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RESUMO 

 

 

O tema “viagem celestial”, bem familiar ao mundo mediterrâneo antigo fundamenta-se na  

crença de que o visionário pode cruzar a fronteira entre a humanidade e a divindade, uma 

característica constante na literatura apocalíptica. O misticismo judaico antigo era visto como 

uma importante dimensão dessa tradição, razão pela qual os místicos usaram o termo 

apocalipse para descrever a revelação de suas experiências. A ascensão de Paulo ao céu, 

recontada em 2 Cor 12,1-10, é o único relato de primeira mão e a melhor evidência para a 

prática extática de viagem celestial no judaísmo do primeiro século. De grande interesse nos 

estudos do Novo Testamento o texto tem sido abordado em forma temática que se estende 

desde o reconhecimento do apóstolo como agradável à divindade – o que lhe rendeu tal feito 

heróico – a uma experiência de punição pelos guardiões dos portões celestiais por não ter sido 

encontrado nele mérito para aproximar-se do lugar da presença de Deus. Por muito tempo os 

estudos que predominavam na academia eram os de aspectos teológicos da passagem, tais 

como o “espinho na carne”, “a missão apostólica”, “os oponentes de Paulo”, entre outros. A 

linguagem da passagem revela pontos importantes não considerados de forma conjunta para 

uma interpretação coerente do texto. O uso por parte do apóstolo de expressões do círculo 

místico-apocalíptico judaico, tais como “foi arrebatado”, “Terceiro Céu”, “ouviu palavras 

inefáveis” e “um espinho na carne” precisa ser investigado para a compreensão do que Paulo 

tinha em mente ao utilizar tais terminologias. Outro problema é a omissão do enfoque 

experimental descrito na passagem. O apóstolo revela que vivenciou tal experiência recontada 

em 2 Cor 12,1-10. Ao relatar o desconhecimento do status do seu corpo durante a ascensão 

ele evidencia sinais do estado alterado de consciência, aspecto não considerado nas análises 

tradicionais do texto. Esses problemas que são abordados nesta tese tomam como 

instrumentos da análise a História da Religião e o da Neuroteologia. Modelos foram 

construídos tentando demonstrar uma correlação entre a atividade cerebral e a experiência 

mística. Há que se destacar, nesse sentido, que o surgimento da neuroteologia ou neurologia 

espiritual constitui-se em um avanço na área da experiência religiosa. Pontos de difícil 

interpretação no texto paulino foram elucidados dentro dessa perspectiva. A proposta deste 

trabalho, portanto, foi construir um quadro contextual em que a experiência extática de Paulo 

pudesse ser analisada. O estudo possibilitou inferir que a abordagem interdisciplinar permite 

alcançar um cenário mais apropriado para a compreensão e interpretação do referido texto. 
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ABSTRACT 

 

 

The subject “celestial journey”, well familiar to the old mediterranean world, is based on the 

belief that the visionary can cross the boundary between humanity and divinity, a constant 

characteristic in apocalyptic literature. Old Jewish mysticism was seen as an important 

dimension of this tradition, that is the reason why the mystics used the term apocalypse to 

describe the revelation of their experiences. Paul’s ascension to heaven, recounted in 2 Cor 

12,1-10, is the only first hand account and the best evidence of ecstatic practice of celestial 

journey in first century Judaism. This text, one of great interest in the studies of New 

Testament, has been examined in thematic forms that extend from the recognition of the 

apostle as enjoyable to divinity - what granted him such a heroic achievement - to a 

punishment experience by the guardians of the celestial gates for finding in him no merit to 

approach the place of the presence of God. For long time, the studies that prevailed in the 

academy were those of the theological aspects of the passage, such as “the spine in the flesh”, 

“the apostolic mission”, “Paul’s opponents”, among others. The language of the passage 

reveals important topics that were not considered together for a coherent interpretation of the 

text. The use of expressions from the Jewish mystical apocalyptic circle like "caught up", 

"Third Heaven", "hear unutterable words" and "a thorn for the flesh" by the apostle needs to 

be investigated for the comprehension of what Paul had in mind while using those terms. 

