citado em João 19,25. Neste texto do Evangelho de João a cena é de mulheres ao pé da 

cruz de Jesus, porém o nome que lá aparece é Klwpa/ (Clopa)107 cuja mulher era uma das 

que aparecem na cena. Mais adiante, vamos comentar sobre este nome e outras opções que 

fizemos em nossa tradução. 

A obra de Lucas-Atos é reconhecidamente, pelos comentários destes textos108, 

produto das mãos de um único autor. Por algum motivo, os dois tomos foram separados e 

intercalados pelo quarto evangelho, o de João. No entanto, fica claro que na obra de Lucas o 

redator objetiva transmitir ao “ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamen-

tos que recebeste” (Lucas 1,3d-4); e mais, “Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de 

todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao 

céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito San-

to.” (Atos 1,1-2) (BJ). 

Este evangelho é marcado por um apelo às categorias, ou grupo, de pessoas que 

se achavam marginalizadas ou desprezadas na sociedade judaica da época, ou seja, “o anún-

cio da ‘boa nova’ para os pobres”109. O termo grego usado por Lucas que descreve essas 

pessoas é ptwco,j – pobre, sem condições de ganhar o pão de cada dia110 –, muito embora 

                                                 

105 FABRIS, Rinaldo e MAGGIONI, Bruno. Os Evangelhos II. 2006, p.11.  
106 Bíblia de Jerusalém (BJ), 2ª impressão, 2003. 
107 Cf. PLUMMER, Alfred. The international critical commentary. 1964, p.553. Este autor diz não serem estes 
nomes correlatos por estar em aramaico o nome que aparece em João. 
108 Ver, Fitzmyer, Conzelmann e Fabris & Maggioni 
109 FABRIS, Rinaldo e MAGGIONI, Bruno. 2006, p.11. 
110 RUSCONI, Carlo. Dicionário do grego do Novo Testamento. 2005. Segundo Carlo Rusconi, este adjetivo 
qualifica alguém que está em situação de “dobrar, abaixar, acocorar-se de medo” (p.403). Este termo é mais 
comum no NT, porém há um outro termo que também qualifica pessoas em situação limite que é  pe,nhj , mas 
a este termo Rusconi apenas indica “pobre, necessitado, indigente”(p.364), que ocorre em 2Co 9,9. 
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este termo não esteja presente na história do caminho de Emmaús, mas ocorre 10 vezes no 

seu evangelho. Em geral, há uma preocupação do redator em privilegiar estas pessoas. 

No conjunto da obra do terceiro evangelho temos uma sequência de certa forma 

fiel ao Evangelho de Marcos. Joseph Fitzmyer assinala que “la sucesión de los diferentes 

episodios en el tercer evangelio reproduce fundamentalmente la secuencia de Marcos, aun 

en los momentos en que Lucas añade u omite algunos detalles.”111. Fitzmyer acrescenta ain-

da que Lucas e Mateus seguem esta sequência de tal forma que quando isso não ocorre é 

porque esses dois últimos tomaram tradições próprias. Este é o caso do texto do caminho de 

Emmaús que pode ser considerado como tradição própria de Lucas, seja como uma história 

construída pelo redator final do Evangelho ou como uma história recebida oralmente pela 

comunidade lucana por tradições mais antigas. Porém, acreditamos que esta história, como 

se apresenta no texto em questão, reflete o contexto das comunidades lucanas do final do 

século 1 de nossa era. 

Esta nossa observação de que este evangelho tenha sido escrito nos anos 80, a-

proximadamente, leva em consideração a hipótese das duas fontes, Evangelho de Marcos e 

fonte dos ditos, fonte Q112. Porém, nosso texto, capítulo 24, os seus últimos quarenta versos, 

não estão presentes na Fonte Q, e nem no Evangelho de Marcos (salvo o que já citamos em 

Marcos e em João). Sendo assim, temos no capítulo em questão um material próprio do re-

dator de Lucas, um acréscimo posterior, o qual podemos considerar como sendo de tradição 

particular das comunidades para quem o Evangelho foi direcionado, ou uma história adap-

tada à cena da paixão na visão deste redator ou da comunidade. 

Quanto à estrutura literária de nosso Evangelho podemos perceber que há um di-

recionamento de Jesus, descrito pelo redator de Lucas, rumo a Jerusalém, e após sua morte e 

ressurreição ele, Jesus, volta à capital e mostra-se aos outros discípulos que lá estavam sen-

                                                 

111 FITZMYER, J. El Evangelio sugún Lucas. 1986. p.122. “A sucessão dos diferentes episódios no terceiro 
evangelho reproduz fundamentalmente a sequência de Marcos, mesmo nos momentos em que Lucas acrescenta 
ou omite alguns detalhes”. 
112 Cf. Burton Mack, 1994; e John S. Kloppenborg, 1951. A hipótese da fonte Q diz respeito aos textos comuns 
entre os Evangelhos de Mateus e Lucas que não estão presentes no Evangelho de Marcos. Assim, supõe-se que 
Mateus e Lucas copiaram textos do evangelho de Marcos e de uma segunda fonte, conhecida como Fonte Q – do 
alemão Quelle –, desconhecida de Marcos. Sucessão  
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do levado aos céus após esta cena. No entanto, a esta ida antecede um preparo de Jesus, na 

Galileia, à “cidade santa”. Então, como estrutura literária, temos as seguintes sugestões: 

1. Prólogo [1,1-4] 
2. O batista segundo Lucas [1,5 – 3,38] 
3. O caminho de Jesus (Galileia) [4,1 – 9,50] 
4. O caminho de Jesus (a viagem) [9,51 – 19,27] 
5. O caminho de Jesus (Jerusalém) [19,28 – 22,70] 
6. Final do Evangelho [22,71 – 24,53]113 
 
1. Prólogo [1,1-4] 
2. João Batista e Jesus [1,5 – 2,52] 
3. Preparação do ministério de Jesus [3,1 – 4,13] 
4. Jesus na Galileia [4,14 – 9,50] 
5. Subida à Jerusalém [9,51 – 19,27] 
6. Jesus em Jerusalém [19,28 – 21,38] 
7. Paixão e ressurreição [22,1 – 24,53] 114 

Ou ainda: 

1.Evangelho da infância [1 – 2] 
2.Atividade na Galileia [3,1 – 9,50] 
3.Cainhada ruma a Jerusalém [9,51 – 19,28] 
4.A última visita à cidade de Jerusalém [19,29 – 21,38] 
5.Paixão de ressurreição [22,1 – 24,53]115 

Estas três estruturas propostas para análise, em geral apresentam-se iguais. O re-

dator faz uma apresentação de Jesus, o coloca entre os seus na Galileia, onde encontra dis-

cípulos, o leva para Jerusalém, onde morre, e relata sobre sua morte e aparições às mulheres 

e aos seus discípulos. O nosso texto, em particular, se encontra na seção final destas três 

sugestões de estrutura literária, em que o redator do Evangelho de Lucas termina a primeira 

parte de sua obra e dá os elos necessários para o começo da segunda parte de seu texto, o 

livro dos Atos dos Apóstolos. 

Para uma melhor compreensão ao que nos propusemos, que é o estudo da refei-

ção no ambiente do Evangelho de Lucas, ou seja, na experiência das comunidades lucanas, 

                                                 

113 Cf. CONZELMANN, H. El centro del tiempo, 1974. 
114 Bíblia de Jerusalém. 2003. 
115 FABRIS, R & MAGGIONI, B. 2006, pp.12-16. 
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vamos agora à exegese do texto dos discípulos a caminho de Emmaús, propriamente dita, 

em busca dos sinais que nos deverão orientar ao entendimento desta prática numa comuni-

dade do antigo oriente do final do século 1 da era comum. 

Começaremos com sua tradução do grego116, levando em conta que o texto que 

escolhemos, Lucas 24,13-53, contém mais de uma perícope, porém acreditamos que essas 

perícopes estão ligadas pelo mesmo motivo literário que o redator desta narrativa almejou. 

Lembramos que a narrativa fala dos discípulos a caminho de Emmaús que reencontram a 

Jesus, morto nos arredores de Jerusalém e ressurreto na manhã do “primeiro dia da semana” 

(cf. v.24,1), e assim, apresentaremos nossa tradução com as divisões dessas perícopes, justi-

ficando cada uma delas. Podemos verificar que se trata de quatro perícopes; a ida a Emma-

ús, a volta a Jerusalém, instruções aos discípulos e a assunção de Jesus aos céus. 

2.2 Tradução 

A tradução que apresentamos foi feita por nós e obedece a ordem da gramática 

do texto grego para que tenhamos uma visão clara e objetiva do texto editado pelo redator 

final do mesmo. Também, está dividida em quatro perícopes117: 13-35 que narra sobre a 

aparição de Jesus aos discípulos que estão a caminho de Emmaús; 36-43 que fala sobre a 

aparição de Jesus aos Onze e a seus companheiros em Jerusalém; 44-49 quando Jesus instrui 

aos discípulos e 50-53 que narra a subida de Jesus aos céus. Poderemos perceber no decor-

rer de nossa análise que uma cena do cotidiano será o mote para o estabelecimento de um 

rito que definirá a identidade de um grupo da comunidade lucana. Vamos ao texto. 
                                                 

116 Os textos gregos do Novo Testamento neste trabalho são os mesmos da edição de Nestle-Alland, Novum 
Testamentum Graece, 27ª ed. 
117 Aqui Fitzmyer destaca duas perícopes coincidindo com as duas aparições de Jesus, primeiro aos discípulos de 
Emmaús (vs.13-35) e depois aos Onze e seus companheiros (vs.36-53), citando também a aparição indireta a 
Simão (v.34) e incluindo, nesta segunda perícope, as instruções de Jesus aos discípulos para serem suas testemu-
nhas e, por fim, sua ascensão ao céu; esta divisão é seguida pelo The New Interpreters Bible, volume IX, 1995, 
pp.474-490. Fitzmyer também destaca que esta segunda perícope “ocupa casi tanto espacio como la que tuvo 
lugar camino de Emaús, con la que se abre el relato de las apariciones propiamente dichas” [ocupa quase tanto 
espaço como a que teve lugar o caminho de Emmaús, com a qual se abre o relato propriamente dito], 
FITZMYER, J. 1986, p.571. O Novum Testamentum Graece de Nestlé-Aland apresenta a divisão que adotamos, 
com exceção do trecho vs.28-35, o qual consideramos pertencente à primeira perícope. Já o The Greek New 
Testament apresenta três perícopes: vs. 13-35 (O caminho para Emmaús) ; 36-49 (A aparição aos discípulos); e 
50-53 (A ascensão de Jesus), seguido pelo Novo Testamento Interlinear, 2004, pp.336-340. Nós iremos conside-
rar os diferentes episódios como perícopes que se justapõe a toda narrativa; esta é a mesma divisão apresentada 
pelo Novo Testamento Interlinear Analítico, 2008, pp.346-350. A versão que adotamos em português, a Bíblia 
de Jerusalém, apresenta a divisão de quatro perícopes. 
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Texto: Lucas 24,13-53 

13 Kai. ivdou. du,o evx auvtw/n evn auvth/| th/| h`me,ra| h=san 

poreuo,menoi eivj kw,mhn avpe,cousan stadi,ouj e`xh,konta av-

po. VIerousalh,m( h-| o;noma VEmmaou/j( 14  kai. auvtoi. 

w`mi,loun pro.j avllh,louj peri. pa,ntwn tw/n sumbebhko,twn 

tou,twnÅ 15  kai. evge,neto evn tw/| o`milei/n auvtou.j kai. 

suzhtei/n kai. auvto.j VIhsou/j evggi,saj suneporeu,eto auv-

toi/j( 16  oi` de. ovfqalmoi. auvtw/n evkratou/nto tou/ mh. ev-

pignw/nai auvto,nÅ 17  ei=pen de. pro.j auvtou,j\ ti,nej oi` 

lo,goi ou-toi ou]j avntiba,llete pro.j avllh,louj peripa-

tou/ntejÈ kai. evsta,qhsan skuqrwpoi,Å 18  avpokriqei.j de. ei-

j ovno,mati Kleopa/j ei=pen pro.j auvto,n\ su. mo,noj paroi-

kei/j VIerousalh.m kai. ouvk e;gnwj ta. geno,mena evn auvth/| 

evn tai/j h`me,raij tau,taijÈ 19  kai. ei=pen auvtoi/j\ poi/aÈ 

oi` de. ei=pan auvtw/|\ ta. peri. VIhsou/ tou/ Nazarhnou/( o]j 

evge,neto avnh.r profh,thj dunato.j evn e;rgw| kai. lo,gw| ev-

nanti,on tou/ qeou/ kai. panto.j tou/ laou/( 20  o[pwj te pa-

re,dwkan auvto.n oi` avrcierei/j kai. oi` a;rcontej h`mw/n 

eivj kri,ma qana,tou kai. evstau,rwsan auvto,nÅ 21  h`mei/j de. 

hvlpi,zomen o[ti auvto,j evstin o` me,llwn lutrou/sqai to.n 

VIsrah,l\ avlla, ge kai. su.n pa/sin tou,toij tri,thn tau,thn 

h`me,ran a;gei avfV ou- tau/ta evge,netoÅ 22  avlla. kai. gu-

nai/ke,j tinej evx h`mw/n evxe,sthsan h`ma/j( geno,menai ovr-

qrinai. evpi. to. mnhmei/on( 23  kai. mh. eu`rou/sai to. sw/ma 

auvtou/ h=lqon le,gousai kai. ovptasi,an avgge,lwn 

e`wrake,nai( oi] le,gousin auvto.n zh/nÅ 24  kai. avph/lqo,n 

tinej tw/n su.n h`mi/n evpi. to. mnhmei/on kai. eu-ron ou[twj 

kaqw.j kai. ai` gunai/kej ei=pon( auvto.n de. ouvk ei=donÅ 25  

kai. auvto.j ei=pen pro.j auvtou,j\ w= avno,htoi kai. bradei/j 

th/| kardi,a| tou/ pisteu,ein evpi. pa/sin oi-j evla,lhsan oi` 

profh/tai\ 26  ouvci. tau/ta e;dei paqei/n to.n cristo.n kai. 

eivselqei/n eivj th.n do,xan auvtou/È 27  kai. avrxa,menoj av-

po. Mwu?se,wj kai. avpo. pa,ntwn tw/n profhtw/n diermh,neusen 

auvtoi/j evn pa,saij tai/j grafai/j ta. peri. e`autou/Å 28 

 Kai. h;ggisan eivj th.n kw,mhn ou- evporeu,onto( kai. auvto.j 

prosepoih,sato porrw,teron poreu,esqaiÅ 29  kai. parebia,santo 

auvto.n le,gontej\ mei/non meqV h`mw/n( o[ti pro.j e`spe,ran 

evsti.n kai. ke,kliken h;dh h` h`me,raÅ kai. eivsh/lqen tou/ 

mei/nai su.n auvtoi/jÅ 30  kai. evge,neto evn tw/| katakli-
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qh/nai auvto.n metV auvtw/n labw.n to.n a;rton euvlo,ghsen 

kai. kla,saj evpedi,dou auvtoi/j( 31  auvtw/n de. dihnoi,cqhsan 

oi` ovfqalmoi. kai. evpe,gnwsan auvto,n\ kai. auvto.j a;fantoj 

evge,neto avpV auvtw/nÅ 32  kai. ei=pan pro.j avllh,louj\ ouv-

ci. h` kardi,a h`mw/n kaiome,nh h=n Îevn h`mi/nÐ w`j evla,lei 

h`mi/n evn th/| o`dw/|( w`j dih,noigen h`mi/n ta.j grafa,jÈ 33  

Kai. avnasta,ntej auvth/| th/| w[ra| u`pe,streyan eivj VIerou-

salh.m kai. eu-ron hvqroisme,nouj tou.j e[ndeka kai. tou.j 

su.n auvtoi/j( 34  le,gontaj o[ti o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj 

kai. w;fqh Si,mwniÅ 35  kai. auvtoi. evxhgou/nto ta. evn th/| 

o`dw/| kai. w`j evgnw,sqh auvtoi/j evn th/| kla,sei tou/ 

a;rtouÅ 

 
36  Tau/ta de. auvtw/n lalou,ntwn auvto.j e;sth evn me,sw| 

auvtw/n kai. le,gei auvtoi/j\ eivrh,nh u`mi/nÅ 37  ptohqe,ntej 

de. kai. e;mfoboi geno,menoi evdo,koun pneu/ma qewrei/nÅ 38  

kai. ei=pen auvtoi/j\ ti, tetaragme,noi evste. kai. dia. ti, 

dialogismoi. avnabai,nousin evn th/| kardi,a| u`mw/nÈ 39  

i;dete ta.j cei/ra,j mou kai. tou.j po,daj mou o[ti evgw, eiv-

mi auvto,j\ yhlafh,sate, me kai. i;dete( o[ti pneu/ma sa,rka 

kai. ovste,a ouvk e;cei kaqw.j evme. qewrei/te e;contaÅ 40  

kai. tou/to eivpw.n e;deixen auvtoi/j ta.j cei/raj kai. tou.j 

po,dajÅ 41  e;ti de. avpistou,ntwn auvtw/n avpo. th/j cara/j 

kai. qaumazo,ntwn ei=pen auvtoi/j\ e;cete, ti brw,simon evn-

qa,deÈ 42  oi` de. evpe,dwkan auvtw/| ivcqu,oj ovptou/ me,roj\ 
43  kai. labw.n evnw,pion auvtw/n e;fagenÅ 

 
44  Ei=pen de. pro.j auvtou,j\ ou-toi oi` lo,goi mou ou]j e-

vla,lhsa pro.j u`ma/j e;ti w'n su.n u`mi/n( o[ti dei/ plhrw-

qh/nai pa,nta ta. gegramme,na evn tw/| no,mw| Mwu?se,wj kai. 

toi/j profh,taij kai. yalmoi/j peri. evmou/Å 45  to,te 

dih,noixen auvtw/n to.n nou/n tou/ sunie,nai ta.j grafa,j\ 46  

kai. ei=pen auvtoi/j o[ti ou[twj ge,graptai paqei/n to.n cris-

to.n kai. avnasth/nai evk nekrw/n th/| tri,th| h`me,ra|( 47  

kai. khrucqh/nai evpi. tw/| ovno,mati auvtou/ meta,noian eivj 

a;fesin a`martiw/n eivj pa,nta ta. e;qnhÅ avrxa,menoi avpo. 

VIerousalh.m 48  u`mei/j ma,rturej tou,twnÅ 49  kai. Îivdou.Ð 

evgw. avposte,llw th.n evpaggeli,an tou/ patro,j mou evfV 

u`ma/j\ u`mei/j de. kaqi,sate evn th/| po,lei e[wj ou- evn-

du,shsqe evx u[youj du,naminÅ 
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50  VExh,gagen de. auvtou.j Îe;xwÐ e[wj pro.j Bhqani,an( kai. 

evpa,raj ta.j cei/raj auvtou/ euvlo,ghsen auvtou,jÅ 51  kai. 

evge,neto evn tw/| euvlogei/n auvto.n auvtou.j die,sth avpV 

auvtw/n kai. avnefe,reto eivj to.n ouvrano,nÅ 52  Kai. auvtoi. 

proskunh,santej auvto.n u`pe,streyan eivj VIerousalh.m meta. 

cara/j mega,lhj 53  kai. h=san dia. panto.j evn tw/| i`erw/| 

euvlogou/ntej to.n qeo,nÅ 

13 E eis dois d’eles no mesmo dia estavam indo para uma vila distante estádios sessenta de Je-

rusalém, aquela de nome Emmaús. 14 E eles conversavam um com o outro sobre todas as coi-

sas dos acontecimentos aquelas. 15 E aconteceu no conversar eles e debaterem e ele Jesus che-

gou perto indo junto deles. 16 Então os olhos deles tendo impedido o não reconhecerem a ele. 
17 E disse a eles. Quais as palavras estas que espalhais entre vós caminhando? E ficaram tris-

tes. 18 Respondendo então um de nome Kleopas disse a ele: Vós o único (que) vives como es-

trangeiro em Jerusalém e não soubeste as coisas ocorridas em ela nos dias estes? 19 E disse a 

eles: o que? E eles disseram a ele: o concernente a Jesus o Nazareno, o qual tornou-se um 

homem um profeta forte em trabalho e em palavra diante de Deus e de todo o povo. 20 Como 

entregaram a ele os sacerdotes e os governantes nossos para julgamento de morte e crucifica-

ram a ele. 21 E nós esperávamos que ele é o que deve libertar Israel. Mas de fato e com todas 

estas coisas terceiro este dia conduz desde que estas coisas aconteceram. 22 Mas então algu-

mas mulheres de nós surpreenderam a nós, tendo ido de manhã sedo ao túmulo. 23 E não en-

contrando o corpo dele voltaram dizendo e uma visão (de) anjos terem visto, os quais dizem 

ele viver. 24 E foram alguns dos nossos para o túmulo e encontraram assim como as mulheres 

disseram, mas a ele não viram. 25 E ele disse a eles: Ó tolos e lentos o coração para crer em 

todas as coisas que falaram os profetas. 26 Não estas coisas era necessário sofrer o Cristo e en-

trar em a glória dele? 27 E começando de Moisés e de todos os profetas interpretou a eles em 

todas as Escrituras as coisas sobre si. 28 E aproximando-se de a vila para onde iam e ele deu a 

impressão de mais a frente ir. 29 E constrangeram a ele dizendo: fica conosco porque para a 

tarde é e caiu já o dia. E entrou para ficar com eles. 30 E aconteceu em o reclinar-se (à mesa) 

ele com eles tomando o pão abençoou e partindo dava a eles, 31 deles então foram abertos 

(completamente) os olhos e reconheceram a ele, e ele invisível se tornou d’eles. 32 E disseram 

um ao outro: não o coração nosso queimando estava [em nós] quando falava a nós em o ca-

minho, quando abria para nós as Escrituras? 33 E levantando-se mesma a hora voltaram para 

Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os (que estavam) com eles, 34 dizendo que real-

mente foi levantado o senhor e tendo visto Simão. 35 E eles relatavam os acontecimentos em o 

caminho e como conheceram a eles no partir do pão. 