Another problem is the omission of the experimental approach described in the passage. The 

apostle reveals that he lived the experience recounted in 2 Cor 12,1-10.  While he was telling 

the unknown status of his body during the rising, he highlights signs of the altered state of 

consciousness, an aspect that was not considered in the traditional analysis of the text. These 

problems are analyzed in this thesis take as instruments of the Religion History and the 

Neurotheology analysis. Models were built trying to demonstrate a correlation between brain 

activity and mystical experience. In this respect, we have to point out that the emergence of 

neurotheology, or spiritual neurology brings a progress to the area of religious experience. 

Some points of difficult interpretation in pauline text have been clarified under this 

perspective. The proposal of this study was to build a contextual frame to analyse the ecstatic 

experience of Paul. The study made it possible to infer that the interdisciplinary approach 

allows a more appropriate scenario to the understanding and interpretation of the text.         
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INTRODUÇÃO 
 

 

2 Coríntios 12,1-10 é uma das passagens mais intrigantes do Novo Testamento. Trata-se de 

um texto de difícil compreensão expresso em uma linguagem misteriosa de “visões e 

revelações do Senhor” no qual “um homem em Cristo” (o próprio apostolo) é arrebatado ao 

Terceiro Céu/Paraíso. Apesar de tratar-se de um relato breve, no qual Paulo mais oculta do 

que revela informações, o texto tem despertado interesse desde os pais da igreja e é de 

particular relevância para estudantes e pesquisadores do Novo Testamento e para qualquer 

pessoa interessada na história das origens cristãs.  

 

Paulo ao relatar sua experiência de ascensão usa expressões como ‘visões e revelações do 

Senhor’ (ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij kuri,ou), o verbo grego arpa,jw (arrebatar) referindo-se 

ao tipo de ascensão que experimentou,  a;rrhta r`h,mata (palavras inefáveis) que o autor afirma 

ter ouvido no ápice de sua experiência, além de Terceiro Céu/Paraíso. A ascensão aos céus é 

uma das características proeminentes dentro da apocalíptica judaica e juntamente com essas 

expressões de forte significado nessa prática evidenciam uma profunda conexão de Paulo com 

tradições judaicas apocalípticas. 

 

Influenciado por ideias apocalípticas, Paulo não apenas relata uma experiência, mas fala de 

algo do qual ele toma parte. Muitas publicações apocalípticas deixam de lado a prática de tais 

experiências extáticas. Ao declarar Paulo desprovido de influência mística, a academia tenta 

buscar explicações confiáveis para justificar sua teologia. Que Paulo tem em mente essas 

experiências está claramente evidenciado em 2 Cor 12,2-4, com indisputáveis marcas do 

fenômeno do êxtase. “Um homem em Cristo” é uma marca crucial de experiência com a 

divindade que garante uma ligação entre Cristo e os discípulos. A expressão “palavras 

inefáveis” conecta o apóstolo com o mundo místico do apocaliptismo do qual ele tem uma 

dívida muito grande. Parece impossível separar imagens e palavras usadas para interpretar a 

experiência em si.  O “ouvir” tais palavras não se refere ao “ouvir físico”, mas a algo que faz 

parte de um “estado alterado de consciência”. Paulo usa um discurso tradicional para 

descrever tal estado. 

 

A resistência em ver o apóstolo como um “extático” constitui-se em uma barreira para incluir 

o êxtase como uma categoria importante dos estudos paulinos e uma prática pública tanto em 

Paulo quanto em suas comunidades. Trechos de suas cartas revelam paralelos de experiências 
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extáticas tais como 1 Cor 14,18 em que o apóstolo revela que fala em línguas mais do que os 

mais exuberantes coríntios, Gal 1,12 e 2,2 compartilhando revelações, Rm 8,23 oração 

extática, entre outros. Parte da falta de interesse pela abordagem do êxtase nas exegeses de 2 

Cor 12,1-10 é a compreensão de que o esse fenômeno religioso é essencialmente cultural. O 

tema “corpo” tem sido posto de lado nas análises do texto. A circunstância da experiência 

constitui-se em um componente importante, entretanto, o que parece ser ignorado é que 

existem elementos nas experiências extáticas que estão desvinculados da linguagem, que 

dizem respeito essencialmente ao corpo e não ao contexto cultural do indivíduo. 