 
36 Estas coisas então eles dizendo, ele colocou-se em o meio deles e diz a eles: paz a vós. 37 

Assustados então e com medo ficando pensavam um espírito ver. 38 E disse a eles: por que a-

larmados estais e por quais pensamentos se levantam em o coração vosso? 39 Vede as mãos 
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minhas e os pés meus que sou eu sou eu mesmo, tocai a mim e vede, porque espírito, carne e 

ossos não tem, como a mim vedes tendo (que tenho). 40 E isto dizendo mostrou a eles as mãos 

e os pés. 41 E ainda não crendo eles por causa de a alegria e estando admirados disse a eles: 

tendes algo para comer aqui? 42 Eles então deram a ele um peixe assado uma parte, 43 e pe-

gando diante deles comeu. 

 
44 Disse então a eles: estas (são) as minhas palavras que falei a vós ainda estando convosco, 

que é preciso serem cumpridas todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e sal-

mos a respeito de mim. 45 Então abriu deles a mente para entenderem as Escrituras; 46 E disse 

a eles: assim está escrito sofrer o Cristo e levantar de os mortos o terceiro dia, 47 e ser anunci-

ado em o nome dele mudança de rumo para perdão de pecados a todas as nações. Começando 

de Jerusalém 48 vós, testemunhas destas coisas. 49 E [eis] eu envio a promessa do pai meu so-

bre vós; vós então permanecei em a cidade até que sejais revestidos do alto com força (poder). 

 
50 Conduziu então a eles [fora] até junto a Betânia, e erguendo as mãos dele abençoou a eles. 
51 E aconteceu em o abençoar ele a eles afastou-se deles e era levado para o céu. 52 E eles ten-

do reverenciado a ele voltaram para Jerusalém com alegria grande. 53 E estavam por todas as 

coisas no templo bendizendo a Deus. 

Da tradução que fizemos, iremos comentar algumas questões que valem a pena 

por darem indicações de características das comunidades lucanas. Como nosso objetivo é 

uma análise deste texto do Evangelho de Lucas na busca por sinais da formação da identi-

dade dessas comunidades, tendo a mesa como parâmetro, vamos verificar algumas palavras 

que trazem luz ao nosso trabalho e que derivaram de nossa tradução. 

A primeira que queremos destacar é o termo grego evkratou/nto verbo im-

perfeito ativo de krate,w que aparece em 24,16 e significa que algo, no texto os olhos dos 

discípulos, impediam com força de exercerem sua função, isto é, ver, e de forma contínua, 

duradoura. Mas aqui os discípulos não ficaram “cegos” para todas as coisas e sim apenas 

para reconhecerem aquele que se aproximou deles e conversava com eles. O redator parece 

querer dizer de uma cegueira provocada por uma resistência em não reconhecer as palavras 

da própria lei, da Torah. Podemos também pensar num contraposição à tradição da Torah, 

isto é, a Torah não é suficiente para que se compreenda as coisas que estão ocorrendo. O 

estranho (Jesus) recita toda ela aos discípulos, mas é na prática da mesa que ela se cumpre. 

Outra observação que apontamos é a respeito do nome de um dos discípulos, 

que, aliás, nos causa estranheza já pelo fato de ser nomeado apenas um deles. O nome dado 
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ao discípulo no grego é Kleopa/j, Lucas 24,18. Os dicionários apontam apenas para um 

nome próprio118, no entanto, sugerimos ser este nome uma composição de outros dois ter-

mos, ou então, um jogo de palavras não para enfatizar o nome propriamente dito, mas para 

apontar as características dos membros da comunidade lucana (e das comunidades que pos-

sam ser alvo de sua mensagem), ou pelo menos, para apontar características que lhes eram 

atribuídas. Isto porque o nome Kleopas119 pode ser uma construção/junção dos termos 

Kle,oj e Kle,ptw120. O primeiro termo diz respeito a um tribulo de honra, um título 

meritório; já o segundo, quer dizer “subtrair às escondidas”121 ou roubar, que deriva o termo 

por nós conhecido como cleptomania, a prática de alguém tirar de outrem aquilo que não 

lhe pertence. Temos em mente uma comunidade que está se firmando em meio a uma tragé-

dia que lhes tirou o chão, a morte de seu mestre. Portanto, este nome pode ser um nome em-

blemático para quem era considerado como um ladrão comum e que agora terá motivos para 

ser visto como quem tem direitos honrados. Esta é a nossa percepção. 

Um termo que qualifica aquele que não é reconhecido pelos caminhantes de 

Emmaús nos chamou a tenção, o termo é (paroikei/j – viver como um estrangeiro). 

Este verbo derivado de (paroike,w) está no presente do indicativo ativo da 2ª pessoa do 

singular, o que denota uma ação presente, ou seja, aquele que aborda os discípulos é um 

habitante de Jerusalém, ou alguém que está morando por um tempo, o tempo em que o ocor-

rido se dá. Este verbo repete-se apenas em Hebreus (parw,|khsen – indicativo aoristo 

ativo 3ª pessoa do singular). Neste livro o estrangeiro é Abraão habitando na “terra da pro-

messa”. Talvez um paralelo com Jesus, mas ao livro de Hebreus provavelmente não se apli-

ca uma dependência literária ao Evangelho de Lucas, ou vice-versa. De qualquer forma, este 

verbo é exclusivo de Lucas entre os sinóticos. 

O próximo verbo que destacamos e que acreditamos ser significativo para nosso 

propósito é o verbo que aparece em 24,31.32.45. O verbo em 24,31 é dihnoi,cqhsan 
                                                 

118 Por exemplo cf. Carlo Rusconi em Dicionário do Grego do Novo Testamento, p. 267. 
119 FITZMYER, J. 1986, p.572. Sobre este nome afirma Fitzmyer que “Lo mismo se puede decir con respecto al 
nombre de uno de los dos discípulos, Cleofás. Si hubiera sido el propio evangelista el que inventó ese nombre, 
no cabe duda que también lo habría hecho con el de su compañero” [O mesmo se pode dizer com respeito ao 
nome de um dos dois discípulos, Cleofás. Se fosse o próprio evangelista ter inventado essa nome, sem dúvida, 
também teria feito com seu companheiro]. Aqui, Fitzmyer está elencando elementos da tradição lucana. 
120 RUSCONI. 2005, p. 267. 
121 RUSCONI. 2005, p. 267. 
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que quer dizer “abrir completamente”, ou seja, não deixar dúvidas quanto ao que está sendo 

visto. No verso 31 ele se apresenta no aoristo passivo e no verso 45, aoristo ativo, porém no 

verso 32 está no imperfeito do indicativo o que acreditamos estar concordando com seu o-

posto no verso 16, pois neste havia uma continuidade no ato de não reconhecerem ao estra-

nho, ou serem impedidos desse reconhecimento, agora o ato contínuo se apresenta na dire-

ção do reconhecimento. No verso 31 e 45 os verbos parecem denotar uma vi-

são/compreensão pontual e definitiva; no primeiro eles, os discípulos em Emmaús, reconhe-

cem a Jesus, no verso 45, são os discípulos, em Jerusalém, que passam a compreender as 

palavras das Escrituras. Este verbo tem importância para nossa pesquisa por descrever o ato 

em que os discípulos passam da depressão para a compreensão, ou seja, da angústia em sa-

ber que seu mestre havia morrido para a visão do mesmo agora vivo, e o significativo é que 

esse reconhecimento se dá no momento da partilha à mesa. 

No verso 30, quando estão, os discípulos e o estranho, à mesa há uma ocorrência 

de uma sequência de verbos que coincidem sugerem uma formulação por parte do redator. 

Esta sequência é (labw.n; euvlo,ghsen; kla,saj; evpedi,dou – cf. por exem-

plo, Lucas 9,16). Esta sequência pode também sugerir um rito no qual se abençoa o alimento 

que está para ser tomado. Significa, também, que há uma liturgia para que os olhos dos dis-

cípulos possam ver o que não viam e, por conseguinte, entenderem o ocorrido. 

Por fim, destacamos a expressão a;fantoj evge,neto que é exclusiva de 

Lucas e no caso do termo a;fantoj um hapax legomenon122. A expressão significa “tor-

nou-se invisível”, o que é bastante curioso depois que os discípulos efetivamente puderam 

ver e reconhecer o homem que estava com eles e que era o mestre, agora vivo. Como assi-

nala o texto, o redator afirma que a partir deste momento ver Jesus não é mais tão importan-

te quanto ter consciência e saber que ele não é mais morto, principalmente com a experiên-

cia da partilha do pão. Em seu livro Crer em Jesus Cristo / Viver como cristão, Felicísimo 

Martínez Díez comenta, sobre esta passagem, que o termo “tornou-se invisível” da parte de 

Jesus é uma “experiência dos cristãos de segunda, como S. Kierkergaard costumava cha-

mar-lhe”123. Ou ainda poderíamos considerar a espera frustrada por parte daquela geração 

que aguardava a segunda vinda do messias. Sobre esta frustração, Ildo Bohn Gass comenta 

                                                 

122 Diz respeito à palavra que tem uma única ocorrência em um documento, no nosso caso, em Lucas. 
123 DÍEZ, Felicísimo Martínez. Crer em Jesus Cristo / Viver como cristão, p. 187. 
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que “começaram a dar maior ênfase na experiência com o ressuscitado já presente, de diver-

sas formas, na vida dos fiéis e das igrejas. Lc 24,13-35, por exemplo, é um dos textos que 

quer ajudar a comunidades paulinas a perceber e experimentar o Cristo presente na partilha 

fraterna, na solidariedade”124. Gass fala de comunidades paulinas, porém, esta época diz 

mais em relação a judeus seguidores de Jesus e não cristãos. Estes estão mais para judeus da 

diáspora125. 

Estas observações foram feitas com o fim de avaliarmos a afirmação da qual 

partimos. Se há algum sentido na cena da mesa, este sentido deve estar sob o aspecto da 

partilha e também da benção. Os olhos foram abertos depois que o estranho tomou o pão, 

abençoou, partiu e partilhou com eles. Estamos diante de um texto que foi construído jun-

tamente com o estabelecimento e formação da identidade de comunidades do final do pri-

meiro século, ou mais tardar do começo do segundo. Afirmamos isto partindo do fato de 

que temos em mãos um texto tardio em relação aos acontecimentos que narra. Então, traba-

lharemos com ideia de que estas comunidades eram formadas por judeus que se empenha-

vam na auto compreensão de sua nova identidade. 

2.3 Delimitação 

No texto que estamos analisando, Lucas 24,13-53, consideramos uma unidade li-

terária pelo conteúdo que apresenta, porém dividida em perícopes. Em Lucas 24,1-12 temos 

a cena de mulheres vindas da Galileia e que testemunham José de Arimateia, um judeu 

membro do conselho e justo, segundo Lucas 23,50-54, colocar o corpo de Jesus numa tum-

ba não usada antes. Porém, no dia seguinte, primeiro dia da semana, as mulheres menciona-

das foram ao túmulo para o ritual do pós-sepultamento e encontraram a pedra removida e o 

túmulo vazio. Dessas mulheres, três são nominadas, Maria de Magdala, Joanna e Maria 

“mãe” de Tiago. Em Lucas 24,13, início do nosso texto, temos uma mudança de persona-

gens e de local, além do que temos também outro conteúdo sendo exposto. As personagens, 

que antes eram mulheres indo ao túmulo, agora são “dois deles”, isto é, dois discípulos, que 

                                                 

124 GASS, Ildo B. Uma introdução à bíblia: as comunidades cristãs a partir da segunda geração. 2005, p.31. 
125 Por partirmos do pressuposto de que a audiência do Evangelho de Lucas é composta de judeus da diáspora, 
não estamos levantando o problema do lugar de sua composição. Alguns comentaristas o colocam na Ásia Me-
nor e outros, em Antioquia, pela memória em Atos dessa cidade. Ver KOESTER, H. v.2. 2005, p.331. 
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voltam à Emmaús a qual, pelo que afirma o texto, era a morada desses discípulos. Quanto à 

localização geográfica, antes tínhamos mulheres no entorno de Jerusalém no túmulo onde 

fora enterrado o corpo de Jesus, agora temos um caminho que leva a uma cidade próxima de 

Jerusalém e que, segundo o texto, fica cerca de sessenta estádios (ou cento e sessenta está-

dios)126 que equivale a aproximadamente 12Km (ou 30Km). O fim do nosso texto marca 

também o fim do Evangelho de Lucas, por isso, pela mudança temática de Atos dos Apósto-

los, outra obra considerada a segunda parte do mesmo autor, acreditamos ser também o fim 

da unidade literária que estamos considerando. Veremos, porém que há algumas quebras no 

texto a ser considerada e que nos leva a considerar esta unidade literária composta de quatro 

perícopes. A seguir vamos analisar cada uma dessas perícopes. 

Este texto, como já assinalamos, apresenta-se como narrativa de uma história, 

porém em quatro perícopes. A história diz respeito a dois dos discípulos de Jerusalém que 

voltam à Emmaús, vila onde moram, depois da frustração de verem seu mestre morto. As 

perícopes que identificamos são: dos versos 13 a 35 que contam efetivamente a história a 

que se propõe a narrativa, a volta dos dois discípulos à Emmaús; dos versos 36 a 43 os 

mesmos discípulos voltam a Jerusalém para falar de seu reencontro com o mestre, agora 

vivo, que também se mostra aos de Jerusalém; nos versos 44 a 49 Jesus dá instruções aos 

discípulos para que sejam suas testemunhas;  e dos versos 50 a 53 temos o arremate da nar-

rativa que conta da assunção de Jesus aos céus. Vamos às suas justificativas. 

O verso 13 começa com o termo grego Kai. ivdou. du,o que aparece em Ma-

teus 20,30 e que curiosamente narra sobre dois cegos que ouvem a Jesus passar por eles e 

clamam “Senhor, filho de David, tem compaixão de nós” (ARA)127. Na perícope anterior, 

Lucas 24,1-12, temos Pedro e “Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago” (Lucas 

24,10a) e algumas outras mulheres que presenciaram o túmulo, onde estava Jesus, vazio. No 

nosso texto temos outras personagens e um novo cenário, que começa com o caminho para 

Emmaús. Com isso podemos determinar o começo dessa nova perícope que contará a histó-

ria do encontro do Jesus ressuscitado com esses dois discípulos, porém sem que o reconhe-

çam. Esta nova perícope se encerra no partir do pão à mesa com Jesus, o qual ‘desaparece’ e 

                                                 

126 Há ainda duas outras cidades citadas por pais da igreja, Eusébio e Jerônimo, que poderiam ser a Emmaús do 
texto de Lucas. Por isso há um acréscimo de “cento” em alguns documentos, ver. Nestlé-Aland, 27ª edição. 
127 Bíblia Almeida Revista Atualizada. 
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os discípulos vão a Jerusalém contarem o que viram para os Onze e seus companheiros que 

permaneceram em Jerusalém. Aqui temos uma quebra na narrativa, pois os dois que iam a 

Emmaús chamaram Jesus a pernoitar por ser já noite, porém, estes dois discípulos de Em-

maús voltam “imediatamente” a Jerusalém esquecendo-se da hora avançada. Parece que a 

urgência do anuncio do ocorrido à mesa merecia esta quebra literária. Talvez porque a pró-

xima perícope, ou tradição recebida, merecesse do redator esta urgência. Havia a necessida-

de de que os discípulos de Emmaús retornassem à Jerusalém. Lembramos que esta cidade, 

na época da redação do Evangelho de Lucas tinha sido destruída em 70, no entanto, ela 

permanecia como centro do anúncio e expansão do mesmo, assim como para a literatura 

apocalíptica Jerusalém era a cidade ideal para os seguidores do ressuscitado. 

Na perícope que segue temos o termo Tau/ta de. (e estas coisas) que assina-

la uma nova unidade. Há também uma mudança de lugar e os discípulos que ficaram em 

Jerusalém vão fazer parte deste outro episodio, assim sendo acreditamos ser outra unidade, 

outra perícope, mas que explica a continuação da anterior. Estes versos, do 36 ao 49, darão 

conta do encontro dos discípulos em Jerusalém com o ressuscitado, primeiro com a infor-

mação trazida pelos dois de Emmaús e depois com a manifestação do próprio Jesus aos 

mesmos à mesa. Nesta perícope encontramos mais uma vez uma cena ao redor da mesa. 

Nesta cena Jesus se mostra aos Onze e aos seus companheiros, mas eles hesitam em reco-

nhecê-lo. Então aqui é Jesus quem pede o que comer, ao contrário da cena anterior quando 

os dois discípulos o convidam para a mesa. No texto é oferecido a Jesus um peixe assado, 

porém há uma variante apontada por Nestlé-Aland128 na qual também é oferecido a Jesus 

(kai apo melissiou khriou – e um favo de mel de abelha). Esta variante é apre-

sentada pelas versões atualizada e corrigida do Almeida, mas não aparece na Bíblia de Jeru-

salém. Uma curiosidade sobre esta variante é o estudo que John J. Collins129 desenvolve 

sobre a novela de Joseph e Aseneth. Nesta novela há uma menção ao favo de mel. 

Por fim, nos últimos quatro versos, do 50 ao 53, temos notícia de que o Jesus 

ressuscitado leva os discípulos para “junto a Betânia” e lá testemunham a ascensão de Jesus 

aos céus. O verbo que dá início ao verso 50 VExh,gagen (conduziu) dá sinais de mudança 

geográfica mesmo que seja a um lugar perto de Jerusalém. Nestes últimos versos deduzimos 

                                                 

128 Nestlé-Aland, 27ª ed., p.245 “aparato crítico”.  
129 COLLINS, John J. Between Athens and Jerusalem. 1999, p.105. 
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que os personagens são os mesmos da perícope anterior, seus nomes não são citados a não 

ser pelo pronome em terceira pessoa. Nestes versos também temos um elo para o segundo 

livro do autor do Evangelho de Lucas, Atos dos apóstolos, que passa a narrar as ações da 

igreja após a ascensão de Jesus, fazendo menção inclusive à última refeição que teve com os 

discípulos em Jerusalém, Atos 1,4 (seria uma alusão à Lucas 24,41b-49?). Vamos agora 

fazer o recorte do texto de tal maneira a poder analisá-lo sob a perspectiva literária. 

2.4 Análise linguística 

Com essas etapas que já percorremos na análise do texto de Lucas, vamos sepa-

rar alguns elementos linguísticos que dão o sentido com o qual o redator se utilizou para 

transmitir sua história. O objetivo primeiro é organizar nosso estudo de modo tal que os 

códigos linguísticos usados pelo redator sejam claros e então verificar seus significados, que 

podem nos apontar para as possíveis asseverações do redator ao editar esta história e o que 

pretendia falar aos seus contemporâneos. 

Numa contagem de verbos e substantivos que fizemos, percebemos que, no caso 

dos verbos, temos uma presença de aoristos em número maior que a soma dos demais, isto 

é, 83 verbos aoristos e 58 os demais. Isto significa que o redator de Lucas construiu uma 

narrativa com aspectos da narrativa bem definidos quanto aos fatos interpretados130. Quanto 

aos pronomes, a contagem revelou que os pessoais estão em maior número e apontam para 

uma narrativa com um público específico, ou seja, o redator de Lucas direcionou sua narra-

tiva para uma comunidade conhecida, ou membros desta comunidade, a qual chamamos de 

comunidade lucana. Na contagem dos artigos, que contam pouco mais de um terço dos arti-

gos presentes no texto, temos os artigos acusativos131 apontando também para essa questão, 

ou seja, em geral podemos afirmar que a comunidade para qual Lucas se dirige é aquela que 

é bem conhecida dele à qual pretende impactar com sua história e sua teologia. Para uma 

                                                 

130 WALLACE, Daniel B. Gramática grega. 2009, p.555. Sobre esta questão Daniel B. Wallace afirma ser o 
aoristo “o contraste do presente e imperfeito, pois estes retratam a ação como um processo”, enquanto aquele 
retrata a ação sem seus possíveis desdobramentos. 
131 WALLACE, Daniel B. 2009, p.209. Estamos enfatizando a contagem dos artigos por serem eles de bastante 
relevância num texto como o que estamos analisando. Segundo Wallace “os artigos foram um dos maiores pre-
sentes deixados pelos grego à civilização ocidental”. O artigo, não somente tem a função de definir algo, porém 
presta esse grande serviço, tornando aquilo de que se fala como sendo algo bem conhecido. 
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comunidade que buscava se firmar no ambiente em que se encontrava, dando formas a sua 

identidade, esse tratamento do redator foi decisivo para isso. 

Em relação ao estilo do texto temos o seguinte: na primeira seção da subdivisão 

que fizemos o autor do Evangelho de Lucas lança mão da ironia quando no diálogo dos dois 

discípulos com o estrangeiro, este, que era o próprio Jesus, não se antecipou no desvenda-

mento daquele mistério que causou aos discípulos grande angústia. Ao contrário, parece ter 

alimentado a condição de parcial cegueira por parte dos discípulos quando apenas questiona 

as palavras da Lei. A ironia132 parece estar presente também na chagada dos dois discípulos 

e de Jesus à aldeia. Na fala do narrador parece que Jesus sabia que seria convidado para 

entrar, mas, como mostra o texto, “e ele fez como quem ia para mais longe”. Novamente a 

ironia se faz presente na terceira seção quando Jesus aparece aos discípulos e num tom de 

chacota mostra-lhes os pés e as mãos. Essa figura de linguagem também pode ser um me-

risma, pois os pés e as mãos de Jesus são na verdade o seu corpo em contraste com a antíte-

se “espírito”. 