 

A compreensão de “palavras inefáveis” revelada nos vs. 2-4 excede a interpretação esotérica 

que vincula o apóstolo à tradição mística sendo melhor entendida como resultado de 

processos neurais envolvidos no êxtase religioso. De forma similar, a dúvida expressa pelo 

apóstolo quanto ao status do seu corpo durante a ascensão, “se no corpo”, ou “fora do corpo” 

não se limita a um recurso retórico, nem a uma inabilidade de distinguir entre as duas 

diferentes práticas místicas, mas a um relato do fenômeno de transe, no qual são destituídos, 

entre outros elementos, o espaço, a localização, o tempo e conexões sensoriais, sem os quais é 

impossível para Paulo, como para qualquer místico, discernir o tipo de experiência 

vivenciada. Dessa forma, uma tentativa de compreender, de interpretar, e mesmo de traduzir 2 

Cor 12,1-10 requer não apenas situar o apóstolo no contexto religioso e cultural de sua 

ascensão, mas colocar na exegese do texto questões que concernem a tais experiências como o 

estado alterado de consciência.  

 

Reportar a elementos corporais em 2 Cor 12,2-4 requer que estes versos do relato de Paulo 

passem a ser proeminentes nas exegeses do texto. Aspectos neurocognitivos do êxtase podem 

iluminar o difícil relato de Paulo sobre sua ascensão. As pesquisas neurobiológicas dessas 

últimas três décadas têm dedicado esforço na busca de evidências que assegurem a existência 

de correlatos neurofuncionais que sustentam as experiências religiosa, mística ou espiritual. O 

acelerado desenvolvimento das ciências neurológicas e o surgimento do novo campo 

acadêmico, a neurociência espiritual, ou a neuroteologia, têm contribuído para a análise e 

mensuração de práticas místicas que têm desafiado a ciência por sua inefabilidade.  Modelos 

científicos têm sido levantados com sucesso na investigação do tema. O que se tem 

presenciado é que a interdisciplinaridade tem fornecido uma riqueza de informações para a 

interpretação do relato paulino. 
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Com essas informações em mente, o problema que se levanta é como tratar 2 Cor 12,1-10, de 

maneira que questões que envolvem a conexão do apóstolo com as tradições mística e 

apocalíptica judaicas e, sobretudo, o caráter experimental da passagem, tão marginalizadas 

nas exegeses do texto, possam ser  abordadas.  Na compreensão de que o relato de 2 Cor 12,1-

10 constitui-se em um tema complexo, o qual envolve a análise, não apenas das ciências da 

religião, mas de diferentes perspectivas científicas tais como a da Filosofia, Antropologia, 

Psicologia, Ciências da Religião, Neurologia, Psiquiatria e Neurociência, a premissa deste 

trabalho é de que só uma abordagem interdisciplinar pode responder as questões tão 

complexas que a passagem desafia.  A análise sob o ângulo de apenas uma dessas 

perspectivas per se, por mais abrangente que seja, jamais trará uma resposta completa para a 

interpretação do texto. 

 

Analisar 2 Cor 12,1-10 em uma perspectiva interdisciplinar requer o exame das diferentes 

abordagens propostas para a análise da passagem e as fontes que são utilizadas.  A busca por 

um método que conduza não apenas à identificação de dados relevantes obtidos em corpos 

literários que tenham afinidades íntimas com o texto paulino, mas que também forneça uma 

compreensão científica que gere um quadro convincente para a análise de 2 Cor 12,1-10 

parece desafiar as metodologias tão homogeneamente estruturadas. A história da religião, 

associada a uma visão pluralística das ciências neurológicas, em especial, a neuroteologia, 

parece conduzir a passos seguros. 

 

Nesta perspectiva o estudo busca interagir o método histórico-crítico com o método exegético 

conduzindo a obtenção de dados de diferentes campos científicos que se complementem, 

fornecendo um quadro interdisciplinar coerente, de modo a articular uma interpretação 

plausível do texto paulino. Adicionalmente, o uso de paralelos, isto é, uma análise 

comparativa de textos da tradição de ascensão celestial, que sejam contemporâneos à 

passagem de Paulo e que demonstrem pertencer ao mesmo gênero literário, conduz a 

parâmetros que ajudam a extrair, por meio da comparação, informações significativas do 

relato que trazem luz a elementos obtusos da passagem. Essas duas vertentes remetem a uma 

releitura de 2 Cor 12,1-10.  

 

Viagens celestiais, visões e revelações são bem representadas na Antiguidade e retratadas 

desde a mitologia mesopotâmica, e são também preservadas em tradições que posteriormente 

inspiraram os relatos de ascensão de reis e sábios, entre os quais se encontra a literatura 

enóquica, legado da apocalíptica judaica. Antes de se abordar a ascensão celestial de Paulo, 
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um breve exame sobre o tema de ascensão ao céu encontra-se desenvolvido no capítulo 1, 

abrangendo os contextos greco-romano, judaico e do cristianismo primitivo. Nessa linha de 

tradição da ascensão do capítulo 1, 2 Cor 12,1-10 será abordada com enfoque na interpretação 

histórico-crítica da passagem que se estende desde os pais da igreja até aos acadêmicos 

contemporâneos. 

 

O background de Paulo de Tarso já sugere forte conexão com as tradições judaicas do 

apocaliptismo e misticismo, ambas confirmadas pela linguagem e convenções do texto. 

Interpretar 2 Cor 12,1-10 demanda uma compreensão da apocalíptica judaica, raízes às quais 

Paulo está bem arraigado. O capítulo 2 trata da análise comparativa do texto paulino com 

relatos apocalípticos judaicos de ascensão do período que trazem luz à compreensão da 

passagem aqui tratada. Os textos escolhidos pertencem ao período que cobre o século II a.C. 

até o século II d.C e satisfazem alguns pré-requisitos como: que os relatos de ascensão exibam 

pluralidades de céus; que o praticante tenha vivenciado essa experiência em seu período de 

vida; e que também se refiram a relatos que possuam, preferencialmente,  versões preservadas 

no grego. Os textos anteriores ao de Paulo são 1 Enoque e Testamento de Levi, e os 

posteriores, 3 Baruc e 2 Enoque. A análise em conjunto de tais relatos de ascensão comprova 

o comprometimento do apóstolo com as tradições apocalípticas judaicas. 

 

O capítulo 3 introduz a experiência religiosa extática como parte importante da vida e missão 

do apóstolo. Embora as abordagens desse tema sejam marginalizadas por parte da academia 

bíblica é impossível assegurar que trechos de 2 Cor 12,1-10 e de outras passagens das cartas 

paulinas  não possuam uma natureza mística. Em seu conteúdo, a abordagem gira em torno da 

experiência extática apresentada tanto nas perspectivas filosófica, antropológica e cultural, 

quanto na sua conexão com o fenômeno do transe. No coração do misticismo está um tipo 

particular de estados alterados de consciência, o qual é frequentemente referido como 

“experiência mística”
1
. Discute-se também o envolvimento do apóstolo com o misticismo 

judaico de merkavah, e hipóteses que defendem ser a história talmúdica  “Os Quatro que 

entraram no Pardes” o background do relato paulino de 2 Cor 12,1-10. 