As metonímias também estão presentes no texto. Como exemplo, temos: “abriu-

lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras.” Que alude a uma explicação das 

Escrituras por parte de Jesus e “e, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão 

dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém” que diz do arrependimento dos 

que moram em Jerusalém e outras cidades sugeridas no texto. Com estas figuras de lingua-

gem parece que Lucas cria um verdadeiro teatro, um texto cênico, para que seus ouvintes 

possam compreender a mensagem que quer passar. 

                                                 

132 DAWSEY, James M. The Lucan Voice. 1986. pp.141-156. A esse respeito James Dawsey tem um interessan-
te texto que trata da ironia presente no Evangelho de Lucas. Para Dawsey “The incongruity in the gospel story is 
perhaps sharpest when we compare the narrator's optimism concerning the number of people who followed Jesus 
with Jesus's pessimism about the number who will be saved” (p.150) [A incongruência na história do Evangelho 
fica talvez mais nítida quando se compara o otimismo do narrador sobre o número de pessoas que seguiram 
Jesus, com o pessimismo de Jesus sobre o número dos que serão salvos]. Dawsey observa que no texto de Lucas 
Jesus está cercado por “todas as pessoas”, mas no nosso texto, o último do Evangelho, Jesus aparece a um círcu-
lo restrito de seguidores.  
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2.5 Análise semântica 

Na leitura do texto de Lucas, identificamos alguns elementos semânticos que 

nos interessam133. Podemos logo perceber que os vocábulos dois discípulos, estrangeiro, 

mulheres, os Onze e seus companheiros, apontam à importância dada pelo redator do texto, 

isto é, narrar uma história na qual estas personagens sejam os alvos principais da narrativa. 

A história contada é lida por quem vive o drama a que se propõe esta narrativa. Há também 

aqueles vocábulos que fazem menção a outras personagens indiretamente ao texto em ques-

tão que são: anjos, profetas, Simão, lei de Moisés. Estes vocábulos remetem já para um ou-

tro nível da narrativa, ou seja, eles reivindicam a memória daquela comunidade para que sua 

história não seja perdida, e mais do que isso, para que sua história seja a base dessa nova 

perspectiva que nasce com o partilhar do pão. Já com os vocábulos sumo sacerdote e chefe 

temos uma categoria de personagens que contrapõe aquelas que listamos no começo deste 

parágrafo. Estas, especificamente, são as que provocaram o mal estar gerado naqueles dois 

discípulos que voltam para Emmaús e aos Onze e seus companheiros que ficaram em Jeru-

salém sem qualquer esperança. Lembremos que as mulheres aparecem como as primeiras a 

testemunharem o novo estado de coisas, isto é, o mestre, morto pelos sumo sacerdotes e 

chefes, não jaz no túmulo. 

Os vocábulos que dão conta do aspecto geográfico do texto são os que seguem: 

Emmaús, Israel, Betânia, templo e Jerusalém. Estes vocábulos nos dizem não apenas sobre 

lugares que a cena possa ter ocorrido, mas a lugares que fazem parte de um universo simbó-

lico peculiar para a comunidade lucana. Emmaús perto de Jerusalém (onde ficava o templo) 

dão a entender que este espaço era aquele que suscitava na memória daquele povo um lugar 

em que Deus atuava e continuava atuando. No caso particular de Jerusalém, levando em 

consideração que esta cidade havia sido destruída há mais de três década, continuava a ser o 

lugar do qual, talvez, Deus daria fim a sua obra. Os textos apocalípticos, em particular o de 

João, dizem de uma Jerusalém restaurada. A vila, no entanto, para qual se dirigiam os dois 

discípulos, talvez representasse a situação marginal em que se encontravam muitos, homens 
                                                 

133 EGGER, W. 2005, p.89-130; sobre a questão semântica Egger afirma que “a descoberta do significado do 
texto não acontece num processo mecânico, mas está ligada à característica pessoal e ao grau de cultura do leitor. 
Sem um conhecimento cultural adequado não é possível decodificar textos, sobretudo do passado”. Essa tem 
sido nossa preocupação, isto é, entender os elementos que nos permitem um olhar mais perto possível do texto e 
dessa forma identificar nele o elemento de identidade para as comunidades lucanas. Ver também SCHNELLE, 
Udo. 2004. pp.49-56. 
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e mulheres, representados nos dois discípulos. Segundo o que sugerimos acima, o nome 

Cleopas pode ser um jogo de palavras que caracterizava pessoas mal vistas e que se torna-

vam dignas de uma nova vida. Betânia traz à memória episódios em que Jesus aparece sain-

do de ou entrando em Jerusalém134. 

Tanto neste texto de Lucas em particular quanto em todo evangelho, Jerusalém é 

a cidade que guarde uma memoria rica na experiência da comunidade lucana. Esta memória 

traz à mente a formação de uma comunidade judaico-cristã que teve seu início em Jerusa-

lém. Koester afirma que “é difícil [...] obter alguma informação sobre a formação dessas 

comunidades judaico-cristãs”135 a não ser pela própria cidade de Jerusalém. Esta cidade 

guarda, então, um simbolismo para a nova experiência. É certo que com sua destruição, Je-

rusalém se transforma não mais no lugar geograficamente pretendido, mas no lugar teologi-

camente almejado. 

Com os vocábulos Profetas, Escritura e Moisés (lei), nossa narrativa coloca em 

destaque a tradição mais cara aos judeus, qual seja, a lei (Torah) de Deus136. Com a lei e seu 

cumprimento os israelitas acreditavam estar no cominho pelo qual Deus os havia chamado. 

Porém, esta tradição não deu conta do que havia acontecido a eles em Jerusalém. Seu mes-

tre, o mesmo que tantas vezes evocou a Torah para falar das coisas de Deus estava morto. A 

Torah não havia sido suficiente para que aquela tragédia fosse evitada. Contudo, o narrador 

argumenta nos versos 25 e 26 o que segue: “E ele disse a eles: Ó tolos e lentos o coração 

para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Não estas coisas era necessário sofrer o 

Cristo e entrar em a glória dele?” A Torah, portanto, não tinha sido insuficiente, mas os dis-

cípulos não haviam entendido o que ocorrera, isso porque faltava-lhes o entendimento práti-

co para o qual a Torah fazia sentido. 

Por fim, temos os vocábulos mesa/reclinar, pão e peixe assado (com a variante 

favo de mel). Estes vocábulos são a chave para podermos compreender o texto proposto 

pelo autor de Lucas. Veremos no capitulo 3 outros textos de Lucas-Atos nos quais o autor 

enfatiza a questão da mesa e faz do “katakli,nw – reclinar-se” o lugar comum da salva-
                                                 

134 Ver os textos Mateus 21,17; Marcos 11,1.11; Lucas 19,29 e João 12,1. Neste último texto é oferecido a Jesus 
um jantar. 
135 KOESTER, Helumt. V.2. 2005, p.217. 
136 GUNNEWEG, Antonius H. J. Teologia bíblica do Antigo Testamento. 2005, pp.94-126. 
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ção daqueles homens e mulheres que estavam à margem da sociedade. O que pretendemos 

fazer em seguida é analisar a estrutura da narrativa em questão. 

2.6 Análise da narrativa 

Ao verificarmos toda a história contada pelo redator, achamos por bem dividir o 

texto em cinco seções, coincidindo com as quatro perícopes, exceto a primeira a qual divi-

dimos em duas, a saber: (1) No caminho para Emmaús Jesus não é reconhecido [24,13-27]; 

(2) Na vila Jesus parte o pão e os olhos dos discípulos são abertos [24,28-35]; (3) De volta à 

Jerusalém Jesus come com os discípulos [24,36-43]; (4) Jesus orienta os discípulos a per-

manecerem em Jerusalém [24,44-49] e (5) Assunção de Jesus aos céus [24,50-53]. Vamos a 

cada uma delas137. 

Em toda a unidade literária, Lucas 24,13-53, podemos perceber uma narrativa 

que conta sobre a frustração dos discípulos de Jesus num primeiro momento após sua morte, 

mas, no segundo momento, dar aos mesmos discípulos a esperança para qual eles já não 

olhavam. Em todas as seções podemos dizer que se trata de uma narrativa com suas peculia-

ridades. Na primeira seção, a qual denominamos “No caminho para Emmaús...”, temos o 

relato dos dois discípulos que estão voltando para casa após o ocorrido em Jerusalém. Neste 

relato encontramos também o diálogo entre aqueles dois com o estrangeiro, que era o pró-

prio Jesus não reconhecido. Veja o texto: 

13 E eis! dois d’eles em mesmo o dia estavam indo para uma vila distante estádios ses-
senta de Jerusalém, a qual (era) nome Emmaús. 14 E eles conversavam um com o outro 
sobre todos estes acontecimentos. 15 E aconteceu em o conversarem eles e debaterem e 
o próprio Jesus tendo-se aproximado ia com eles. 16 Mas os olhos deles impediam para 
não reconhecerem a ele. 17 E disse a eles: 
 
(Jesus) Quais (são) as palavras estas que debateis entre vós indo? 
 
E pararam tristes.  
18 Respondendo então um de nome Kleopas disse a ele: 
 
(discípulos) Você somente mora como estrangeiro em Jerusalém e não soubeste as coi-
sas ocorridas em ela em os dias estes? 
 
19 E disse a eles: 

                                                 

137 Utilizaremos o texto por nós traduzido que se encontra na secção Tradução. 
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(Jesus) o que?  
E eles disseram a ele: 
 
(discípulos) aquelas concernentes a Jesus o nazareno, o qual tornou-se um homem um 
profeta forte em trabalho e em palavra diante de Deus e de todo o povo. 20 Como entre-
gou o mesmo os sacerdotes e as autoridades nossas para julgamento de morte e crucifi-
caram a ele. 21 E nós esperávamos que ele é o que deve libertar Israel. Mas de fato e 
com todas estas coisas terceiro este dia conduz desde que estas coisas aconteceram. 22 
Mas então algumas mulheres de nós surpreenderam a nós, tendo ido de manhã sedo ao 
túmulo. 23 E não encontrando o corpo dele voltaram dizendo e uma visão (de) anjos te-
rem visto, os quais dizem ele viver. 24 E foram alguns dos nossos para o túmulo e en-
contraram assim como as mulheres disseram, mas a ele não viram.  
25 E ele disse a eles: 
 
(Jesus) Ó tolos e lentos o coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. 
26 Não estas coisas era necessário sofrer o Cristo e entrar em a glória dele? 27 E come-
çando de Moisés e de todos os profetas interpretou a eles em todas as Escrituras as coi-
sas sobre si. 

Neste momento temos uma interrupção no diálogo. Os dois e Jesus chagam à vi-

la e Jesus, fazendo menção de que continuaria viagem, é convidado a entrar para ceia e re-

pousar. Neste relato não encontramos um diálogo propriamente dito, porém temos a fala dos 

discípulos quando se surpreendem ao reconhecer o estrangeiro, que na realidade era aquele 

de quem lamentavam a perda. Nesta seção também temos algo de surpreendente que é o 

“tornar-se invisível” de Jesus em relação aos discípulos. Ao partir do pão, eles, os discípu-

los, reconhecem a Jesus, mas no mesmo instante Jesus “desaparece” de seus olhos, uma 

contradição que parece não ter preocupado o redator, ao menos que esse desaparecimento 

seja intencional às comunidades lucanas, mesmo porque a invisibilidade acontece depois de 

terem eles reconhecido o estrangeiro. Já dissemos que este texto não pode ser lido como 

relato fiel dos acontecimentos, pois aqui temos um indício de que este projeto está funda-

mentado na teologia do redator de Lucas. Além da cena fantástica do desaparecimento de 

Jesus, temos a volta “imediata” dos discípulos, uma quebra na coesão cronológica, pois se 

era necessário o estrangeiro entrar na casa dos discípulos por ser fim de tarde; os discípulos, 

então, voltaram para Jerusalém à noite? Outro detalhe que queremos apontar é para a fala 

dos discípulos que afirmaram ter Jesus aparecido para Simão, no entanto, em Lucas 24,12 

lemos que Pedro foi ao túmulo, mas não viu o corpo de Jesus e o texto não diz que Pedro 

ficou satisfeito e sim surpreso. Vamos ao texto: 

28 E aproximando-se de a vila para onde iam e ele deu a impressão de mais a frente ir. 29 
E constrangeram a ele dizendo: 
 
(discípulos) fica conosco porque para a tarde é e caiu já o dia. 
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E entrou para ficar com eles. 30 E aconteceu em o reclinar-se (à mesa) ele com eles to-
mando o pão abençoou e partindo dava a eles, 31 deles então foram abertos os olhos e 
reconheceram a ele, e ele invisível se tornou d’eles. 32 E disseram um ao outro: 
 
(discípulos) não o coração nosso queimando estava [em nós] quando falava a nós em o 
caminho, quando abria para nós as Escrituras? 
 
33 E levantando-se mesma a hora voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 
onze e os (que estavam) com eles, 34 dizendo que realmente foi levantado o senhor e 
tendo visto Simão. 35 E eles relatavam os acontecimentos em o caminho e como conhe-
ceram a eles no partir do pão. 

Na terceira seção de nossa narrativa temos os discípulos em Jerusalém ouvindo 

daqueles que voltam contanto o ocorrido em Emmaús e Jesus, que havia ficado invisível aos 

olhos deles, aparece também em Jerusalém. Se na seção anterior não tínhamos diálogo, mas 

falas dos dois discípulos, nesta seção não temos também diálogo, mas falas de Jesus. 

36 Estas coisas então eles dizendo, ele colocou-se em o meio deles e diz a eles: 
 
(Jesus) paz a vós. 
 
37 Assustados então e com medo ficando pensavam um espírito ver. 38 E disse a eles: 
 
(Jesus) por que alarmados estais e por quais pensamentos se levantam em o coração 
vosso? 39 Vede as mãos minhas e os pés meus que sou eu sou eu mesmo, tocai a mim e 
vede, porque espírito, carne e ossos não tem, como a mim vedes tendo (que tenho). 
 
40 E isto dizendo mostrou a eles as mãos e os pés. 41 E ainda não crendo eles por causa 
de a alegria e estando admirados disse a eles: 
 
(Jesus) tendes algo para comer aqui? 
42 Eles então deram a ele um peixe assado uma parte, 43 e pegando diante deles comeu. 

Nesta penúltima seção encontramos não uma narrativa, como nas anteriores, mas 

um discurso de Jesus lembrando aos seus discípulos o que eles deveriam saber “de cor”. 

Esta seção parece fazer paralelo com os versos 25-27, nestes Jesus chama os dois discípulos 

de néscios (ou tolos), quando na presente seção Jesus se mostra mais paciente na perspecti-

va do autor do texto. Segue o texto: 

44 Disse então a eles: 
 
(Jesus) estas (são) as minhas palavras que falei a vós ainda estando convosco, que é 
preciso serem cumpridas todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e sal-
mos a respeito de mim. 
 
45 Então abriu deles a mente para entenderem as Escrituras; 46 E disse a eles: 
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(Jesus) assim está escrito sofrer o Cristo e levantar de os mortos o terceiro dia, 47 e ser 
anunciado em o nome dele mudança de rumo para perdão de pecados a todas as nações. 
Começando de Jerusalém 48 vós, testemunhas destas coisas. 49 E [eis] eu envio a pro-
messa do pai meu sobre vós; vós então permanecei em a cidade até que sejais revestidos 
do alto com força (poder). 

Na última seção temos mais um relato fantástico, a ascensão de Jesus aos céus. 

É uma narrativa. Não há diálogos como nas seções anteriores, porém parece concluir toda a 

perícope. Lembrando que esta seção também encerra o Evangelho de Lucas, poderíamos 

afirmar que, com o relato fantástico da ascensão de Jesus, coube à igreja a continuação de 

suas ações/missão? É o que lemos nos Atos dos Apóstolos, uma epopéia em que os seguido-

res de Jesus irão levar adiante sua mensagem. 

50 Conduziu então a eles [fora] até junto a Betânia, 
e erguendo as mãos dele abençoou a eles. 
51 E aconteceu em o abençoar ele a eles afastou-se deles e era levado para o céu. 
52 E eles tendo adorado a ele voltaram para Jerusalém com alegria grande.  
53 E estavam por todas as coisas no templo bendizendo a Deus. 

Com esta análise podemos verificar que a narrativa apresenta um diálogo intenso 

entre os discípulos de Emmaús e Jesus. No final da narrativa também Jesus, em Jerusalém, é 

apresentado aos discípulos o qual dá instruções a estes. Levando em consideração o contex-

to em que se desenrola esta narrativa, momento de frustração por parte dos discípulos por 

causa de “as coisas ocorridas” e um segundo momento de grande alegria em vê-lo vivo, 

levantado de entre os mortos, podemos afirmar que tais acontecimentos corroboraram para 

que estas comunidades que se formavam depois do ocorrido, e no caso das comunidades 

lucanas, talvez duas gerações mais tarde, construíssem sua identidade a partir dessa nova 

perspectiva. Jesus não está mais entre os seus, pois “tornou-se invisível”, porém está vivo e 

este fato é suficiente para um recomeço. 

Na análise da narrativa verificamos a estrutura desta que é composta com um di-

álogo intenso entre os discípulos de Emmaús e Jesus. Agora, passemos para análise linguís-

tica, semântica e pragmática do texto. 
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Na leitura do nosso texto observamos a seguinte sequência que empresta à narra-

tiva sua própria dinâmica138. Fizemos um quadro das ações das personagens, veja como se-

gue: 

Dois 

discípulos 

Vão à 

Emmaús 

Conversam 

entre si 

Estrangeiro 

se aproxima 

Estrangeiro 

conversa 

Discípulos não 

reconhecem o 

estrangeiro 

Estrangeiro 

entra na 

casa 

Estrangeiro 

parte o pão 

Os discípulos 

reconhecem a 

Jesus 

Os discípu-

los vão à 

Jerusalém 

Dois 

discípulos 

Não vão 

à 

Emmaús 

Não 

conversam 

entre si 

Estrangeiro 

não se 

aproxima 

Estrangeiro 

não conversa 

Discípulos 

reconhecem o 

estrangeiro 

Estrangeiro 

não entra na 

casa 

Estrangeiro 

não parte o 

pão 

Os discípulos 

não reconhe-

cem a Jesus 

Os discípu-

los não vão 

à Jerusalém 

 

Falam com 

os outros 

discípulos 

Jesus 

aparece em 

Jerusalém 

Os discípu-

los acredi-

tam  

Jesus os 

leva à 

Betânia 

Eles reve-

renciam a 

Jesus 

Jesus os 

abençoa  

Jesus 

ascende aos 

céus 

Os discípu-

los adoram 

no templo 

  

Não falam 

com os 

outros 

Jesus não 

aparece em 

Jerusalém 

Os discípu-

los não 

acreditam 

Jesus não 

os leva à 

Betânia 

Eles não 

reverenciam 

a Jesus 

Jesus não 

os abençoa 

Jesus não 

ascende aos 

céus 

Os discípu-

los não 

adoram no 

templo 

  

A dinâmica da narrativa exposta no quadro acima mostra-nos as escolhas que o 

redator se vale para construir sua história. Nelas há uma direção à qual aponta o redator do 

Evangelho de Lucas que para um lugar comum em que será o lugar onde se poderá definir a 

identidade do grupo, ou das comunidades lucanas. Nesse processo indicado pelo redator de 

Lucas vemos a saída dos discípulos de Jerusalém para Emmaús, antes de reconhecerem a 

Jesus como aquele que foi levantado de entre os mortos, e depois do reconhecimento a volta 

desses discípulos para Jerusalém. É bastante curioso que a aparição de Jesus em Jerusalém 

para os discípulos que lá permaneceram se dá também em torno da refeição, pois Jesus se 

mostra faminto e os discípulos o reconhecem quando ele pede de comer. Mais uma vez te-

mos apontado pelo redator que o reconhecimento efetivo se dá em torno da mesa e não ape-

nas pelo conhecimento e prática da lei ou das tradições do povo judeu. 

Depois dessa análise da sequência das ações das personagens que estão presen-

tes na narrativa do texto de Lucas, vamos fazer alguns apontamentos para a tradição, ou a 

memória das tradições presentes. Essas tradições se manifestam especificamente no diálogo 

entre os discípulos e Jesus, num primeiro momento, e também quando o mesmo Jesus apa-

rece aos discípulos em Jerusalém e, como se não soubessem, os lembra dessas tradições. 

                                                 

138 EGGER, Wilhelm. 2005, pp.127-128. Egger aponta para essa estrutura a fim de descrever as possibilidades e 
os limites presentes na narrativa. 
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A primeira memória a uma tradição que se apresenta é a própria cidade de Jeru-

salém, a qual se mostra em todo o Evangelho de Lucas como sendo um lugar central na teo-

logia do livro. Essa tradição nos remete à teologia que via Jerusalém como cidade protegida 

por Deus, mas que teve sua primeira derrocada em 586 a.C. no exílio babilônico. O evange-

lho de Lucas data de aproximadamente 80-90 d.C., o que significa que Jerusalém já tinha 

sido destruída, novamente, no ano 70 d.C. Assim, essa tradição parece evocar o que os li-

vros apocalípticos assumem em relação à “cidade santa”, ou uma alusão à cidade que nunca 

deveria ter tratado Jesus e aos profetas como fez, cidade que mata os profetas. 