 

A integração das ciências da religião com a neurociência permite construir um quadro dentro 

do qual a experiência religiosa extática do apóstolo Paulo pode ser compreendida. A 

inabilidade de o apóstolo perceber se sua experiência foi no corpo ou fora dele remete ao 

                                                 
1
 MILLER, Jonathan Scott. Mystical Experiences, Neuroscience, and the Nature of Reality. Bowling Green: 

Bowling Green State University, 2007. Tese de Doutorado. p. 1. 
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fenômeno do transe. Nesse contexto, no capítulo 4 é abordada a compreensão neurológica do 

êxtase. A neurociência tem mostrado que a neurologia da experiência extática fornece um 

quadro convincente para se compreender aspectos obtusos de 2 Cor 12,1-10, tal como a 

dúvida de Paulo quanto ao status do seu corpo durante a ascensão. Três modelos neurológicos 

foram abordados. A discussão gera em torno da questão se experiências religiosas causam 

atividade cerebral, ou a atividade cerebral causa experiências religiosas. Muitas são as 

hipóteses tanto defendendo um lado quanto o outro. A tendência é, de um lado, considerar as 

experiências místicas como patológicas, e de outro, vê-las como evidência da inadequação do 

ponto de vista do mundo científico.
2
 Partindo do princípio de que nenhuma ciência em si, 

sozinha, pode promover uma interpretação acurada do texto paulino, uma interação da área 

neurológica com as ciências da religião em uma abordagem interdisciplinar constitui-se em 

uma oportunidade ímpar para a teologia e áreas afins, possibilitando um quadro mais seguro 

para a análise de textos, como os de 2 Cor 12,1-10, do que os oferecidos por outras leituras 

convencionais. 

  

Finalmente, no capítulo 5 é feita uma releitura de 2 Cor 12,1-10 com base nas informações 

adquiridas nos anteriores, uma interpretação interdisciplinar do texto. A necessidade dessa 

abordagem foi o enfoque da hipótese deste trabalho. Trata-se de um momento conclusivo que 

relata como Paulo, em um discurso aos oponentes, revela sua experiência de ascensão ao 

reino celestial, o que evidencia a presença dessas práticas no judaísmo do primeiro século. O 

apóstolo mostra-se um devedor às heranças judaicas do apocalipitismo e misticismo ao qual 

está arraigado. No entanto, apesar dessas tradições fornecerem um amplo contexto onde sua 

experiência ocorre, elas falham omitindo em suas análises o caráter experimental de tais 

práticas. Isso pode ser exemplificado na dúvida de Paulo quanto ao status do seu corpo 

durante a ascensão, o que remete à necessidade de uma leitura neurológica do texto. 

 

A passagem de 2 Cor 12,1-10 é a fonte primária desta tese. Entretanto, a análise de aspectos 

do texto como “Terceiro Céu”, “no corpo ou fora do corpo” entre outros, não encontram 

paralelos próximos em outros textos das cartas de Paulo o que impossibilita uma análise 

conjunta desses textos. Por esta razão, paralelos foram buscados na literatura extrabíblica, 

como é visto na descrição do capítulo 2. A decisão de não usar Atos dos apóstolos se dá pelo 

fato de essa obra, apesar de se referir a experiências extáticas do apóstolo, não apresentar 

contribuições à compreensão de 2 Cor 12,1-10, seja em questão de método, seja no propósito 

                                                 
2
MILLER, Jonathan Scott. Mystical Experiences, Neuroscience, and the Nature of Reality. Bowling Green State 

University.Tese de Doutorado, 2007. p. 118. 
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da experiência; além disso, trata-se de um relato de fonte secundária e não propriamente o do 

apóstolo. Para Gooder, 2 Cor 12,1-10 permanece sozinha nos relatos de, e sobre Paulo
3
. 

 

Cabe ressaltar que as literaturas que compõem a bibliografia deste trabalho concentram-se nos 

idiomas: Português, Espanhol, Inglês, Francês, Grego koinê e Alemão. A maior parte da 

bibliografia do trabalho está concentrada na língua inglesa. As traduções de fontes deste 

idioma foram feitas pela pesquisadora, da mesma forma que das línguas francesa, espanhola e 

grego koinê, à exceção dos textos em alemão, em virtude da não proficiência nesta língua. 