A outra memória no que diz respeito à tradição é a de Moisés. Jesus apela para 

aquele que era considerado o profeta por excelência e que até mesmo ele já havia sido com-

parado com tal profeta. Parece que o autor de Lucas tem claro sobre essa tradição, que re-

mete a sete séculos antes, os ensinamentos que a Torah imprimiu ao povo e que havia sido 

esquecida pelo mesmo, ou pelas autoridade responsáveis em guardas esses preceitos. É inte-

ressante que o autor de Lucas identifica o messias que eles esperavam com os ensinamentos 

da Torah e dos profetas. Vamos então verificar as formas com as quais o texto se apresenta 

a nós. 

2.7 Análise das formas 

Já vimos que no texto de Lucas 24,13-53 temos na verdade diversas unidades 

que compõem toda a narrativa. Vamos, então, verificar quais são as formas com as quais o 

redator lucano apresenta esta narrativa. Primeiro devemos reconhecer que o texto que anali-

samos faz parte da “narrativa da paixão” apresentada neste Evangelho. Porém, como mate-

rial particular de Lucas, vamos verificar cada perícope que estamos considerando para uma 

melhor visão da forma deste texto. 

A primeira perícope que estamos ponderando é a que diz sobre a ida, propria-

mente dita, dos dois discípulos à Emmaús, vv.13-35. Klaus Berger, para esta perícope, a-

ponta ser “pneumático-escatológica” por ter citado o AT como “a Revelação até então e-

nigmática é desvelada pelo fim do mundo”139. Mais especificamente, também temos neste 

                                                 

139 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. 1998, p.109. 
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trecho a aparição efetiva de Jesus ressuscitado. A pergunta sobre a possibilidade histórica 

dessa narrativa deve ser considerada apenas como narrativa cuja interpretação é o mote 

principal, isto é, a visão relatada pelo autor lucano se apresenta como legitimação da própria 

ressurreição de Jesus de Nazaré para a comunidade judeu-cristã nascente. Sobre esta quest-

ão Fitzmyer afirma que “H. D. Betz («The Origin») intenta recuperar el carácter del episo-

dio presentándolo como «leyenda cúltica» en forma de narración, para que el lector pueda 

descubrir su principal enseñanza, a saber, que la fe cristiana tiene que entenderse como fe en 

Jesús de Nazaret resucitado. No se puede negar que existe una semejanza entre este episodio 

y esa clase de leyendas, pero reducir a eso el significado del pasaje es otra cuestión”140. 

Na segunda perícope que fala sobre a volta dos discípulos à Jerusalém para con-

tarem de sua experiência aos que lá ficaram, vv.36-43, temos uma narrativa de “proclama-

ção”141 que dá conta exatamente de narrar para “os onze e outros” o que lhes havia ocorrido. 

Esta proclamação se dá por razão da própria interpretação do autor do texto que estamos 

avaliando. A visão do ressuscitado Jesus de Nazaré não foi apenas uma experiência extática 

privilegiada que tiveram aqueles dois de Emmaús, foi antes a visão que traria a possibilida-

de de que aqueles discípulos, juntamente com outros que depois também tiveram a mesma 

visão, formassem a comunidade dos visionários e também dos que acreditassem na visão 

que a tiveram. “En realidad, este episodio es el pórtico de la escena siguiente (w. 44-49), en 

la que Jesús resucitado, partiendo de las Escrituras, instruye a los Once y a los que están con 

ellos, y les confía el encargo de ser testigos de su persona y de todo lo que le ha ocurrido a 

él”142. 

A próxima perícope, vv.44-49, temos Jesus aparecendo aos de Jerusalém que, 

além da participação do mestre à mesa, o mesmo dá instruções aos discípulos para teste-

munharem do que estão presenciando. Além de uma narrativa que se encaixaria como “pro-

clamação”, segundo Berger, temos uma narrativa de instrução. Fitzmyer observa que “El 

episodio está relacionado, aunque remotamente, con el final del evangelio según Mateo (Mt 

28,19-20a) y con el apéndice al evangelio según Marcos (Mc 16,15-16) por cuanto, igual 

que éstos, conserva una antigua tradición sobre una aparición de Jesús resucitado en la que 

                                                 

140 FITZMYER, Joseph A. vol. 4. 1986, p.574. 
141 Cf. Klaus Berger; op. cit. p.210-212.  
142 FITZMYER, Joseph A. vol. 4. 1986, p.600. 
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el Maestro encarga a sus discípulos que, en el futuro, desarrollen una misión en su nom-

bre”143. Esta perícope assemelha-se à anterior em relação a sua forma no que se refere à 

proclamação, pois a instrução dada aos discípulos é para que testemunhem o corrido à sua 

geração e às demais. 

Por fim, temos a perícope da assunção144 de Jesus de Nazaré aos céus, vv.50-53. 

Porém, antes da assunção, temos um relato sobre a “nomeação de testemunhas”, segundo 

Klaus Berger. Berger também observa que nesta perícope encontra-se uma proskýnesis – do 

grego proskune,w (prostrar-se em adoração). “A recusa da proskýnesis (adoração) legi-

tima o mensageiro de Deus com tal. Quem deseja ser adorado é apenas Satanás. Em At 

15,11.15 esse esquema judaico é aplicado na missão entre os gentios. Lucas relata uma 

proskýnesis dos discípulos somente no final de seu evangelho, depois de ter mencionado 

pela primeira vez a ascensão de Jesus aos céus: foi só então que os discípulos tinham toda 

razão em venerar Jesus dessa maneira (antes disso não: Jo 20,17a!). Em Mt os magos pa-

gãos desde o começo honram Jesus assim, ao passo que Israel não o reconhece”145. Nesta 

questão podemos dizer que o tempo que separa os acontecimentos do relato pode ser a razão 

dessa adoração, uma vez que esta não era uma prática judaica, ou então, os não-judeus dessa 

comunidade já estavam abrindo mão desta não-prática. 

Com essas informações podemos inferir que o sitz im leben dessa comunidade 

lucana retratada especificamente pelo redator do Evangelho é a comunhão da mesa, dadas as 

duas cenas que encontramos no texto e, também, a catequese, uma vez que Jesus é apresen-

tado dando instruções aos seus seguidores para servirem de testemunhas do que viram. 

2.8 Análise da tradição 

Observando o conteúdo que o redator expõe em sua narrativa, podemos identifi-

cara alguns elementos que fazem parte da tradição recebida pela comunidade, ainda que esta 

esteja vivendo um tempo pós destruição de Jerusalém, ou seja, ainda que mais uma vez “seu 

                                                 

143 FIZTMYER, Joseph A. 2005, p.609. 
144 CONZELMANN, Hans. 1974, p.138. 
145 BERGER, Klaus. 1998, pp.289.330. 
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destino” estivesse sendo marcado por uma situação de quase destruição de suas memórias, 

assim como quando vivenciaram o exílio babilônico. 

Na leitura do texto que estamos avaliando optamos em comentar sobre três ele-

mentos que nos chamam a atenção sobre a tradição preservada pelo redator lucano nestas 

perícopes: Jerusalém; Moisés e todos os profetas; e o rito da mesa no verso 30. 

Jerusalém, mesmo destruída fisicamente, ainda permanecia na memória daquela 

comunidade que a via como centro de onde partia o anúncio de que Jesus havia ressuscita-

do. Jack T. Sanders comenta uma apontamento feito por Robert Morgenthaler que diz: “In 

his work, Morgenthaler called attention to the fact that both Luke and Acts have two large 

Jerusalem scenes, one at the beginning and one at the end (in the case of Acts, near the end) 

of each, and that these scenes have many elements in common”. Essa apresentação de Jeru-

salém no material de Lucas-Atos, segundo Sanders, tem uma intensão, “we may say that 

Jerusalem is, without any doubt, the geographical pivot in the divine plan of Salvation. […] 

The Gospel then concludes with Jesus’ passion,  death and resurrection in Jerusalem”146 

Esta cidade, desde David, tem sido reverenciada de maneira tal que se tornou 

símbolo tanto de pesar como também de esperança. Para o redator lucano ela é aquela que 

se faz palco para a morte de Jesus, mas também e nela que a ressurreição acontece e é nela 

de onde saem os discípulos de Jesus para testemunharem essas ocorrências a partir dela até 

os confins da terra, até Roma. Sobre sua ambiguidade Sanders anota que Jerusalém é o lugar 

em que Jesus ensina sobre a autoridade do templo, mas que também “Jerusalem is thus the 

city that kills the prophets and stones those who are sent to her’, and she incurs the judg-

ment, ‘Behold your house is forsaken to you’ (Luke 13.34-35)”147. 

Esta hostilidade apresentada por Jerusalém, é obvio, está ligada às autoridades148 

que se aliaram às forças romanas da época de Jesus. Porém, como apontam os Apocalipses, 

                                                 

146 SANDERS, Jack T. 1987, p.25. Ver também Hans Conzelmann; CONZELMANN, Hans. 1974, pp.110-138. 
[podemos dizer que Jerusalém é, sem dúvida, o pivô geográfica no plano divino da salvação. (...) O Evangelho 
termina com a paixão de Jesus, morte e ressurreição em Jerusalém.] 
147 SANDERS, Jack T. 1987, p.28. [Jerusalém é, assim, a cidade que mata os profetas e apedrejas os que são 
enviados a ela, e ela incorre no julgamento, “Eis aí a tua casa que é abandonada com você” (Lucas 13,34-35)]. 
148 Cf. Bruce J. Malina e Jerome H. Neyrey em; MALINA, B. J. & NEYREY, J. H. Honor and shame in Luke-
Acts: Pivotal values of the Mediterranean World. In. The Social Worlds of Luke-Acts. 1991, p.54. “Three times 
during Jesus' trial before Pilate, “the chief priests, the rulers and the people” call for his death (23:18,21,23). And 
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Jerusalém também fica marcada na memória do povo judeu como o lugar em que Deus ha-

bitará com seu povo restaurado (ex. Apocalipse 3,12). 

Em relação a Moisés e os profetas, percebemos que o texto lucano enfatiza uma 

similaridade de Jesus, que até então não havia sido reconhecido pelos dois, com estas per-

sonagens. Por um lado as personagens estão ligadas à Escritura, pois o texto pressupõe o 

conhecimento da necessidade do sofrimento pelo messias, mas por outro, a autoridade das 

personagens atribuídas ao messias também está em jogo. Segundo Tannehil “The impor-

tance of the story of Moses in Acts 7 suggests that "beginning with Moses" in Luke 24.27 

may refer not just to the books of Moses - the beginning of scriptures - but to the career of 

Moses, which provides the pattern of the rejected prophet”149. 

Este padrão de rejeição está próximo ao que estamos notando em toda a narrati-

va, que é o nascimento de uma comunidade em busca de sua própria identidade porque seus 

membros, de maneira geral, foram rejeitados por seus respectivos grupos e agora estão for-

mando a identidade de um novo grupo. Também mostra que os valores judaicos ainda estão 

muito presentes nessa construção. 

Por fim, na cena da partilha do pão, na qual os dois discípulos têm seus olhos 

abertos para reconhecerem àquele que está à mesa com eles, podemos verificar uma fórmula 

de benção: cf. v.30 “tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu”. Esta fór-

mula já foi usada pelo redator, como mostra Tannehill. 

“The next step in the unfolding revelations depends on an invitation made to a 

stranger. Jesus does not presume that he will be invited to say with the dis-

ciples. He acts as if he would go further. But the invitation comes, which per-

mits the following meal scene. At the meal Jesus does what he had done at 

                                                                                                                                                       

as he hangs on the cross, the elite of Jerusalem deny him any sympathy or kinship bond with the nation (23:35). 
If honor rests in family name and clan membership, Jesus is immeasurably shamed by the denial of him by both 
of these grantors of honor.” – [Três vezes durante o julgamento de Jesus diante de Pilatos ‘os chefes dos sacer-
dotes, os governantes e o povo’ o chamam para a morte (23,18.21.23). E como ele está pendurado na cruz, a elite 
de Jerusalém nega-lhe qualquer simpatia ou laços de família com a nação (23,35). Se a honra está no nome de 
família e ser membro do clã, Jesus é imensamente envergonhado pela negação de ambos os quesitos pelos outor-
gantes da honra]. 
149 TANNEHILL, Robert. 1996, p.357. [A importância da história de Moisés em Atos 7 indica que “começando 
por Moisés” de Lucas 24,27 pode não se referir apenas aos livros de Moisés – o início das escrituras –, mas à 
carreira de Moisés, que fornece o padrão do profeta rejeitado.] 
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previous meals: "He took bread, blessed and broked it, and gave it to them." 

The four actions listed here are most closely paralleled at the feeding of the 

thousand (cf.9:16), with the Last Supper being a close second. [...] 

These actions finaly trigger recognition of the risen Lord. Recognition may 

come because Jesus is doing what he did in previous meals with his disciples, 

but the meal fellowship of the early church may also influence the narrative at 

this point. [...] The Emmaus meal may be our best clue as to the significance 

of these meal in Acts. It would suggest that breaking the bread in Acts is a 

continuation of the meal fellowship of the time of Jesus, with the expectation 

that the risen Lord will be present.150 

Tennehill aponta que nesta fórmula preservada pelo redator lucano está presente 

a memória do próprio ministério de Jesus que para aquela comunidade faz todo sentido, 

uma vez que, por estas ações, Jesus deixa o legado da comunhão de refeição como elemento 

forte para marcar a comunidade lucana. E qual seria, então, a teologia expressa neste texto 

lucano? 

2.9 Considerações sobre a teologia de Lucas  

Nas considerações que fizemos até aqui, tivemos a preocupação de avaliar em 

que termos, ou em que ambiente, se dá esta narrativa. Com os apontamentos da leitura exe-

gética pudemos verificar algumas questões que nos remete ao que nos propusemos a inves-

tigar. Primeiro, na tradução de nosso texto, nos deparamos com o nome Cleopas que, como 

colocam os comentadores, pode ser apenas um nome151. Mas por que o nome de apenas um 

discípulo sendo que temos dois deles voltando, provavelmente, à sua morada? Encontramos, 

                                                 

150 TANNEHILL, Robert C. 1996, 357. [O próximo passo no desdobramento das revelações depende de um 
convite feito a um estranho. Jesus não presume que será convidado a ficar com os discípulos. Ele age como se 
fosse mais longe. Mas o convite acontece, o que permite a cena seguinte da refeição. Na ceia, Jesus faz o que ele 
tinha feito nas refeições anteriores: “Ele tomou o pão, abençoou e partiu-o e deu-lhes.” As quatro ações listadas 
aqui estão mais estreitamente em paralelo à alimentação dos mil (cf. 9,16), com a Última Ceia. [...] 

Estas acções, finalmente, desencadeiam o reconhecimento do Senhor ressuscitado. Reconhecimento que pode vir 
porque Jesus está fazendo o que fez em refeições anteriores com os seus discípulos, mas a comunhão de refeição 
da igreja primitiva também pode influenciar a narrativa neste ponto. [...] A refeição de Emaús pode ser a nossa 
melhor pista para o significado destes refeição em Atos. Ela sugere que partir o pão em Atos é uma continuação 
da comunhão de refeição no tempo de Jesus, com a expectativa de que o Senhor ressuscitado estará presente.] 
151 Sobre este nome Fitzmyer também observa que “o nome é um diminutivo do grego Kleopatros, forma mascu-
lina de Cleopatra”; FITZMYER, J. 2005, p.585. 
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então, uma possibilidade, um jogo de palavras com este nome, significando pessoas indig-

nas, mal vistas pela sociedade, ganhando sua tão desejada dignidade. Verificamos também 

que Emmaús representa uma região em que havia muitas pessoas na condição de marginais. 

Pois Cleopas, um dos discípulos que saiam de Jerusalém, palco da tragédia que os acomete-

ra, se dirigia para uma redondeza perto da “cidade santa”. 

Na perícope, imediatamente anterior, podemos ler que algumas mulheres vão ao 

túmulo e o encontram vazio. Essas mulheres são mencionadas no nosso texto de maneira tal 

que os discípulos se lembram de que elas já haviam dito que não encontraram no túmulo 

aquele a quem procuravam e, também, que este havia sido visto por Simão. É interessante 

notar que apesar de algumas evidências apontadas pela narrativa – as mulheres viram o tú-

mulo vazio e o estranho, que acompanhou os dois discípulos, evocou as Escrituras para o 

que deveria ser esperado diante do ocorrido – eles, os dois discípulos e mais tarde os “Onze 

e os outros”, não entenderam a mensagem. Somente depois de uma cena do cotidiano que se 

repete em Jerusalém é que os discípulos, os Onze ou outros percebem o que estava aconte-

cendo. 

Diante deste quadro, vamos colocar algumas questões que percebemos e que di-

zem respeito à teologia, propriamente dita, do texto de Lucas. No estudo semântico que fi-

zemos, pudemos notar que a narrativa caminha para a revelação de algo. Dada a tragédia, 

dado o fracasso no qual experimentavam aqueles discípulos e as mulheres, antes de verifica-

rem que o túmulo estava vazio, não lhes restava mais nada a não ser continuar a vida sem 

nenhuma perspectiva, isto é, sequer pensavam que pudessem ter um novo horizonte se a-

brindo em seu caminho. O redator do texto evoca, então, da tradição de um grupo a figura 

dos Profetas e de Moisés152. A legitimidade daquela história dependia desses elementos que, 

apesar de não compreenderem a lei (Torah), era a referência máxima para aquele povo. 

Só por essa tradição reclamada pelo redator do texto já podemos perceber de que 

se trata de grupos judaicos, ou grupos que assimilaram essa tradição. Esses grupos, ou a 

                                                 

152 Torah para os judeus e Pentateuco para os cristãos. Os livros são os mesmos em número e ordem e o termo 
Pentateuco deriva da tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, ou LXX (setenta). Os Profetas, diz res-
peito aos livros de Josué – Juízes – 1e 2 Samuel – 1e 2 Reis (profetas anteriores); e Isaias – Jeremias – Ezequiel 
– e os doze (profetas posteriores). Esta era a “Bíblia” dos judeus no século 1. Esta ordem dos livros do Antigo 
Testamento pode ser verificada na versão em português da Bíblia TEB (Tradução Ecumênica da Bíblia), Edições 
Loyola. 
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comunidade lucana, tinham em comum a preocupação de levarem adiante sua própria histó-

ria, porém, com o ocorrido em Jerusalém, havia a necessidade de uma reformulação dessa 

história recebida. Nosso pressuposto é de que a comunidade de Lucas está situada no final 

do século 1, portanto a segunda ou terceira geração com pouco mais de 50 anos da crucifi-

cação e morte do mestre. A reformulação de sua história a qual nos referimos aparece no 

texto no verso 20, pois os discípulos constatam ao estranho que foram os sumo sacerdotes e 

seus chefes quem haviam crucificado a Jesus153. Esses lideres são de Jerusalém, porém há 

por parte do autor uma preocupação em fazer desta cidade não uma cidade maldita, pois os 

dois discípulos de Emmaús voltam imediatamente a Jerusalém quando reconhecem o estra-

nho como seu mestre, no entanto, também vimos que esta cidade guarda uma ambiguidade 

no texto lucano. O “tornar-se invisível” de Jesus aos discípulos, como já comentamos, pare-

ce aludir a um tempo em que a presença do mestre se fará na cena do cotidiano que antecede 

seu desaparecimento. No entanto, ele ainda aparece em Jerusalém, aos Onze e seus compa-

nheiros. 

Esta cena do cotidiano não é uma cena qualquer, pois é à mesa e após o rito 

“tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu” (v.30) que os discípulos veem 

a Jesus e o reconhecem. Porém, a partir deste episódio a cena da mesa e, daí em diante, toda 

e qualquer cena “do reclinar-se à mesa” que se faça partilhar o pão com um estranho, isto é, 

com aquele a quem a mensagem deve ser direcionada, será o caminho para uma nova iden-

tidade. Esta cena somada à cena de Jerusalém na qual Jesus pede o que comer, também per-

tence a uma memória de outra cena da mesa, “a última ceia”. Já apontamos uma variante 

que diz ter Jesus recebido um peixe assado e também um “favo de mel”. Quanto a este epi-

sódio John J. Collins escreve sobre uma novela, como ele mesmo a chama, em que aparece 

o “favo de mel” como alimento para a vida, assemelhando-se com a Eucaristia cristã. 

One of the most puzzling features of the book is the formulaic reference to 

eating the bread of life, drinking the cup of immortality, and anointing with 

the oil of incorruption. Moreover, an angel gives Aseneth a piece of a honey-

comb to eat and tells her that “this is a comb of life, and everyone who eats of 

it will not die for ever (and) ever.”154 

                                                 

153 Ver sobre a narrativa da paixão em: CROSSAN, John D. Quem matou Jesus? 1995.  
154 COLLINS, John J. 1999, p.105. [Uma das características mais intrigantes do livro é a referência de fórmulas 
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Podemos pensar na memória da última ceia nesta cena cotidiana da mesa pelo 

que lemos quando Jesus está à mesa com os discípulos, ele “toma” o pão, “o abençoa”, 

“parte” e “o dá” aos discípulos. Esta sequência pode aludir a uma prática que passa a ser 

comum nas comunidades do final do século 1, e também faz menção a uma prática ritual, a 

Eucaristia. Se assim for, podemos inferir que quando o cristianismo tomou corpo, a Euca-

ristia já havia ganhado seu espaço. Não foi uma instituição cristã, rigorosamente falando. 

No nosso próximo capítulo faremos uma incursão nos textos de Lucas-Atos e 

avaliar, sob o ponto de vista que estamos estudando, os episódios que envolvem a cena da 

mesa, do reclinar-se. Não acreditamos que este texto dos dois discípulos de Emmaús tenha 

caráter único no texto de Lucas segundo sua teologia. Veremos que outros episódios em que 

a mesa ou a refeição é tema do redator lucano há uma questão implícita de formação de i-

dentidade para uma comunidade que vive uma “transição” entre um povo com suas memó-

rias fixas e uma comunidade em busca desta formação. 

 

                                                                                                                                                       

para comer o pão da vida, beber o cálice da imortalidade e da unção com o óleo da incorruptibilidade. Além 
disso, um anjo dá a Aseneth um pedaço de favo de mel para comer e diz a ela que “este é um favo da vida, e 
quem come não morrerá para sempre (e) sempre.”] 



CAPÍTULO 3 

A REFEIÇÃO EM LUCAS-ATOS 

1. No Evangelho de Lucas 

Neste último capítulo nos ocuparemos em mostrar como a refeição, o banquete 

heleno, pode ter sido assimilado pela cultura judaica, juntamente com sua hospitalidade, de 

acordo com os textos recorrentes do material de Lucas-Atos. No primeiro capítulo verifica-

mos que, pelos contatos da cultura judaica com outras culturas, em particular com a helêni-

ca, a primeira conviveu com as práticas cotidianas das demais que contrastavam às suas. 

Desta forma a assimilação, pelos judeus, de valores impregnados na refeição dos helenos 

deve ser considerada na leitura dos textos que falam de refeição, do contrário, o princípio da 

hospitalidade, do acolhimento, teria sucumbido à força do legalismo judaico. No que diz 

respeito a essa prática podemos admitir a presença de conflitos, principalmente no que tange 

à questão do puro e impuro, como vimos com Mary Douglas e John J. Collins, mas a hospi-

talidade dos helenos, como valor característico presente no banquete, aparece nos textos 

sinóticos, o que deve ser avaliado como indício da assimilação dessa característica das fes-

tas helênicas. Então, com essa prática da mesa, podemos dizer que a comunidade judaica de 

maneira geral, e em particular a comunidade lucana, foi impressionada pela maneira como 

os helenos consideravam o banquete. Afinal, enquanto estes praticavam a hospitalidade, os 

judeus praticavam a exclusão. Contudo, o que vemos no movimento de Jesus, descrita nos 

evangelhos, é uma ênfase à refeição com aqueles que tinham pouco acesso a prática dessa 

hospitalidade155. Já no segundo capítulo, na leitura que fizemos do texto de Lucas, a respeito 

                                                 

155 Por exemplo nos evangelhos canônicos de Marcos  e Mateus: Marcos 2,15-17; 6,30-44; 7,24-30; Mateus 8,11; 
9,10; 14,13-21; 15,21-28;  
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dos discípulos de Emmaús, pudemos verificar que o partir do pão com um estrangeiro foi de 

grande singeleza para que aqueles que não viam a possibilidade de novos horizontes tives-

sem seus olhos, antes impedidos de ver, abertos para uma nova perspectiva. Vamos, então, 

neste último capítulo, verificar que o texto de Emmaús não aparece solitário no material de 

Lucas-Atos e sim como uma evolução dessa ideia. Vamos examinar as suas recorrências e 

as suas possibilidades. 

Do Evangelho de Lucas separamos os seguintes episódios envolvendo a mesa e 

os classificamos de três modos: a) a ceia judaica; b) a refeição com os impuros; e c) o ban-

quete. Estabelecemos esta ordem por se nos mostrar como um caminho pelo qual a comuni-

dade judaico-cristã, em particular a comunidade lucana, tomou. Para a ceia judaica temos 

Lucas 22,14-20 (a última ceia); para a refeição com os impuros temos Lucas 5,33-39 (uma 

pendenga sobre o jejum), Lucas 6,1-5 (os discípulos de Jesus arrancam espigas, as debu-

lham e comem em dia de sábado), Lucas 6,21a e 16,19-31 (no discurso das bem aventuran-

ças os famintos serão saciados, concomitantemente com o homem rico e Lázaro), Lucas 

9,10-17 (a multiplicação dos pães alimentando um grande contingente de pessoas), Lucas 

11,3 (na oração do Pai nosso quando se pede pelo provento do dia) e Lucas 14,15-24 (a re-

cusa de uma ceia pelos convidados); e para o banquete temos os dois textos nos quais o re-

dator lucano usa o termo grego doch.n , termo este que aparece somente no Evangelho de 

Lucas em dois episódios, Lucas 5,27-32 (uma festa na casa de Levi) e Lucas 14,7-14 (a pos-

tura humilde à um convite). 

Em todos esses episódios o redator de Lucas utiliza-se da refeição como aquela 

que deve ser oferecida a todas as pessoas que dela necessitam, um princípio geral para todo 

ser humano, porém, no caso dos textos do Evangelho de Lucas temos um contraste caracte-

rístico do redator lucano, isto é, a refeição parece ser merecida, embora nem sempre ofere-

cida, aos que tem acesso restrito à ela. 

No entanto, é importante termos em mente que o público deste Evangelho era 

diversificado, como aponta Robert C. Tannehill em seu comentário a este texto lucano. A-

firma ele, na descrição que faz da “audiência” do Evangelho de Lucas, que; 

A Gospel, unlike a Pauline letter, is not a type of writing that deals clearly and 

effectively with the immediate and specific problems of a group. The purpose 
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and effect of a Gospel are likely to be broader: molding the character of a 

community for the long haul. It is doubtful that we can use the Gospel of 

Luke, with its rich assortment of stories and sayings, to construct a specific 

picture of the Christian community to which it was adressed. We can, howev-

er, say few things about the general situation and makeup of Luke's audience. 

The relevance of these remarks will become apparent as I later discuss Lukan 

passages.  

I believe that the primary audience for which Luke was designed was a group 

of late first-century churches of diverse social composition. By diverse social 

composition I mean that these churches included people of different ethnic 

and religious backgrounds, social status, and wealth. There were Jews and 

Gentiles, women and men, poor and relatively wealthy people, common 

people and a few members, perhaps, of the elite or of the retainer class who 

had important positions with the elite. If we keep this diversity in mind and 

ask how these different people would react to passages in Luke, it will make a 

difference in our understanding of this Gospel’s significance.156 

Embora, Tannehill considere uma dificuldade a construção da comunidade luca-

na pelos textos do Evangelho, já vimos ser esta “audiência” parte de uma comunidade que, 

como ele mesmo aponta, é formada de pessoas de várias origens, o que comprova se tratar 

de uma comunidade com interesse na fixação de sua nova identidade, caso contrário não se 

justificaria a migração de grupo. E de mais a mais, o grupo de pessoas mais abastadas dessa 

comunidade não representava a sua maioria. 

Assim, considerando as pessoas menos privilegiadas, que caracterizam a comu-

nidade efetivamente, vemos no texto a preocupação que surge não somente da prática assu-

                                                 

156 TANNEHILL, Robert C. Luke. 1996, p.24.  [Um Evangelho, ao contrário de uma carta paulina, não é um tipo 
de escrito que aborda de forma clara e eficaz os problemas imediatos e específicos de um grupo. O propósito e 
efeito de um Evangelho são susceptíveis de serem mais amplos: moldar o caráter de uma comunidade a longo 
prazo. É duvidoso que possamos usar o Evangelho de Lucas, com sua rica variedade de histórias e ditos, para 
construir uma imagem específica da comunidade cristã para o qual foi dirigida. Podemos, no entanto, dizer al-
gumas coisas sobre a situação geral e composição da audiência de Lucas. A relevância destas observações se 
tornarão evidentes quando mais tarde discutir passagens de Lucas. 

Acredito que a audiência preliminar para a qual Lucas foi projetado era um grupo de igrejas do final do primeiro 
século de composição social diversificada. Pela composição social diversificada quero dizer que essas igrejas 
incluíam pessoas de diferentes origens étnicas e religiosas, status social e riqueza. Havia judeus e gentios, ho-
mens e mulheres, pobres e relativamente ricos, pessoas comuns e alguns membros, talvez, da elite ou da classe 
de partidários que tinham posições importantes junto à elite. Se mantivermos essa diversidade em mente e per-
guntarmos como essas pessoas reagiriam a diferentes passagens em Lucas, isto fará a diferença em nossa com-
preensão do significado deste Evangelho.] 
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mida e atualizada da refeição comunitária, mas antes, da memória daqueles que transmiti-

ram essa prática às gerações seguintes, no caso dos judeus, e a cooptação por parte dos não-

judeus. O que estamos estudando é a recepção da refeição helênica, o banquete, pela comu-

nidade lucana, porém dessa assimilação decorre o ato de compartilhar a refeição. Vimos que 

essa prática grega tem séculos em relação à comunidade lucana. Assim, como estamos so-

pesando um período em que a escrita ainda não é tão evoluída como nos séculos seguintes, 

nos quais esta prática se torna o meio pelo qual a memória ganha uma aliada, a transmissão 

oral é o meio que torna possível os próprios textos que então formarão o nosso Novo Tes-

tamento. 

Sobre essa memória oral em que se faz possível a fixação da herança das muitas 

histórias contadas e vividas pelos judeus, Crossan tem algumas palavras que nos iluminam a 

pensar sobre como as práticas helenas se tornaram práticas judaicas, ainda que não em toda 

sua plenitude, pois os judeus fazem uma releitura dessas práticas – aqui estamos nos refe-

rindo particularmente à prática da refeição – e as tornam uma característica que passa a ser 

um diferencial para aquelas primeiras comunidades seguidoras do Cristo. Crossan não suge-

re a não-lembrança correta de algo e nem “que a memória não passa de outro nome para 

imaginação” e muito menos “que inventamos tudo sob influência de sugestões e da socieda-

de”, mas que o que lembramos faz parte de “um processo reconstrutivo”157. 

No estudo que fazemos temos em conta a pesquisa de fontes, na sua maioria es-

crita. No entanto essas fontes não nasceram de anotações dos fatos no momento em que eles 

ocorriam, mas são leituras de épocas e situações diferentes em que os respectivos interlocu-

tores as vivenciaram. É assim que vemos os textos bíblicos em geral e os textos de Lucas-

Atos, em particular. Os episódios que estamos considerando como recorrentes a respeito da 

refeição fazem parte da memória que de alguma forma passou para as gerações seguintes e 

estas puderam ressignificar suas práticas de outrora. Neste sentido concordamos com Mar-

gareth Rago, que afirma: 

Já faz algum tempo que os historiadores perceberam as dificuldades de seu o-

fício, não apenas pelos obstáculos de acesso aos documentos, mas porque sua 

atividade não é neutra e nem o passado existe como coisa organizada e pronta, 

                                                 

157 CROSSAN, John D. O nascimento do cristianismo. 2004, pp.107-108. 
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à espera de ser desvelado. O historiador produz o passado de que fala a partir 

das fontes documentais que seleciona e recorta, compõe uma trama dentre vá-

rias outras possíveis e constrói uma interpretação do acontecimento. Há múl-

tiplas histórias a serem contadas já que os grupos sociais, étnicos, sexuais, ge-

neracionais, de baixo ou de cima, se constituem de maneiras diversas, mas 

têm diferentes modos de narrá-las. A História pode mostrar formas diferentes 

de pensar, de organizar a vida, de problematizar, vivenciadas por outras socie-

dades, em outros momentos históricos.158 

Essas considerações de Rago dizem respeito aos que se embrenham na função de 

resgatar “as histórias” de outrora e também a um estudo da compreensão da História como 

método de pesquisa sobre acontecimentos passados, mas que não se reduzem às descrições 

factuais desses acontecimentos. Levando em consideração que os textos lucanos tiveram a 

pretensão de contarem a história de Jesus e seu movimento, ou a história da salvação, as 

narrativas lucanas fazem parte do processo de que fala Crossan, de reconstrução das memó-

rias herdadas. Destes textos lucanos, podemos afirmar que este processo de reconstrução é 

aquele segundo o qual devemos considerar como fixação das memórias de seus antepassa-

dos. Entre os estudiosos do material de Lucas, é certo que o redator lucano pretende contar 

para sua geração e gerações futuras os acontecimentos que possibilitaram o que veio a ser 

conhecido como cristianismo, ainda que não com esta intensão explícita por parte do orga-

nizador do texto final. Mas esta intensão pode e deve ser considerada, pois “Lucas localiza-

se no terceiro elo da cadeia de transmissão, após as testemunhas diretas e após os primeiros 

que recolheram recordações ou as ampliaram em forma de uma história contínua. Destes, 

Lucas depende, não só pelo material transmitido, mas também por sua organização num 

esquema unitário e coerente”159. 

Já sabemos que o texto dos discípulos de Emmaús faz parte do material próprio 

de Lucas, de uma tradição de sua comunidade. No entanto, ele precisou organizar os textos 

                                                 

158 Op. Cit. FUNARI, Pedro P. e SILVA, Glaydson J. da. Teoria da História. 2008, p.11. Estes autores sobre a 
Escola dos Annales assinalam que “a história é o estudo do ‘passado’, mas não o passado em si; presente e pas-
sado são construções dos historiadores. O presente é o lugar temporal a partir do qual a prática histórica é reali-
zada; é o lugar das problematizações que orientam essa prática. O passado é, por definição, um dado que nada 
mais modificará. Mas o conhecimento do passado, como observa Bloch (2001), é uma coisa em progresso que 
incessantemente se transforma e aperfeiçoa.” (p.61). Essa afirmação propõe que tanto o especialista quanto o 
contador de histórias as constroem. 
159 FABRIS, R. e MAGGIONI, B. 2006, p.12. 
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para alcançar o significado pretendido e, então, percebemos que o tema nem é novo ao ma-

terial e nem de somenos importância, ao contrário, faz parte de um tema recorrente que o 

redator lucano quer enfatizar. Esse tema segue de perto a ênfase que o texto lucano dá aos 

pobres. Vamos verificar, segundo a classificação que propusemos, os episódios narrados nos 

textos que separamos. 

1.1. Ceia judaica 

A ceia que celebra Jesus com os seus discípulos se dá nos dias em que Jerusalém 

estava em festa, a Páscoa. No estudo sobre as festas judaicas Anne-Catherine Avril e Domi-

nique de la Maisonneuve apontam que as festas judaicas se davam com a compreensão de 

que “a vida judaica poderia ser definida como a santificação do tempo. [...] É nos domínios 

do tempo que o homem consegue encontrar Deus”160 e as festa, classificadas pelas autoras 

de “as festas de instituição mosaica” e “as festas de instituição rabínicas”, davam o tom des-

ta macro compreensão. A Páscoa, o pesah em hebraico, fazia parte das festas de peregrina-

ção, por isso a ida a Jerusalém, mas antes significou “uma festa pastoril de primavera, pré-

israelita, marcada pelo sacrifício de animal morto, com um ritual de sangue, para se obter a 

fecundidade dos rebanhos” ou “uma festa agrícola por ocasião da primeira colheita do a-

no”161, mas que se tornou a festa símbolo da libertação da escravidão egípcia. No entanto, é 

sintomático que esta refeição tomada por Jesus e seus discípulos, uma refeição exclusiva-

mente judaica, seja feita na festa que celebra a libertação do grupo que precede ao povo 

judeu. 

Este episódio fala da última vez em que Jesus ceia com seus discípulos antes da 

Páscoa, Lucas 22,14-20. Na ótica lucana, tendo tomado como fonte o texto de Marcos 

14,17.22-25, o redator do Evangelho de Lucas desloca o relato da traição (cf. Lucas 22,21-

23), dando ênfase na benção com o pão e o vinho. Esta ceia não só alimentou uma prática 

que se tornou um rito como também fez da refeição um lugar comum àqueles que viram 

nela a realização do Reino162. No entanto, este episódio também denuncia a prática da ex-

                                                 

160 AVRIL, Anne-Catherine e MAISONNEUVE, Dominique de la. As festas judaicas. 2005, p.7.  
161 Idem; p.27. Os textos do AT de referência são: Êxodo 12–15 (evento da saída do Egito); Êxodo 23,14-15; 
34,18; Levíticos 23,5-8; Deuteronômio 16,1-8 (menção aos diferentes calendários litúrgicos). 
162 Numa observação feita por Joaquim Jeremias ele aponta para o texto de Lucas, juntamente com o texto de 
Marcos, um dado da tradição histórica dessa narrativa. Diz ele: “[...] tanto em Marcos quanto em Lucas, está 
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clusividade com a qual os judeus concebiam o momento da mesa, pois esta refeição fora 

feita entre eles. 

Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado 

ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca 

mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado 

graças, disse: Recebei e reparti entre vós; pois vos digo que, de agora em diante, não mais be-

berei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado gra-

ças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós; fazei isto em memória 

de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova 

aliança no meu sangue derramado em favor de vós. [Lucas 22,14-20] (ARA). 

Este é o momento em que Jesus, segundo o redator lucano, junto com seus após-

tolos, dá as diretrizes para a continuidade de seu movimento163. A peculiaridade da mesa 

chama nossa atenção para o fato de que a refeição se torna o elo entre a pré-páscoa e á pós-

páscoa. Segundo L’Eplanttenier “o v.16 tem grande alcance teológico: é o único texto do 

Novo Testamento que fala explicitamente da ‘refeição’ do Reino de Deus como de cumpri-

mento da Páscoa”164. Segundo este autor, esta refeição em particular, e as demais daí decor-

rentes, fazem parte do novo modo de tomar a refeição como símbolo para a nova esperança, 

o Reino. No momento em que antecede a páscoa ocorre esta ceia e após a páscoa, depois 

que Jesus foi levantado dentre os mortos por Deus, Jesus partilha da mesa com os dois dis-

cípulos de Emmaús e com os Onze e seus companheiros em Jerusalém. Assim, confirmamos 

que na redação lucana a refeição é o lugar da nova identidade daquelas comunidades que 

nasceram do movimento de Jesus e também o lugar para o futuro Reino de Deus. Porém, 

lembremos que este Reino futuro demanda uma outra postura, qual seja, a de incluir os não-

judeus à mesa com os judeus e isto verificaremos nos outros textos separados e comentados 

por nós logo a seguir. 

                                                                                                                                                       

ausente o sujeito Jesus. As duas observações demonstram que os nossos textos remontam a tradições narrativas 
pré-litúrgicas. No começo não está a liturgia, mas a narrativa histórica.”; JEREMIAS, Joaquim. Teologia do 
Novo Testamento. 2004, p.412. 
163 Lembremos que no texto de Emmaús, Jesus, em Jerusalém, também dá instruções aos seus; Lucas 24,45-49. 
164 L’EPLATTENIER, C. 1993, p.213. 



94 

1.2. A refeição com os impuros 

Os textos que separamos e que dão conta dos episódios cujas cenas são de refei-

ções feitas com pessoas consideradas impuras tem maior recorrência, o que mostra sua im-

portância no corpo do material do Evangelho de Lucas. Jack Sanders comenta sobre o favo-

recimento do texto lucano aos ‘pecadores’ e ‘coletores de impostos’ que há um interesse a 

esses grupos. Segundo Sanders, 

Many authors have noted Luke's seeming interest ‘les miserables’ of Jesus’ 

and the apostles day. There can be no doubt that Luke has such any interest, 

and we can see it best if we pay attention to what happens to ‘sinners’ and 

‘toll collectors (telw,nai)’ in the Gospel. We have already noted, in ch. 4, 

that these people are regulary contrasted - favourably - to Pharisees. It is a toll 

collectors who, in the parable of the Pharisees and Toll Collector (Luke 18.9-

14), is ‘justified’ rather than the Pharisees because he recognizes that he is a 

‘sinner’ and prays only for ‘redemptions’ (vv. 13-14); and it is a ‘sinner’ who 

is ‘saved’ by her 'faith' when she anoints Jesus, whereas Jesus' Pharisaic host 

is only critical. […] 

From the statistical point of view the presence of ‘sinners’ in Luke’s Gospel is 

remarkable, since the word ‘sinner’ occurs in Luke seventeen times, much 

more frequently, therefore, then in Matthew (five times) and Mark (six times) 

together. In addition to the episodes cited in the preceding paragraph, we may 

note that Jesus is called (according to his own report) ‘a firend of toll collec-

tors and sinners’ in 7.34, and that the Pharisees say essentially the same thing 

about him in 15.2.165 

                                                 

165 SANDERS, Jack T. The Jews in Luke-Acts. 1987, pp.132-133. [Muitos autores têm notado o interesse aparen-
te de Lucas nos ‘les misarable’ nos dias de Jesus e dos apóstolos. Não pode haver dúvida de que Lucas tem tal 
interesse e podemos ver isto melhor se prestarmos atenção ao que acontece com ‘pecadores’ e ‘cobradores de 
impostos’ no Evangelho. Nós já observamos, no cap. 4, que estas pessoas são regularmente contrastadas – favo-
ravelmente – com os fariseus. É um coletor de impostos que, na parábola dos Fariseus e Coletor de Impostos 
(Lucas 18,9-14), é ‘justificado’ em vez dos fariseus, porque ele reconhece que é um ‘pecador’ e ora justamente 
para ‘redenção’; e é uma ‘pecadora’ que é ‘salva’ por sua ‘fé’ quando ela unge Jesus, enquanto o anfitrião fari-
saico de Jesus só o crítica. [...] 

Do ponto de vista estatístico, a presença de ‘pecadores’ no Evangelho de Lucas é notável, uma vez que a palavra 
‘pecador’ ocorre, em Lucas, dezessete vezes, com muito mais freqüência, portanto, enquanto em Mateus (cinco 
vezes) e Marcos (seis vezes), juntos. Além dos episódios citados no parágrafo anterior, podemos notar que Jesus 
é chamado (de acordo com o seu próprio relato) ‘um amigo de coletores de impostos e pecadores’ em 7.34, e que 
os fariseus dizem essencialmente a mesma coisa sobre ele em 15.2.] 
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Estamos considerando estas colocações, expostas por Sanders e outros166, para 

definir o público dos ‘impuros’ aos quais os textos a seguir fazem mansão. Do primeiro tex-

to que separamos, referente aos impuros, Lucas 5,33-39, uma pendenga sobre o jejum, os 

fariseus interpelam a Jesus para este os explicar a falta dos ritos tão comuns a eles, citando 

como argumento os discípulos de João e os seus seguidores, aqueles que comiam e bebiam 

com alegria. 