Nesse caso, foram trazidos para a discussão outros autores que comentam esses textos em 

línguas dominadas nesta pesquisa, com informações inerentes explicitadas em nota de rodapé. 

O texto grego de 2 Cor 11,1-12, 13 tem a tradução da pesquisadora. Textos bíblicos relativos 

a outras cartas paulinas ou a outros livros bíblicos são de tradução de João Ferreira de 

Almeida.  

 

Um conceito importante atribuído no texto é a noção de “Neuroteologia”.  Na verdade é um 

termo bastante desconfortável por uma variedade de razões, entre elas, a polêmica conceitual 

que classifica a teologia e as ciências da religião como uma nova subdisciplina das 

neurociências. Embora seja reconhecido que muito desse aspecto controverso se deve à falta 

de clareza sobre o que a neuroteologia é, e o seu campo de domínio, o uso do termo continua 

nas literaturas recentes como a intersecção entre cérebro e religião, daí sua utilização no título 

desta tese. Por um lado, a Neuroteologia desafia suposições teológicas, especialmente no que 

se refere à alma e à experiência religiosa; por outro, ela oferece recursos sem paralelos para o 

estudo das crenças e atividades religiosas, como também, provê tanto o apoio científico para 

afirmações teológicas quanto os recursos criativos ao seu desenvolvimento. Brandt, Clément e 

Manning sugerem que a integração das ciências da religião e neurociência deve ser em uma 

perspectiva pluralística e interdisciplinar e não construindo uma subdisciplina 

“neuroteologia”, uma vez que os sistemas religiosos assumem forma, não somente, em uma 

interpretação subjetiva do cérebro, mas também através da interação entre o cérebro do 

indivíduo e a atividade mental, e das elaborações baseadas no complexo cultural do sistema 

simbólico
4
   

 

                                                 
3
 GOODER, Paula R. Only the Third Heaven? 2 Corinthians 12. 1-10 and Heavenly Ascent. Library of New 

Testament Studies 313. London; New York: T&T Clark, 2006. p. 8. 
4
 BRANDT, Pierre-Yves; CLÉMENT, Fabrice; MANNING, Russel Re. Neurotheology : chalenges and 

opportunities. Schweizer Archiv für neurologie und psychiatrie, 2010, 161 (8) p. 309. 
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I – HISTÓRIA DA “ASCENSÃO” NA ANTIGUIDADE E NA TRADIÇÃO JUDAICO-

CRISTÃ: O ESTADO DA QUESTÃO 

 

 
Eu conheço um homem em Cristo  

que catorze anos atrás, se no corpo não sei,  
ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe,  

tal homem foi arrebatado ao Terceiro Céu. 
E eu conheço tal homem,  

se no corpo ou separado do corpo,  
eu não sei, Deus sabe,  

porque ele foi arrebato para dentro do Paraíso 
 e ouviu palavras inefáveis  

que não são permitidas ao homem falar. 
(2 Cor 12,2-4) 

 
 

Estudos das culturas mais primitivas têm mostrado que viagens a outros mundos eram 

prioridade máxima na agenda dos seres humanos antigos. Aspectos desse tema são 

encontrados na tradição xamânica, nas mitologias grega, mesopotâmica e oriental, como 

também nas obras de Homero, Platão e Virgílio; nas múltiplas linhas da religião helenística; 

nas literaturas apocalíptica judaico-cristã e Hekhalot, da mesma forma que nas tradições 

zoroástricas, islâmicas, e cristã medieval
5
. Entretanto, qual seria a realidade desses mundos?  

Como acessá-los?  Que tipos de viagens são reportados nos relatos dessa tradição? 

 

Para Couliano, a explicação histórica mais comum encontrada nos relatos desses aventureiros 

sobre o local para onde eles se destinam refere-se tanto ao universo físico do viajante quanto à 

parte de um universo paralelo.  Segundo o autor, é papel da religião prover a completa 

descrição de tais universos paralelos
6
, nos quais um herói, xamã, profeta, rei e um homem 

comum atravessam seus portões, seja do céu ou inferno, e retornam com uma mensagem para 

o indivíduo ou para a comunidade. O xamã é o protótipo do viajante a outros reinos de 

existência, não materialmente conectado a este mundo. Seu universo é concebido como tendo 

três níveis: céu, terra e submundo, conectado por um eixo central. Sua maior habilidade é 

através de uma alma livre, em êxtase, viajar a esses reinos.  