Disseram-lhe eles: Os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam 

e fazem orações; os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer 

jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, 

em que lhes será tirado o noivo; naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábo-

la: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha; pois rasgará a nova, e o 

remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o 

vinho novo romperá os odres; entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, 

vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o 

vinho velho, prefere o novo; porque diz: O velho é excelente. [Lucas 5,33-39] (ARA). 

Com as diferenças características da narrativa lucana, esta passagem tem parale-

los em Marcos 2,18-22 e Mateus 9,14-17. O Jesus lucano se utiliza de duas metáforas, o 

retalho em roupa nova e o vinho novo em odres velhos, para refutar o questionamento dos 

fariseus167. Tanto uma quanto a outra coloca em oposição a postura daqueles que comiam e 

bebiam com alegria, é o que a presença do noivo pressupõe, aos que obedeciam os ritos, 

simplesmente, pois o jejum interessa aos religiosos que têm comida com mais frequência. 

“A familiaridade de Jesus com os pecadores, a sua liberdade diante das regras e tabus judai-

cos distinguem-se na confrontação com o seu antigo mestre, o Batista, que tem ainda adep-

tos e seguidores (cf.7,33-34)”168. Além das exclusões feitas pelos judeus à mesa, parece que 

                                                 

166 Por exemplo Robert C. Tennehill que afirma “Pharisees and tax collectors are important groups in Luke, and 
anyone who has listened to Luke to this point will have a general impression of what they are like and how they 
react Jesus' messages. This need not mean, however, that every Pharisees and tax collector will fit the mode. It is 
wise to remember that the parable concerns a particular Pharisee and a particular tax collector. Nevertheless, the 
parable picks up on previous stories of Pharisees and tax collector that contrast the righteous and sinners (5.20-
32; 15.-17) and adds a new twist: it redefines what it means to be righteous.”; TENNEHILL, Robert C. Luke. 
1996, p.266. Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni também comentam sobre esta inversão no texto lucano, enquanto 
os fariseus pensam ser justos Jesus atribui essa justiça ao coletores de impostos e pecadores; FABRIS R. e 
MAGGIONI, B. Os Evangelhos II. 2006, pp.177-178. 
167 FITZMYER, J. vol.2, 1981, p.538. Aqui Fitzmyer diz tratar-se de “oponentes anônimos”, vemos que podem 
ser pessoas simpatizantes dos fariseus, ou talvez, os próprios. 
168 FABRIS, R. e MAGGIONI, B. 2006, p.69. 
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essa hora não estava reservada à alegria. Jesus, no entanto, observa que o tempo de alegrar-

se é para ser vivido em alegria e que o jejum talvez fosse reservado em tempos de carestia. 

Nosso próximo episódio, Lucas 6,1-5, a Lei novamente está sendo questionada. 

Desta vez, o sábado que era reservado ao descanso, se rende à fome dos discípulos169. Eles 

colhem espigas, debulham e comem. Para os judeus o sábado é uma das regras mosaicas de 

grande importância. A resposta de Jesus a essa acusação baseia-se em 1Samuel 21,1-6.170 

Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comi-

am espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o 

que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Da-

vi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, e co-

meu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito 

comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é senhor 

do sábado. [Lucas 6,1-5] (ARA). 

Esta perícope também se apresenta como uma controvérsia, a última do grupo 

considerado por Joseph A. Fitzmyer171. Nada do que os discípulos faziam – colher, debulhar 

e comer – era permitido no sábado, porém, aqui, o redator lucano, coloca como argumento 

de Jesus a própria tradição, a mesma que movia à Lei. Mas esta só faz sentido se estiver a 

serviço do bem humano. Mesmo no sábado a fome deve ser saciada por quem a carrega em 

seu ventre, afinal, como diz o texto, “O filho do homem é senhor do sábado” e este não está 

interessado em leis que matem senão àquelas que possibilitem à vida. Provavelmente esses 

que guardavam o sábado tinham o que comer sem lançar mão do esforço condenado pela 

Lei, mas aqueles que não tinham esse privilégio não poderiam se dar ao luxo dos ritos. 

Avançando em nossa análise dos textos de Lucas, no discurso das bem aventu-

ranças, Lucas 6,21a, felizes serão aqueles que têm fome porque serão saciados. Uma ordem, 

uma promessa e uma garantia de que a situação incômoda da fome que leva à morte se tor-

nará presença abundante de vida, serão saciados todos os que estão à mercê da morte. Jun-

                                                 

169 GARCIA, Paulo R. Sábado. 2010, p.53ss. 
170 Cf. TANNEHILL, 1996, pp.110-111. 
171 FITZMYER, J. vol.2, 1981, p.555; Fitzmyer faz menção a um grupo de controvérsias no começo do Evange-
lho. Ver também a comparação que faz Paulo R. Garcia desta perícope com seus paralelos em Mateus 12,1-8 e 
Marcos 2,23-28; GARCIA, Paulo R. 2010, pp.97-101. 
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tamente com este texto das bem-aventuranças vamos verificar o texto do Homem Rico e de 

Lázaro que também diz respeito à fome que será a recompensa para aquele que viveu uma 

vida sofrida. 

Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. [Lucas 6,21a] (ARA). 

 

Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os di-

as, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de 

chagas, que jazia à porta daquele; e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do 

rico; e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado 

pelos anjos para o seio de Abraão; morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando 

em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, cla-

mando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim! E manda a Lázaro que molhe em água a 

ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, 

Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os 

males; agora, porém, aqui, ele está consolado; tu, em tormentos. E, além de tudo, está posto 

um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros 

não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à 

minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de não vi-

rem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os Profetas; 

ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão; se alguém dentre os mortos for ter com eles, 

arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tam-

pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. [Lucas 16,19-31] 

(ARA) 

As bem-aventuranças estão voltadas para um grupo especifico de pessoas. Se-

gundo o que comenta Tannehill, este grupo é descrito de três maneiras diferentes. Tannehill 

afirma que “The poor, hungry, and weeping are not three different groups of people but 

three descriptions of a single group. Because they are destitute, they are also hungry and 

weeping”.172 

Esta é a segunda “bem-aventurança” registrada pelo redator lucano173, que res-

ponde à primeira “felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lucas 6,20b). 

                                                 

172 TANNEHILL, Robert C. 1996, p.114. [Os pobres, famintos e os que choram não são três diferentes grupos de 
pessoas, mas três descrições de um único grupo. Porque são carentes, eles também estão com fome e chorando.] 
173 Cf. afirma Fitzmyer, “a este punto, Lucas introduce en su narración evangélica uno de los grandes discursos 
de Jesús, dirigido específicamente a sus discípulos (Le 6,20-49)”, em contraste com os sinóticos, esta narrativa 
lucana dirige-se particularmente aos discípulos de Jesus; FITZMYER, J. vol. 2, 1981, p.591. 
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As bem-aventuranças são uma lista de privilégios a serem alcançados por quem se viu, e se 

via na época, excluído dos direitos inerentes à vida. Para Magginoni e Fabris “a ‘bem-

aventurança’ é um gênero literário característico da Bíblia, usado pelos profetas e sábios, 

para dar um anúncio de alegria que se relaciona com o presente ou com uma promessa pro-

jetada no futuro. [...] Os destinatários deste anúncio ou promessa salvífica no evangelho de 

Lucas são os pobres”.174 

Este episódio também nos remete ao caso do homem rico e Lázaro, Lucas 16,19-

31, próprio do texto lucano. Lázaro foi aquele que teve sua vida minguada pela injustiça, 

porém agora, será saciado no seio de Abraão; o rico, que segundo Fabris e Magginoni re-

produz um “clichê oriental: um homem que exibe roupas caras e festeja com a mesa sempre 

preparada”175 apenas terá como recompensa os tormentos da sepultura, morreu “e foi sepul-

tado”. Mas mesmo em meio aos tormentos o rico dá ordem a Lázaro – pe,myon  verbo 

mandar no imperativo aoristo – para que o conforte e avise os seus. Esse texto faz parte das 

críticas feitas pelo redator lucano àqueles que fazem da vida a morte alheia. Devemos lem-

brar que a refeição, enquanto possibilidade de acabar com a fome e promover o bem-estar, 

está sempre presente nas palavras lucanas, como observa Halvor Moxnes que “na maioria 

dos casos [...] e certamente quando usadas como metáforas do reino que há de vir, as refei-

ções de Jesus tem a função, não de criar divisões, mas de transpô-las e incluir pessoas. As 

refeições são expressões de hospitalidade e de doação, da reunião de pessoas de fora no cír-

culo mais restrito da família”176. 

Neste próximo episódio, Lucas 9,10-17, temos a narrativa sobre o alimentar de 

uma grande quantidade de pessoas com a singela atitude da partilha. Este texto, que narra 

um dos maiores prodígios de Jesus na Galileia, está nos quatro evangelhos, em Marcos 

6,30-44, em Mateus 14,13-21 e João 6,1-15177. Esta narrativa acompanha outras narrativas 

com o mesmo enfoque, o da providência. Nas palavras de Tannehill “There are stories of 

wonderful provision of food in the early church's scripture (manna in the wilderness [Ex-
                                                 

174 FABRIS R. e MAGGIONI, B. 2006, p.68. Cf. também Charles L’Eplanttenier quando afirma que “a figura de 
proa das bem-aventuranças são os pobres”; L’EPLANTTENIER, Charles. Leitura do Evangelho de Lucas. 1993, 
p.72. 
175 FABRIS R. e MAGGIONI, B. 2006, p.168. 
176 MOXNES, Halvor. 1995, p.89. 
177 Ver as considerações sobre a não duplicação do material de Lucas em relação aos outros sinóticos em; 
FITZMYER, J. vol. 3, 1986, p.70ss. 
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odus 16]; Elijah and the widow [1 Kings 17,8-16]; Elisha feeds a hundred with twenty bar-

ley loaves [2 Kings 4,42-44]). The last of these story is closest in detail to the Gospel story, 

but the manna in the wilderness played a greater role in Israel's memory”178. A providência 

de Deus para com este povo pelo saciar a fome já faz parte de sua memória a tal ponto que a 

mesa não poderia se restringir por mais tempo aos caprichos de regras tão rigorosas. 

Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consi-

go, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, se-

guiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham 

necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os doze e lhe 

disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospe-

dem e achem alimento; pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes 

vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que cinco pães e dois peixes, sal-

vo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 

cinco mil homens. Então, disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de cinquen-

ta. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo 

os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o 

povo. Todos comeram e se fartaram; e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos do-

ze cestos. [Lucas 9,10-17] (ARA). 

“Na construção de sua narrativa, Lucas tem como ponto de referência o primeiro 

milagre dos pães relatado por Mc 6,34-44, porém com algumas variantes tomadas da tradi-

ção de Mateus (cf. Lc 9,11b = Mt 14,14b). [...] Lucas acentua a atualização do acontecimen-

to evangélico em relação à experiência de sua Igreja. [...] o milagre dos pães para o povo no 

deserto torna-se o dom maravilhoso e salvífico que Jesus, o Senhor, continua a dispensar a 

seu novo povo na Igreja”179. Nestas considerações de Fabris e Maggioni, lemos a “Igreja” 

como a comunidade lucana, pois, apesar dos relatos pertencerem ao final do primeiro sécu-

lo, a “Igreja” ainda não está formada com esse conceito de novo povo, mas antes os segui-

dores de Jesus formam o grupo de judeus e não-judeus. Também este episódio se mostra 

simbólico ao apresentar Jesus e seus discípulos saciando a fome de uma multidão com os 

mirrados “cinco pães e dois peixes”. A narrativa não questiona os números, mas revela que 

o despojamento, a iniciativa e a organização dão conta do que parecia impossível. Mais uma 
                                                 

178 TANNEHILL, R. C. 1996, p.154. [Há histórias de maravilhosa provisão de alimentos nas escrituras da igreja 
primitiva (o maná no deserto [Êxodo 16]; Elias e a viúva [1Reis 17,8-16]; Eliseu alimenta uma centena com 
vinte pães de cevada [2Reis 4, 42-44]). A última dessas históris é o mais próxima em detalhes à história do 
Evangelho, mas o maná no deserto desempenhou um papel maior na memória de Israel.] 
179 FABRIS R. e MAGGIONI, B. 2006, p.100. 
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vez a multidão é saciada, o mesmo verbo usado no caso de Lázaro ( corta,zw ), e ao saci-

ar a fome segue-se a satisfação existencial. Uma festa ou um banquete pressupõe, pelo me-

nos, a satisfação de não ser incomodado pela fome. No entanto, há um reconhecimento ex-

plícito por parte do redator que transcreve uma fórmula repetida nos versos Lucas 22,19 e 

Lucas 24,29-30. “Assim, o milagre dos pães, na perspectiva de Lucas, não é só uma recor-

dação histórica do dom prodigioso do pão (e do peixe como complemento), feito uma vez 

ao povo da Galileia, mas é um convite a ver o dom renovado pelo Senhor ressuscitado pre-

sente na sua comunidade”180. Esta presença do ressuscitado marcada em Emmaús alimenta a 

comunidade para uma nova identidade fundada nos princípios da partilha. 

A oração do “Pai nosso”, na versão do lucana, Lucas 11,3, reforça a necessidade 

do alimento como parte da justiça que cada ser humano tem direito, pois é afirmação que 

sucede o pedido para que venha o Reino, e a vinda do Reino pressupõe justiça. 

o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia; [Lucas 11,3] (ARA). 

Não entrando na discussão sobre o significado de evpiou,sioj  podemos 

admitir que se trata de uma necessidade atendida a quem solicita, “o pão nosso”. Esta pe-

quena frase faz parte da tradição do material da fonte Q. Esta oração ensinada à comunidade 

lucana; aparece no sermão do monte de Mateus e no sermão da planície de Lucas, e é mais 

concisa do que a de Mateus 6,9-13, que começa com “pai” e não “pai nosso”. Em todo caso, 

“o pai-nosso [lucano] é ensinado por Jesus em resposta a um discípulo que deseja ‘aprender 

a orar’ à semelhança de seu Mestre. A questão é interessante porque supõe que a oração 

pode ser objeto de ensinamento; não se trata de alguma efusão espiritual mais ou menos 

espontânea; o conteúdo da oração é decisivo e deve estar em conformidade com a doutrina 

daquele do qual alguém se diz discípulo”181. Fabris e Maggioni observam também que “a 

existência histórica do homem está sob o signo da precariedade e necessidade; a necessida-

de de alimentos é o sinal patente de tudo isso. A comunidade dos discípulos reconhece no 

Pai aquele que dá a subsistência aos oprimidos e aos pobres (cf. Sl 146,7). Por isso, não 

pede a acumulação dos bens, fruto e sinal do abuso de poder e da violência, mas o pão dos 

                                                 

180 Idem. 2006, p.101. 
181 L’EPLANTTENIER, Charles, 1993, p.115. 
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pobres, aquele que é dado dia após dia, através do trabalho e da solidariedade (cf. Pr 30,7-

9)”182. 

Sem dúvida os textos lucanos privilegiam o alimento como elemento de subsis-

tência/justiça que sacia e que dá prazer pela ‘presença do noivo’. Neste texto o termo grego 

di,dou é o imperativo que mostra a urgência e a necessidade deste ato. Comentando este 

verso, Halvor Moxnes afirma que “Lucas enfatiza um traço que também é comum aos ou-

tros evangelhos: o alimento é uma necessidade básica das pessoas, e elas precisam de uma 

quantidade mínima de comida”, e mais afrente diz que “as refeições de Jesus têm a função, 

não de criar divisões, mas de transpô-las e de incluir pessoas. As refeições são expressões 

de hospitalidade e de doação, da reunião de pessoas de fora no circulo mais restrito da famí-

lia”183. É impossível viver sem o alimento, é impossível ser justo sem alimentar. 

No último episódio da refeição com os impuros, cena em que Jesus conta a pa-

rábola dos convidados que recusam ao convite de um dei/pnon, jantar, Lucas 14,15-24, 

fica claro aos olhos do leitor de Lucas que tais convidados estão muito ocupados com aquilo 

que vai lhes trazer mais rendimentos e recusam ao convite com as respectivas desculpas. No 

entanto, estas recusas deram lugar à alternativa que teve o anfitrião de chamar outros convi-

vas para substituírem os primeiros. 

Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado 

aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma gran-

de ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: 

Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. 

Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo; rogo-te que me tenhas por escusado. 

Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las; rogo-te que me tenhas por 

escusado. E outro disse: Casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao 

seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos 

da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois, lhe disse o 

servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: Sai pelos 

caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos 

                                                 

182 FABRIS R. e MAGGIONI, B. 2006, p.129. No primeiro capítulo fizemos alusão ao contexto social no qual 
estava inserido a sociedade judaica, vítima da liderança externa e também dos sacerdotes que se aliavam a esta 
liderança. 
183 MOXNES, Halvor. 1995, pp.88-89. 
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declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. [Lucas 

14,15-24] (ARA). 

O texto propõe que no Reino de Deus estarão presentes pessoas que não têm ou-

tras preocupações senão sua própria vida184. Algum leitor desavisado poderia argumentar 

que os primeiros convidados foram excluídos do direito de participarem da festa que fora 

organizada para eles, porém o que lemos é que eles próprios se excluíram desse direito. Ao 

fazerem essa opção, abrindo mão de seu direito, outras categorias de pessoas ganharam tal 

direito. Lembramos que no texto que narrava o jantar na casa de Levi já vimos pessoas 

‘desqualificadas’ participando da refeição, motivo de escândalo. Neste texto os novos con-

vidados são tou.j ptwcou.j os pobres, avnapei,rouj inválidos, tuflou.j cegos 

e cwlou.j mancos. É interessante que o homem anfitrião não se contenta com o que o 

servo dá como feito185 e obriga, avna,gkason (um imperativo), que mais gente adentrem 

em sua festa e encham sua casa e faz uma promessa, uma ameaça aos primeiros convidados: 

estes nunca provarão de seu jantar186. Num trabalho de exegese feito por Willi Braun ele 

afirma que “The stereotypical vocabulary of poverty used in 14.21 to describe the first set of 

alternate guests is carried over from 14.13. Although this unfortunate foursome may have 

been united by the force of cliche (Ernst, 1979, p. 69; cf. Hemelrijk, 1925, pp. 66-90), one 

should not overlook its significance as a powerful portrait of destitution. Cliches, after all, 

represent habitual attitudes distilled from long experience. Greek orators often used them 

because of their proven symbolic value and usefulness for rhetorical purposes (Ober, 1989, 

p. 44)”187  Concluímos que essas pessoas, mesmo sendo grupos de uso retórico, foram cha-

madas às pressas para a festa para a qual são incluídas, o que antes não ocorreria. 

                                                 

184 Em contraste com o paralelo sinóptico de Mateus 22,1-10; a versão lucana enfatiza, com dois convites, o 
privilégio transferido aos ‘rejeitados’. Sobre essa discussão ver: JEREMIAS, Joachim. 1986, p.70; FITZMYER, 
J. Vol. 3. 1986, p.610. 
185 Em contraste com o paralelo sinóptico de Mateus 22,1-10; a versão lucana enfatiza, com dois convites, o 
privilégio transferido aos ‘rejeitados’. Sobre essa discussão ver: JEREMIAS, Joachim. 1986, p.70; FITZMYER, 
J. Vol. 3. 1986, p.610. 
186 O redator lucano também introduz a ideia do Reino escatológico com esta parábola do grande jantar. Ver 
sobre: L’EPLATTENIER, C. 1993, pp.137-140. 
187 BRAUN, Willi. Feasting and social rhetoric in Luke 14. 1995, pp.81-82. [O vocabulário estereotipado de 
pobreza utilizada em 14,21 para descrever o primeiro grupo alternativo de convidados é continuação de 14.13. 
Embora estes quatro grupos de infelizes possam ter sido unidos pela força do clichê (Ernst, 1979, p. 69;. Cf He-
melrijk, 1925, pp 66-90), não se deve ignorar a sua importância como um poderoso retrato da miséria. Clichês, 
afinal, representam atitudes habituais refinadas a partir de uma longa experiência. Oradores gregos frequente-
mente usavam, por causa do seu valor simbólico e comprovada utilidade para fins retóricos (Ober, 1989, p. 44).] 
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1.3. Banquete 

Depois de averiguarmos as características dos textos sobre a ceia judaica e a re-

feição com os impuros, veremos dois textos que, pelo emprego de um termo especifico, nos 

aponta para um desenvolvimento do conceito de refeição tomado de empréstimo pelos hele-

nos, o banquete. Estes textos, como os outros, nos revelam uma realidade que já se faz pre-

sente na época e que se propõe à reconstrução da compreensão do mundo daquela comuni-

dade. Uma compreensão que faz da refeição o lugar próprio para receber pessoas que eram 

rejeitadas na sociedade judaica. O primeiro episódio que destacamos deste último grupo, 

Lucas 5,27-32, para exame dessa recorrência, é a refeição servida na casa de Levi, o coletor 

de impostos, em que Jesus senta-se à mesa na companhia de personas non grata, para um 

banquete. 

Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e dis-

se-lhe: Segue-me! Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um 

grande banquete em sua casa; e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os 

fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que co-

meis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam 

de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. 

[Lucas 5,27-32] (ARA). 