 

Visões do céu ou inferno e viagens a estes lugares são bem representadas na mitologia 

mesopotâmica. Para Tzvi Abush, aspectos desse tema são encontrados em obras como 

                                                 
5
 ZALESKI, Carol. Otherworld Journey. Accounts of Near-Death Experiences in Medieval and Modern Times. 

New York; Oxford: Oxford University Press, 1987. p. 4. 
6
 COULIANO, Ioan P. Out of this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein. Boston; 

London: Shambhala, 1991. p. 3. 
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Descent of Inanna/Ishtar, o Épico de Gilgamesh, Etana, Adapa, e An Assyrian Prince’s 

Vision of the Netherworld, preservadas em tradições sobre os sábios e reis pré-diluvianos das 

quais a literatura enóquica deriva. Os deuses mesopotâmicos viviam no céu. A Babilônia 

concebia o céu com um variável número de camadas, geralmente três. Para o autor, 

entretanto, a estrutura hierárquica e uma distinção precisa entre terra e o inferno não é 

totalmente desenvolvida mesmo nos textos mais recentes. Na interação entre vivos e mortos, 

contatos pessoais, fica claro isso. 

 

Das obras citadas, somente dois casos revelam seres humanos se encontrando com a 

divindade celestial: o sábio Adapa, e Etana, rei de Kish
7
. Em um texto acadiano, Adapa, 

sacerdote de Eridu, provedor do pão diário, água, e peixe para a cidade do seu deus, estava 

pescando quando um vento forte do sul virou o seu barco sobre ele. Em sua ira o sábio 

amaldiçoou o vento e quebrou suas asas, o que provocou a ira de Anu, o rei dos deuses. Seu 

pai, sabendo que diante de Anu seria oferecida a Adapa a comida dos deuses, o que lhe 

conferiria a imortalidade, advertiu seu filho que não comesse nada que fosse oferecido por 

Anu alegando que se tratava de “comida da morte”. A ascensão aconteceu, Anu ouviu a sua 

história e ficou embaraçado, pois boas maneiras obrigavam-no a servir a Adapa o pão e a água 

da vida os quais o fariam imortal. Ele, por sua vez, recusou-se a comer e a beber, e foi expulso 

por Anu sendo mandado de volta para a terra sem a imortalidade.
8
 

 

Tabor, em seu rico trabalho sobre ascensão aos céus no período helenístico, não encontrou no 

material grego nenhuma história de ascensão do período arcaico que pudesse se constituir 

paralelo desses exemplos citados. Na tradição grega, os deuses moravam nas montanhas, ou 

nos fins da terra, e não havia neste período culto às estrelas. No entanto, o autor apresenta um 

texto do período imperial romano, Icaromenippus, de Luciano de Samósata, que tipifica essa 

ideia de ascensão. Trata-se de uma história satírica dentro de um quadro de conversação entre 

Menippus, seu papel principal, e um amigo, em que Menippus alegava ter acabado de chegar 

de uma visita ao céu, ao átrio de Zeus. Ele se referia a uma viagem em três estágios, da lua 

para o sol e daí para o céu. A viagem foi feita nas asas de uma águia e de um abutre.
9
 

                                                 
7
 COULIANO, Ioan. P. Out of this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein. Boston; 

London: Shambhala, 1991. p. 57-58. 
8
 TABOR, James D. Things Unutterable. Paul’s Ascent to Paradise in its Greco-Roman, Judaic, and Early 

Christian Contexts. Lanham; New York; London: University Press of America, 1986. p. 69-70. COULIANO, 

Ioan. P. Out of this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein. Boston; London: 