Sobres este texto Fitzmyer diz tratar do segundo relato de controvérsia narrada 

pelo redator lucano188. As pessoas de que fala o texto – telwnw/n coletores de impostos, 

a;llwn outros e a`martwlw/n pecadores, em grande número – não são aceitas por quem 

se achava cumpridor das leis. Quando os fariseus e seus escribas189 interpelaram os discípu-

los de Jesus para que explicassem aquela cena, Jesus toma a palavra190 e diz, com fina ironi-

a, que os doentes precisam de médico e não os sãos, colocando os fariseus em uma situação 

                                                 

188 FITZMYER, J. vol.2, 1981, p.526. O primeiro relato de controvérsia, segundo este autor, é a perícope imedia-
tamente anterior, Lucas 5,17-26. 
189 Halvor Moxnes afirma que “os fariseus são claramente a mais importante facção entre os oponentes de Jesus” 
na narrativa lucana que antecede à paixão; MOXNES, H. A economia do Reino. 1995, pp.28-29. Este contraste 
indica também que o grupo com o qual os fariseus pelejam é formado pelas pessoas que aparecem nos textos 
lucanos como privilegiados por Deus. Esta característica reforça a necessidade da comunidade lucana estabelecer 
sua própria identidade. 
190 Este relato de Lucas está em Marcos 2,15-17, do qual o redator lucano acrescenta o verso 32 em relação à sua 
fonte.  



104 

delicada quando a possibilidade de conversão não é dada a eles191. Somente quem está doen-

te e tem consciência de seu mal é que pede a intervenção do médico. Esse é basicamente o 

tom das palavras do Jesus do texto de Lucas aos fariseus que o interrogam em muitos casos 

pedindo-lhe esclarecimentos sobre o que a Lei pode dizer. Mas no texto lucano temos tam-

bém o termo “arrependimento - meta,noian” que não está em Marcos. Sobre isto afirma 

Tannehill que, 

The narrator's decision to combine the question about fasting with the preced-

ing scene indicates that this is the issue. Fasting accompanies urgent prayer. 

Especially, it is a sign of repentence for sin. If Jesus is indeed calling sinners 

to repentance, why are they feasting rather than fasting? Jesus defends his dis-

ciples by picturing the present situation as a wedding party, when no one fasts. 

His statement makes clear that the banquet in Levi's house was a celebration, 

not an ordinary meal. Jesus is also saying something important about repen-

tance. Repentance does not consist of mourning and fasting. Rather, one's life 

is turned around through the joyful discovery of a new opportunity. The sign 

of repentance can be the joy of finding and being found. This point will be 

made at greater lenght in Luke 15, which begins by repeating the scene in 

5,29-32. Again the Pharisees and scribes are 'grumbling' because Jesus is eat-

ing with sinner. Jesus responds with parables showing that joy, especially joy 

at a meal of celebration, is the appropriate sign of repentance.192 

Robert Tannehill coloca em discussão um conceito que normalmente lemos sob 

uma perspectiva moral, os pecadores são chamados ao arrependimento. Porém, dado o con-

texto da cena descrita pelo redator lucano o que temos são pessoas de má reputação, menos-
                                                 

191 Cf. Fabris e Maggioni, a nota particular do texto de Lucas é “para que se convertam”, tirando dos fariseus esta 
possibilidade, isto é, os publicanos e pecadores se converterão, mas os fariseus e seus escribas, não. A inclusão 
dos que estavam ‘naturalmente’ excluídos pressupõe a busca da nova identidade daquela comunidade. FABRIS 
R. e MAGGIONI, B. 2006, p.68. 
192 TANNEHILL, Robert C. 1996, pp.108-109. [A decisão do narrador para combinar a questão sobre o jejum 
com a cena precedente indica que esta é a questão. O jejum acompanha a oração urgente. Especialmente, é um 
sinal de arrependimento pelo pecado. Se Jesus está realmente chamando os pecadores ao arrependimento, por 
que eles estão festejando, em vez de jejuar? Jesus defende os seus discípulos retratando a situação atual como 
uma festa de casamento, quando ninguém jejua. Sua declaração deixa claro que o banquete na casa de Levi foi 
uma celebração, não uma refeição comum. Jesus também está dizendo algo importante sobre o arrependimento. 
O arrependimento não consiste de luto e jejum. Pelo contrário, a vida deu uma vira-volta com a descoberta 
alegre de uma nova oportunidade. O sinal de arrependimento pode ser a alegria de encontrar e ser encontrado. 
Neste ponto o relato será feito de forma mais pormenorizada em Lucas 15, que começa repetindo a cena em 
5,29-32. Mais uma vez os fariseus e os escribas “resmungam”, porque Jesus está comendo com pecadores. Jesus 
responde com parábolas mostrando que a alegria, especialmente a alegria em uma refeição de celebração, é o 
sinal adequado de arrependimento.] 
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prezadas e excluídas do convívio e das necessidades básicas que uma vida demanda. Aqui, o 

arrependimento destacado no texto lucano pode ser simplesmente a “revolução” da vida 

daqueles que estão à mesa para o banquete ou a advertência feita aos “murmuradores” por 

serem eles incapazes de reconhecerem suas condições, dado que pressupõem que estejam 

em situações semelhantes a dos sãos, que não necessitam de ajuda. De uma forma ou de 

outra, os publicanos – coletores de impostos –, e os pecadores passam de pessoas menospre-

zadas a pessoas que se alegram com a celebração de um banquete. 

E enfim, o nosso último episódio do Evangelho de Lucas, o segundo texto que 

apresenta a palavra banquete, é Lucas 14,12-14. Nesta cena temos uma orientação para que 

não se tenha em primeiro lugar a preocupação pela recompensa e sim que se faça justiça 

àqueles que não têm como saciarem suas necessidades. 

Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides 

os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos; para não suceder que 

eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida 

os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem 

eles com que recompensar-te; a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos 

justos. [Lucas 14,7-14] (ARA) 

A discussão do redator lucano nesta perícope nos mostra alguma familiaridade 

com o banquete que não era comum no meio judaico. Sobre esta questão temos um interes-

sante trabalho que destaca esta familiaridade do texto lucano feita por Willi Braun. Wili 

Braun afirma, comparando com um autor antigo, Plutarco o que segue: 

The saying on positions at the dinner table (14,8-10) evidently is Luke's own 

version of a recurrent topos that is deeply rooted, even if in a variety of ver-

sions, in literature ranging widely in time and type. It reflects the inter-

connection between seating order and social rank in ancient Near Eastern, 

Greek and Roman sympotic customs and social relationships. As Plutarch, 

Luke's contemporary, shows, the question was a current topic worthy of 

treatment by the moralists.193 

                                                 

193 BRAUN, Willi. 1995, pp.45-46. [O dito sobre as posições à mesa de jantar (14,8-10), evidentemente, é pró-
prio da versão de Lucas de um topos recorrente que está profundamente enraizado, mesmo em uma grande vari-
edade de versões, na literatura de grande alcance no tempo e no tipo. Ela reflete a inter ligação entre a ordem do 
assento e posição social no antigo Oriente Próximo, costumes do symposio grego e romano e as relações sociais. 
Como Plutarco, contemporâneo de Lucas, mostra, a questão foi um tema contemporâneo digno de tratamento por 



106 

Esta questão tratada por Braun mostra que o uso da palavra “banquete” pelo 

nosso redator caracteriza o que estamos defendendo neste trabalho, qual seja, que a comuni-

dade lucana estava em vias de, senão já com a prática, repetir a refeição festiva helênica 

junto a seus próprios membros. Mais do que isso, os partícipes desta festa, deste banquete, 

foram aqueles que sequer seriam cogitados para tal festa, pois ao convidar estes de má repu-

tação, o anfitrião estaria abrindo mão, naturalmente, do direito da recompensa194. Sua re-

compensa seria “na ressurreição dos justos”, isto é, no momento em que a inversão proposta 

pelo redator lucano se efetivasse. Na sequência, veremos o que podemos conferir nos textos, 

também lucano, dos Atos dos Apóstolos. 

2. Nos Atos dos Apóstolos 

A respeito deste livro, os comentaristas em geral acreditam ser da mesma autoria 

que o Evangelho de Lucas. O livro de Atos, por sua vez, trata de uma projeto diferente do 

que o Evangelho nos apresenta. Se no Evangelho temos uma “tentativa biográfica”, nos A-

tos dos Apóstolos temos “o primeiro historiador do cristianismo” nas palavras de Daniel 

Marguerat. Daniel Marguerat ainda afirma ter “Lucas [...] o autor anônimo do terceiro E-

vangelho e dos Atos [...] tido a intensão de contar uma história do nascimento do cristianis-

mo” 195. Justo González diz, sobre este livro, em termos literários, “el libro Hechos es único 

en todo el Nuevo Testamento”196, comparando com a literatura anterior, os evangelhos, e a 

posterior, as epístolas e o Apocalipse. 

Da intensão do redator dos Atos, Werner de Boor afirma que “ele [o autor dos 

Atos] obteve a certeza de que o retorno de Jesus não é o alvo imediato subsequente, no qual 

se concentram todos os pensamentos, mas o retorno é precedido por um acontecimento de 

máxima importância, ao qual a igreja de Jesus agora deve dedicar todas as suas forças. Esse 

                                                                                                                                                       

parte dos moralistas.] 
194 PALLARES, José C. In RIBLA, 1993, p.86. 
195 MARGUERAT, Daniel. A primeira história do cristianismo. 2003, p.13. 
196 GONZÁLEZ, Justo. Hechos de los Apostoles. 2000, p.17. 
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acontecimento é a expansão do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra, traçando 

círculos cada vez mais amplos”197. 

De maneira geral, quem pretende contar uma história, a qual acredita ser a ori-

gem de algum evento de grande importância, pretende também dar rosto ao grupo de pesso-

as que se disponham a seguir os princípios que esta história agrega. Estes sequazes estão 

interessados em definir o perfil de seu grupo para formarem e fortalecerem sua identidade. 

Assim, estamos diante de um texto cujo redator continua com sua proposta angariar elemen-

tos para a formação identitária de sua comunidade. Vamos, então, separar e avaliar quatro 

textos que falam diretamente sobre a refeição em situações respectivamente peculiares. 

Os textos que vamos analisar e verificar quais sejam suas contribuições para a 

questão da mesa são: Atos 2,42-47, fala da reunião e compartilhamento daqueles que tinham 

abraçado a mesma fé; Atos 4,32-35 fala da comunhão cujas necessidades eram sanadas; 

Atos 6,1-7 trata da exclusão das viúvas na distribuição diária; e, por fim, Atos 10,9-16, nar-

ra a visão de Pedro dos alimentos considerados impuros. Nos dois primeiros temos sumários 

que dão conta da continuação das comunidades seguidoras do movimento de Jesus, no ter-

ceiro podemos perceber um conflito estabelecido por conta do convívio entre judeus pales-

tinos e judeus helenos, e no último o relato de um judeu que, num êxtase, introduz a legiti-

midade do encontro entre judeus e não-judeus. 

Na análise do primeiro episódio que analisamos da segunda obra do redator lu-

cano, Atos 2,42-47,198 temos uma cena que suscitou muitas discussões e algum desconforto. 

“O quadro idílico esboçado pelo autor exalta a unanimidade exemplar e a comunhão de bens 

da igreja hierosolimitana (2,42-47; 4,32-35; 5,12-16). Muitas vezes isso foi denunciado co-

mo apenas uma lição moral de Lucas. O exemplo de Qumran, porém, tão próxima histórica 

e geograficamente, prova que um sistema comunitário de partilha de bens não tinha nada de 

inverossímil na Palestina dos anos 30”199. Esta comunhão não pretende ser uma regra de 

moralidade, mas uma prática que garanta a sobrevivência do grupo. Embora não seja nosso 

                                                 

197 De BOOR, Werner. Atos dos Apóstolos, 2003, p.15. 
198 Há um estudo sobre a unidade autoral de Lucas-Atos feito por Patrícia Walters que classifica estes textos de 
Lucas 2,42-47 e Lucas 4,32-35 como sumários. WALTERS, Patrícia. The Assumed Authorial Unity Of Luke And 
Acts. 2009, pp.44-89. 
199 MARGUERAT, Daniel. A primeira história do cristianismo. 2003, pp.22-23. 
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objeto o estudo da partilha, o que nos chama à atenção é se há a possibilidade da partilha é 

porque há a necessidade da refeição e esta somente acontece quando se percebe a necessi-

dade da inclusão das pessoas rejeitadas nesta prática. Vejamos o texto. 

E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em 

cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 

Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades 

e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diaria-

mente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas re-

feições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de 

todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. 

[Atos 2,42-47] (ARA). 

A comunhão se fazia por todos que abraçavam a nova fé. No livro de Atos en-

contraremos prosélitos na igreja de Jerusalém a partir do capítulo 6. Estes também faziam 

parte dos que abraçavam a fé cristã, que neste momento ainda é uma nova fé entre os ju-

deus. No entanto, esta nova fé já dá resultados que marcam toda comunidade lucana. Afinal, 

a partilha de bens não acontece como uma simples prática do cotidiano, mas antes como 

uma prática que define os novos passos da comunidade. Esta partilha é o resultado de uma 

descrição que faz nosso redator da vida cotidiana daquela comunidade a fim de se fortalecer 

para “las grandes dificultades que los cristianos tendrían enfrentar en su relación con la so-

ciedad de su tiempo”200. 

A segunda cena que separamos para comentar, Atos 4,32-35, praticamente repe-

te o mesmo princípio da cena anterior. Na discussão sobre se esta narrativa, juntamente com 

a anterior, era fato ou ficção, pressupomos que a história, ainda que não conte sobre fatos, 

descreve a memória da comunidade201. Desta forma, a comunhão de bens denota a inclusão 

de todos os membros da comunidade. Mas o que nos chama a atenção é que não havia entre 

eles nenhum necessitado. 

Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente 

sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os a-

póstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante 

                                                 

200 GONZÁLEZ, Justo. 2000, p.88. 
201 Sobre esta discussão ver: MARGUERAT, Daniel. 2003, pp.23-24; e GONZÁLEZ, Justo. 2000, p.118. 
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graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, 

vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos; então, 

se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.  [Atos 4,32-35] (ARA). 

Outra nota que fazemos é que, nesse compartilhar de bens, havia gente com pos-

ses, como terrenos e casas, o que significa que a comunidade era formada de pessoas tam-

bém sem posses, caso contrário não haveria necessidade da partilha. Mas a partilha se justi-

fica exatamente por haver pessoas de pouca ou nenhuma posse. No entanto, entendemos que 

a partilha de bens não era a tônica da comunidade sem a partilha da mesa, isto é, sem a re-

feição com aqueles que necessitavam do alimento. Assim, não havia necessitados por esta-

rem também partilhando a mesa com as pessoas envolvidas. Segundo José Comblin, 

Literariamente este sumário lembra as expressões do ideal comunista dos filó-

sofos gregos. Pois os filósofos antigos, refletindo certamente a mentalidade 

popular, projetavam no passado a imagem de uma comunidade primitiva ideal 

onde tudo era comum, não havia propriedade particular e todos viviam em 

paz, sem cobiça, sem rivalidades, sem luta de classes. Os filósofos projetavam 

essa imagem do passado no futuro, propondo um ideal de construção de um 

novo comunismo.202 

Nesta discussão da década de 1980, José Comblin chama nossa atenção a um as-

pecto que poderia ser o prenúncio da ideologia desta época. Porém, passadas duas décadas o 

que podemos afirmar é que essa ideias dos filósofos antigos, como aponta Camblin, poderi-

am sim estar presentes nas comunidades judaicas do final do primeiro século, mas que, no 

máximo, refletiam o contato destas comunidades com a cultura grega, como exemplo, a co-

munidade lucana. Daí deduzirmos que se tratava de “um novo comunismo” talvez seja um 

anacronismo invertido. 

Um outro texto em que podemos perceber a presença do ideal da refeição grega 

entre membros das comunidades da época do redator lucano, senão da própria comunidade 

lucana, está em Atos 6,1-7, que relata sobre a murmuração de alguns helenos porque algu-

mas viúvas gregas não estavam incluídas na distribuição diária. 

Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos hele-

nistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diá-

                                                 

202 COMBLIN, José. Atos dos Apóstolos. Vol. 1. 1988, p.126. 
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ria. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que 

nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 

sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos 

deste serviço; e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O pare-

cer agradou a toda a comunidade; e elegeram Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, 

Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-

nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, 

e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos; também muitíssimos sacerdotes 

obedeciam à fé. [Atos 6,1-7] (ARA) 

Este texto de Atos nos dá conta de que “um dos sete é um prosélito e não pode 

ser por acaso. [...] O aumento do número dos discípulos é um refrão de Lucas. [...] A queixa 

vem dos helenistas. Não se sabe se existem ministros que cuidem das viúvas dos hebreus, se 

são os apóstolos que o fazem ou se o serviço funciona espontaneamente”. Comblin também 

afirma que “esse serviço cotidiano de atenção às viúvas, isto é, de convidar as viúvas para 

refeições comunitárias, é uma criação cristã”203. Esse aumento dos discípulos nos contam do 

alcance que estava tendo esse novo projeto nascido de um movimento “intrajudaico”204 e 

que se há um prosélito, e não é por acaso, significa que além das influências sofridas pela 

comunidade judaica no seu contato com a cultura grega, judeus helenistas e os próprios he-

lenistas já faziam parte dessa nova constituição das comunidades judaicas da época e que 

com mais um tempo separa-se do judaísmo e toma rumos próprios. Talvez, então, ainda não 

seja uma “criação cristã” como afirma Comblin, mas uma criação de um grupo que estava 

em vias de se tornar a “comunidade cristã”. 

O último texto que selecionamos para completar a análise dos textos de Lucas-

Atos, com o objetivo de averiguar as ocorrências nestes textos das cenas que consideramos 

indícios da influência da cultura helênica sobre a prática da refeição judaica é Atos 10,9-16. 

Trata-se do relato da visão de Pedro e que faz parte de uma longa narrativa na qual o redator 

lucano afirma sua tomada de consciência, e também da comunidade lucana, em relação aos 

planos de Deus que vão além dos limites do povo judeu. Não é um tema novo, uma vez que 

já no Antigo testamento temos a novela de Jonas em que outro povo é mostrado como alvo 

                                                 

203 COMBLIN, José. 1988, p.147. Ver também MacDONALD, Dennis Ronald. Does the New Testament imitate 
Homer? 2003, pp.19-22. 
204 Ver sobre movimento intrajudaico: THEISSEN, Gerd. Sociologia do movimento de Jesus. 1989. 
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do projeto de Deus, e também dos prosélitos presentes nos textos lucanos, como já assina-

lamos. Vamos ao texto. 

No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por 

volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer; mas, enquanto lhe prepara-

vam a comida, sobreveio-lhe um êxtase; então, viu o céu aberto e descendo um objeto como 

se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte 

de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Le-

vanta-te, Pedro! Mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor! Porque jamais 

comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou 

não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e, logo, aquele objeto foi recolhido ao 

céu. [Atos 10,9-16] (ARA) 

Deste episódio José Comblin comenta ser de caráter peculiar, uma vez que, se-

gundo ele, “o redator deu-lhe um significado impar” quando o destaca pela “primeira entra-

da de um pagão na comunidade cristã”, sacrificando outras personagens205. Também diz não 

ter “conexão histórica com as missões de Felipe, ou com a expansão dos helenistas narrada 

em 11,19-30, incluindo a fundação da igreja em Antioquia”. Mas Comblin também afirma 

que o redator “quer mostrar que Paulo tem razão na sua evangelização dos pagãos e na sua 

fundação de comunidades mistas, judeus e não-judeus comungando juntos. Quer mostrar 

que Pedro lhes abriu a porta porque Pedro foi o primeiro que fundou a missão paulina”206. 

Com estas considerações de José Comblin podemos afirmar que o redator dos Atos, redator 

lucano, tem em mente a formação de uma nova comunidade e por isso com a necessidade de 

firmar sua identidade. 

Lemos no texto que, o encontro de Pedro, um judeu, discípulo de Jesus, com 

Cornélio, um “centurião da coorte itálica”, se dá pela mediação de uma cena de refeição. 

Embora, como afirma Justo González “los capítulos 10 y 11 de Hechos conforman uno de 

los puntos cruciales en la narración de Lucas, pues allí se relata que los cristianos de Jeru-

salén llegan a la conclusión que el evangelio es también para los gentiles, tema fundamental 

en todo el libro de Hechos”207, esta tomada de consciência se dá numa visão na qual alimen-

                                                 

205 Referente ao “eunuco de Felipe, e sacrificou os convertidos de Chipre e de Cirene evangelizados pelos hele-
nistas dispersos.” (COMBLIN, 1988. p 192) 
206 COMBLIN, José. Atos dos Apóstolos: vol. I 1 – 12. 1988, p.192. 
207 GONZÁLEZ, Justo. Hechos de los apostoles. 2000, p.209. “Os capítulos 10 e 11 de Atos, mostram um dos 
pontos cruciais na narrativa de Lucas, pois ali se relata que os cristãos de Jerusalém chagam à conclusão de que o 
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tos considerados impuros devem ser considerados abençoados por Deus, pois ele os fez. 

Esta alegoria caracteriza a inclusão dos gentios ao plano da salvação apresentado pelo reda-

tor dos Atos. 

Ainda sobre esta narrativa, que apresenta uma técnica apurada, segundo Daniel 

Marguerat208, podemos dizer que compõe um momento definitivo no que diz respeito à es-

colha daqueles que não são judeus para participarem da mesma mesa. Isto é significativo 

para a composição de uma nova identidade para uma comunidade que se empenha em cons-

truir essa nova identidade. Também, o texto de Lucas 24,13-53, o qual finaliza o Evangelho 

lucano, parece condensar esse conceito de refeição que agrega a ceia judaica à inclusão de 

pessoas que, em princípio, não teriam direito a ela. 

Pudemos, então, verificar as recorrências nos textos de Lucas-Atos da prática da 

mesa, da refeição. Vimos que o Evangelho de Lucas apresenta um Jesus dando prioridade 

àquelas pessoas que eram consideradas párias da sociedade judaica, principalmente pela sua 

elite, fariseus, escribas e saduceus. No livro dos Atos as personagens que fazem às vezes de 

Jesus de Nazaré, caracterizando-se como seus seguidores, são apresentadas como aquelas 

que tomam consciência da amplitude do evangelho anunciado por Jesus. Essa postura das 

personagens mostradas pelo redator lucano nos leva a afirmar de uma comunidade que via 

nessa nova perspectiva a possibilidade da formação de sua nova identidade. 

Para encerrarmos nossas reflexões, queremos comentar sobre uma hipótese le-

vantada, a respeito da refeição no cristianismo primitivo, por John Dominic Crossan. Embo-

ra não seja a que nós estudamos neste trabalho, esta hipótese tem a ver com os desdobra-

mentos da influência que teve as comunidades judaicas da refeição helênica. Segundo Cros-

san, num modelo de refeição dos anos que se seguiram à morte e ressurreição de Jesus, um 

modelo de partilha, ele afirma: 

Eles compartilham um milagre e um Reino, e recebem em troca uma mesa e 

uma casa. [...] esta é a essência do movimento original de Jesus: um igualita-

rismo que se compartilha de bens espirituais e matérias. 

                                                                                                                                                       

evangelho é também para os gentios, tema fundamental em todo o livro de Atos”. É importante notar também 
que Cornélio representa, de certa forma, prosélitos, isto é, gentios que já circulavam no meio judeu. 
208 MARGUERAT, Daniel. A primeira história do cristianismo. 2003, p.104. 
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Para Jesus, no entanto, a comensalidade era mais do que uma simples estraté-

gia para sustentar a missão. Isso podia ser feito através de esmolas, da cobran-

ça de uma remuneração ou da obtenção de um salário. Podia-se, por exemplo, 

mandigar ao estilo dos cínicos. A comensalidade, na verdade, era uma estraté-

gia para reconstruir a comunidade camponesa sobre princípios radicalmente 

diferentes daqueles ditados pelo sistema de honra e vergonha, apadrinhamento 

e clientelismo. Ela estava baseada no ato de compartilhar de forma igualitária 

o poder espiritual e material, no nível mais popular209. 

O que é importante observar é que Crossan pontua a reconstrução da comunida-

de camponesa. Este estudo de John D. Crossan abarca o movimento de Jesus, mais especifi-

camente, o “Jesus Histórico”, no entanto, podemos afirmar que a comunidade lucana viven-

cia a memória desse movimento na prática da mesa, ou pelo menos faz dessa prática seu 

norte. 

Em seu trabalho O nascimento do cristianismo, ele apresenta um estudo sobre 

“refeição compartilhada”, a hipótese a que nos referimos, a qual divide em “refeições com-

partilhadas com patrocínio, comunitárias e societárias”210, dando ênfase na “refeição com-

partilhada comunitária”. Avaliaremos esta última, segundo a qual está de acordo com nosso 

pressuposto da refeição como elemento de formação e de identidade das comunidades luca-

nas. 

Na descrição das refeições compartilhadas com patrocínio Crossan diz que nesta 

refeição “um dos membros mais abastados é o anfitrião da comunidade toda”; já quanto a 

refeições compartilhadas societárias ele afirma que “é exemplificada pelo cerimonial de re-

feições de uma antiga sociedade funerária”211 que estava ligada com a possibilidade do não-

sepultamento na morte. O modelo que estamos considerando, as refeições compartilhadas 

comunitárias de Crossan, parece estar bem próximo do modelo ao qual estamos dando ênfase 

na avaliação das cenas que envolvem a mesa nos textos de Lucas-Atos. 

                                                 

209 CROSSAN, John Dominic. O Jesus histórico. 1994, pp.378 e 381. Sobre ‘honra e vergonha’ ver o estudo de 
Bruce J. Malina e Jerome H. Neyrey em; NEYREY, Jerome H (editado). Social world of Luke-Acts. 1991, 
pp.25ss. 
210 CROSSAN, John Dominic. 2004, p.458. 
211 CROSSAN, John Dominic. 2004, p.465 e 467/8. 
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Na exegese do texto do Evangelho de Lucas, a aparição de Jesus aos dois discípu-

los de Emmaús, ou o compartilhar do pão que abre uma nova perspectiva para a comunidade 

lucana a partir destes dois discípulos, vimos que Jerusalém está presente de modo contunden-

te. Após reconhecerem Jesus à mesa, os dois discípulos voltam ‘imediatamente’ a Jerusalém, 

o que indica grande importância desta cidade para as comunidades em questão. O redator lu-

cano faz de Jerusalém o centro ao qual se deve voltar para que de lá parta para os confins da 

terra a nova mensagem. Nas considerações de Crossan ele assevera também que sua preocu-

pação recai sobre a comunidade de Jerusalém e não com as comunidades ligadas a Paulo, in-

dicando com isso que a comunidade de Jerusalém representa uma tradição da qual o próprio 

Paulo recebe sua herança. A julgar pelo nosso texto, Jerusalém como centro, temos aqui uma 

tradição sendo transmitida pelas comunidades lucanas e que, como tal, a tradição da refeição 

recebida por Paulo em 1Coríntios 10 – 11, chega à geração que produziu os texto de Lucas-

Atos. 

Há uma ênfase, não simplesmente pão, mas no ato de partir o pão e isso é 

simbólico da comunhão, passando-o para todos. O pão não está, por assim di-

zer, simplesmente ali sobre a mesa. É partido e passado para todos. Há tam-

bém uma ênfase não simplesmente no vinho, mas antes no cálice. Considero 

isso também simbólico da comunhão, pois o cálice é passado a todos. O vinho 

não está simplesmente ali. Deve ser tomado de um cálice comum. [...] 

Não presumo, já se vê, que, na refeição compartilhada, tudo funcionasse desse 

jeito. É simplesmente o caso de cálice passado e pão partido transformarem 

em ritual a refeição toda como refeição compartilhada comunitária. Mas sim-

bolizavam uma realidade cujas manifestações materiais estão sobre a mesa di-

ante deles.212 

Em um trabalho no qual o autor, Hall Taussig, considera que as refeições no 

cristianismo primitivo têm uma forte ligação com a refeição festiva helenística, afirma que 

“The festive meals of early Christianity were a social stage on which early Christian identity 

was elaborated”213. Esta elaboração passa, no entanto, por situações que exigem das comu-

nidades que a adotam uma postura de partilha, pois não se tratava apenas de uma simples 

escolha, mas, antes, de uma opção que lhes dariam uma identidade. Nós estamos levando 
                                                 

212 CROSSAN, J. D. 2004, p.475-6 
213 TAUSSIG, Hal. 2009, p.19; [As refeições festivas do cristianismo primitivo foram um estágio em que a iden-
tidade cristã primitiva foi elaborada]. 



115 

em conta, sobre as refeições nas comunidades lucanas, que a mesa fez parte de um primeiro 

momento destas comunidades em que a construção de sua identidade exigiu desta prática 

uma postura diferenciada em relação às exclusões da mesa das refeições judaicas. Porém, ao 

contrário do que poderia ter sido uma construção identitária baseada nas refeições festivas 

helenísticas, como coloca Hal Taussig, Paulo Augusto de Sousa Nogueira, num artigo inti-

tulado A ceia do senhor e os banquetes do povo214 questiona as manifestações festivas da 

cultura popular, quando levanta o problema da “negação do banquete, revestindo-a [a ceia 

do Senhor] de caráter sério e sacrificial”. O que começou como elemento de identidade no 

qual se tinha a inclusão de pessoas destituídas do direito da refeição, tornou-se, algum tem-

po depois, em uma refeição apenas simbólica. No entanto, pudemos perceber que no que 

tange à época das comunidades lucanas, a refeição ainda era considerada um meio de conta-

to com a vida concreta e com o Reino de Deus. 

                                                 

214 NOGUEIRA, Paulo A. de Sousa. A ceia do Senhor e os banquetes do povo. 2005, pp.46-53. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A refeição como tema de nossa pesquisa foi um grande desafio. Não nos propu-

semos a esta pesquisa para tirarmos conclusões para nossos dias, muito embora temos que 

reconhecer que a refeição como elemento de identidade está presente em nossas culturas, 

independente de sua geografia ou juntamente com ela. Também sabemos que a ausência da 

refeição para muitas pessoas também é recorrente em nossos dias. Logo, nosso estudo pode 

dar certa base para continuarmos pesquisando a refeição como espaço de identidade e de 

subsistência com o argumento de que a religião pode favorecer nesse debate. Mas nossa 

preocupação foi antes avaliarmos como uma determinada comunidade do primeiro século 

no mundo Mediterrâneo enfrentou o desafio de incluir à mesa os excluídos. 

Sob a perspectiva do trânsito de culturas vimos que a cultura judaica esteve ex-

posta ao longo de sua história a muitas outras culturas que ajudaram na formação e constru-

ção da mesma. O exílio babilônico foi bastante marcante para os judeus, pois os desafiaram 

a entender sua história sob o ângulo das quedas dos dois reinos, do norte e do sul. Neste 

desafio não ficou incólume os costumes que envolvem a mesa. Quando os judeus enfrenta-

ram a época em que o helenismo ganhou corpo em seu tempo, as culturas grega e judaica 

foram impactadas. Não analisamos os efeitos desse encontro na cultura grega, que prova-

velmente existiu, mas vimos que a refeição foi um elemento de contato estreito a tal ponto 

que permitiu a um grupo de judeus uma reavaliação de sua postura à mesa com pessoas que 

não tinham esse privilégio. Não tinham este privilégio ou porque lhes faltava o alimento ou 

porque não eram considerados puros para o momento. 
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Os evangelhos sinóticos e o de João nos deixaram informações relevantes quan-

to a esta postura na refeição. Nosso trabalho privilegiou o Evangelho de Lucas e os Atos dos 

Apóstolos, verificando que a refeição praticada no movimento de Jesus e nos grupos que se 

formaram com os séquitos do mestre era uma refeição que incluía as pessoas desqualifica-

das pela elite judaica juntamente com os estrangeiros. Mais do que isso, a possibilidade de 

continuarem com a presença do ressuscitado passava pela partilha do pão à mesa. 

Na exegese de Lucas 24,13-53 levantamos alguns elementos que apontam para 

uma comunidade em vias de transformação, ou mais especificamente, em vias de formação 

de sua nova identidade. Judeus de tradição, mas que questionavam alguns dos valores que 

faziam sua religião excludente, pensavam numa nova identidade. Nada melhor do que bus-

carem reconstruir sua identidade para que pudessem ver nesse novo momento a possibilida-

de da inclusão dos que outrora eram relegados. Porém, não se muda ou não se transforma de 

forma tal que se negue todo o passado, assim verificamos que a tradição ainda se fez presen-

te a ponto da nova identidade basear-se nessa tradição. Foi assim que o estrangeiro argu-

mentou com os dois caminhantes de Emmaús, utilizando-se da tradição para explicar-lhes o 

ocorrido em Jerusalém. Foi assim também que a mesa fez todo sentido, pois repetiu a ceia 

judaica, que antes era apenas para judeus, mas agora incluía também para estrangeiros. 

Por fim, os textos que aparecem no material de Lucas-Atos também apontam pa-

ra esse caminho. A refeição descrita pelos autores respectivos dos evangelhos, e pelo de 

Lucas em particular, tanto no evangelho quanto em Atos, mostram que a refeição era ele-

mento do cotidiano, mas que também ia além desse cotidiano. Esta refeição era o momento 

com que pessoas excluídas de seu grupo social podiam recuperar sua dignidade e também o 

momento em que podiam perceber a presença significativa de seu mestre. Quem antes fora 

morto pelas autoridades romanas com a cumplicidade da elite judaica agora vivia porque 

Deus o havia levantado dentre os mortos. Foi esse o sentimento que guiou a comunidade 

lucana após a Páscoa. Mas esse sentimento só foi possível porque o movimento de Jesus 

comprou a ideia de que a refeição poderia e deveria ser um espaço de integração, parecido 

com a refeição dos gregos. Estas são as nossas conclusões parciais do que nos propusemos a 

pesquisar. 
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ANEXO 

(Cratera n° 1) 

A nossa primeira cratera foi encontrada em uma tumba de um princeps etrusco 

da cidade-Estado de Caere. No friso de cima da face A encontramos em cada 

uma das três klínai um homem – sympótes – recostado em almofadas (olhar de 

perfil). Atrás deles estão penduradas liras nas paredes, diante de cada klíne 

percebemos trapédzai, com iguarias (pedaços de carne, bolos e frutas). Sob 

cada leito um escabelo. 

No friso de cima da face B, três cavaleiros marcham para a esquerda e estão 

seguidos por pássaros em voo à esquerda. Sob cada asa da cratera, há a re-

presentação de duas panteras que se tocam no pescoço e estão com as faces 

voltadas para o exterior – olhar frontal. Nos frisos inferiores encontram-se os 

seguintes animais: dois cabrito-montês, duas panteras com olhar frontal e uma 

águia.215 

No friso B, vislumbramos pássaros voando junto com os guerreiros. Estes pás-

saros podem expressar uma relação entre as esferas humana e divina, uma 

comunicação entre homens e deuses. Sabemos que antes de cada batalha, os 

soldados invocavam os deuses e faziam preces e sacrifícios para suas divin-

                                                 

215 LIMA, 2001, p.52. Esta é a descrição da primeira peça que vamos considerar para nossa análise, figura 5 no 
trabalho de Lima. Procederemos igualmente para as próximas crateras. 
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dades políades (Hélios, Poseidon) e para as divindades guerreiras (Atená e 

Ares, por exemplo).216 

(Cratera n° 2) 

Neste vaso fica mais claro ainda a estreita relação entre banquete e os ritos o-

ficiais dedicados às divindades políades. Na face A podemos observar uma 

procissão (pompé) onde um homem barbado com uma lança na mão esquerda 

encontra-se colocado entre dois grupos de três mulheres que andam ao seu 

encontro. O homem foi representado em cor negra, já as mulheres em cor cla-

ra, elas carregam em suas mãos panos abertos de seus mantos. Este mesmo 

motivo repete-se mais uma vez. Em uma das asas temos um leão (animal ca-

çador) rugindo e um pequeno pássaro, na outra, um segundo leão e um cisne. 

O pintor dedicou a face B à representação do banquete, com três leitos (um 

sympótes em cada klíne). Diante de cada leito uma trapédza com iguarias (pe-

daços de carne, três pedaços de bolos em forma de pirâmide e skýphos), abai-

xo de cada mesa um escabelo. Atrás de cada conviva na parede, armas: um 

arco, a aljava, e uma espada com sua bainha. Na parte plana de uma das a-

sas, dois homens barbados seguram um grande quadro retangular cujas barras 

horizontais estão munidas de espinhos (instrumento de arado, grade de estor-

roar as terras lavradas?), os dois personagens parecem estar ligando as duas 

barras verticais às horizontais. Na outra parte plana da asa dois homens bar-

bados pisoteiam uvas em uma cuba.217 

(Cratera n° 3) 

Este artefato possui em sua face A três convivas reclinados em suas klínai, di-

ante de seus leitos estão os pratos com iguarias (cesto, pedaços de carne, bo-

los, pequenos pães e pães cônicos), abaixo das trapédzai os escabelos. Pen-

duradas nas paredes estão dispostos pratos e couraças da panóplia. Na face 

B, temos dois carros com aurigas, entre eles um homem caminha à pé. Nos fri-

                                                 

216 LIMA,  p.55. Cf. nota 186 “Lembremos que os pássaros nos remetem à deusa Ártemis, protetora dos seres 
alados. A caça das águias é ao mesmo tempo caça real e caça desleal, invadindo o domínio de Ártemis. Vidal-
Naquet, P. A Caça e o Sacrifício na Oréstia de Ésquilo; in: Vernant, J.-P. e Vidal-Naquet, P. Mito e tragédia na 
Grécia Antiga I. São Paulo: Perspectiva, 1999 (1981), p.106.” 
217 LIMA, p56. Esta cratera é a figura 6 no trabalho de Lima. 
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sos de baixo cabrito-maltês e pantera (esta sempre no centro do friso com o-

lhar frontal).218 

(Cratera n° 4) 

A seguir temos um exemplo de cratera onde o pintor parte para outro esquema 

pictórico, onde há mais de um sympótes por leito. Temos quatro casais em su-

as klínai (face A), todos guarnecidos com iguarias na trapédzai e escabelos 

abaixo das mesas portáteis. Da esquerda para a direita temos o primeiro casal; 

a mulher segura uma phiále (vaso de beber ritual, próprio para as libações aos 

deuses) e o homem barbado (adulto) um corno de beber – rhytón. É significati-

vo o movimento do outro casal, o homem segura a lira atrás da cortesã, o ins-

trumento encontra-se pendurado na parede. Já o terceiro casal, só o homem 

tem em sua mão esquerda uma phiále; o último casal é cortesã/prostituta que 

segura a phiále. Na parede estão pendurados liras, prato, elmos e couraças. 

Na face B quatro cavaleiros cavalgando para a esquerda, todos munidos com 

sua panóplia, cada um tendo um segundo cavalo a seu lado direito e seguidos 

por pássaros voando. Em uma das asas dois galos enfrentados por uma ser-

pente; na outra dois pássaros com cabeças de águias (griffon – animal fabulo-

so), afrontados em cada lado por um cisne. Na zona inferior: leões rugindo pa-

ra cervos e panteras (com olhar frontal). Na parte plana de uma asa (na boca 

do vaso) temos um deus alado com os tornozelos também com asas. Na outra 

extremidade plana da asa, uma Górgona (olhar fornatal).219 

(Cratera n° 5) 

A próxima cratera, encontrada em Caere, é um dos exemplos mais significati-

vos de nosso corpus. O pintor criou um enunciado que trata justamente do te-

ma hospitalidade (banquete de Héracles no palácio do basileús Eurytos). Ve-

jamos, então, as unidades formais das cenas: quatro klínai com mesas à frente 

guarnecidas com iguarias (prato contento dois bolos ou manjares em forma de 

pirâmide) taças e outros utensílios difíceis de identificar. Sob cada mesa en-

contra-se um cão atado com uma corda ao pé do leito. Os convivas estão recli-

                                                 

218 LIMA, p.59. Estamos verificando a cratera de figura 7 do trabalho de Lima. 
219 LIMA, pp.61 e 63. Esta cratera está representada na figura 8 por Lima. 
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nados sobre os leitor e cada um deles foi identificado pelo pintor por meio das 

inscrições em alfabeto coríntio. O primeiro leito abriga os irmãos Toxos (imber-

be) e Klytios (barbado) que passa a taça para os familiares do leito ao lado. 

Nesta klíne o pintor representou pai e filho: Didaion e Eurytos. O primeiro pro-

vavelmente segura um alimento em sua mão esquerda e com a mão direita a-

panha uma taça na mesa; o seu pai Eurytos segura com a mão esquerda uma 

phíale. Reclinado e sozinho no leito seguinte encontra-se Íphitos tendo em sua 

mão esquerda um alimento (?) e sua mão direita está na taça apoiada à mesa 

(trapédza). Voltada para seu irmão – Íphitos – em pé, vemos Íole. Na extremi-

dade da cena, vislumbramos Héracles sozinho em sua klíne, voltado para  o 

resto do grupo, com sua mão esquerda segura um alimento, já a da direita uma 

mákhaira (faca sacrificial)220. 

Continuando, na cena, abaixo das asas, vemos os sacrificadores retalhando a 

vítima. O mais alto é barbado e passa para o jovem (imberbe) um pernil de a-

nimal. Entre os dois uma espécie de mesa onde estão depositados os pedaços 

de carne. À esquerda do sacrificador barbado, podemos observar um dinos 

(cratera sem asas) com uma oenochoé na boca do grande vaso. A face B con-

siste em um registro de guerra: um arqueiro atirando flechas, três duplas de 

hoplítai se enfrentando e, por fim, mais um arqueiro. Sob a outra asa foi identi-

ficado o tema do suicídio de Ajax: Diomedes e Odisseus, ambos com a panó-

plia hoplítica, e entre eles o corpo de Ajax caído no chão (todos identificados 

por meio de inscrições em coríntio). O seu corpo encontra-se atravessado por 

uma espada, cuja ponta está cravada na terra e faz jorrar o sangue da ferida. 

No friso inferior foram representados onze efebos cavalgando, somente um é 

seguido pelo pássaro voando. Na parte plana da asa (na boca do vaso) da di-

reita dois efebos cavalgam em seus cavalos; na outra parte da oreillette, se-

gundo Pottier, um homem nu crava sua lança nas ancas de uma corça que fo-

ge à direita, junto de um cervo; o sangue jorra da ferida. Na boca do vaso es-

tão figurados os seguintes animais: panteras, corça, leões, esfinges, cisnes, 

cães, lebres e pássaros.221 

                                                 

220 Cf. LIMA, p.65, nota 203: “Durand, J.-L. Sacrifice et Labour en Grèce Ancienne: Essai d’Anthropologie 
Religieuse. Paris-Rome: La Dédouverte-École Française de Rome, 1986, p.105. O autor explica que em seu 
corpus de imagens sobre o sacrifício de bois, a faca sacrificial – mákhaira – era mais utilizada do que o machado 
– pélekus. Este artefato foi representado em um alábastros coríntio: Berlim VI 3419; NC., p.283, no. 362.” 
221 LIMA, pp.65-66. Esta cratera é apresentada no trabalho de Lima pela figura 10. 