Shambhala, 1991. p. 57-58.  
9
 Ibid., p. 72-73. 
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Não há dificuldade na ascensão, nem na locomoção entre as esferas planetárias. A ascensão é 

no corpo, e sua chegada ao portão do céu, como também sua recepção, ilustram o uso de um 

quadro cosmológico arcaico. Depois de recebido por Zeus, foi-lhe informado que sua viagem 

deveria durar apenas um dia ou dois, e então, seria enviado de volta à terra. Menippus 

observou algumas atividades dos deuses e escuta uma fala na qual Zeus expôs os estoicos, 

acadêmicos, epicureus, e peripatéticos, pela insensatez de suas filosofias. Menippus afirmou 

ter visto e ouvido coisas maravilhosas e ter aprendido, do ponto de vista divino, a vaidade das 

filosofias humanas. Em sua paródia, Luciano usa este tema para criticar as filosofias dos 

homens por meio de revelações recebidas do reino celestial.
10

 

 

A ideia de que alguém pudesse ascender ao céu não é encontrada na Bíblia Hebraica. A 

ascensão celestial é um fenômeno completamente desconhecido pela Escritura até o período 

helenístico, e tornou-se uma das marcas-propaganda do apocaliptismo
11

. Textos bíblicos 

como “Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens” (Sl 

115,16)
12

 mostram como o céu é considerado o lugar da habitação de Deus, inacessível, 

portanto, ao ser humano. Para Collins
13

, o mais próximo que se chega de uma descrição de 

uma ascensão ao céu é a narrativa do Sinai em Êxodo 24, quando Moisés, Arão, Nadabe, Abiú 

e os setenta anciãos subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés estava 

algo como um pavimento de pedra safira, como o céu na sua claridade. Embora isso não seja 

uma ascensão ao céu, Deus desce ao monte Sinai e os encontra no meio do caminho. 

Tradições mais recentes confirmam que um número de heróis bíblicos realizou tal façanha. 

Especulações sobre a ascensão ao trono de Deus são refletidas em escritos que datam do 

século III a.C. Esses escritos estão respaldados nas experiências de Ezequiel 1 e Isaías 6. Na 

verdade, a visão de Ezequiel é a mais elaborada entre os profetas da Bíblia hebraica, razão 

pela qual se tornou modelo e formatação de inúmeras experiências visionárias na tradição 

judaica e na cristã. Segundo Schiavo, a destruição de Jerusalém e do seu templo, sinal da 

presença de Deus no meio do povo, produziu, o contexto cultural e religioso onde surgiu a 

apocalíptica judaica, “um movimento religioso caracterizado por uma profunda mística e que 

                                                 
10

 TABOR, James D. Things Unutterable. Paul’s Ascent to Paradise in its Greco-Roman, Judaic, and Early 

Christian Contexts. Lanham; New York; London: University Press of America, 1986. p. 72-73. 
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 GRUENWALD, Ithamar. From Apocalypticism to Gnosticism. Studies in Apocalypticism, Merkavah 

Mysticism and Gnosticism. Frankfurt am Main; Ber; New York; Paris: Verlag Peter Lang, 1988. p. 5. 
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 BÍBLIA. Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida.  Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. 
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 COLLINS, John J. A Throne in the Heavens: Apotheosis in pre-Christian Judaism. In: COLLINS, John J.; 

FISHBANE, Michael (Edts). Death, Ecstasy, and Other Worldly Journey. Albany: State University of New York 

Press, 1995. p. 45. 
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alimentava os mais diversos grupos sociais produzindo uma enorme literatura entre o século 

III a.C. e os séculos III e IV d.C., da qual a maioria é apócrifa”
14

. 

Entre esses escritos apocalípticos judaicos estão 1 Enoque, 2 Enoque, Testamento de Levi, 3 

Baruc, Testamento de Abraão, 4 Esdras e Apocalipse de Abraão, sendo 1 Enoque o mais 

antigo deles. A narrativa de ascensão no capítulo 14 de 1 Enoque marca  a partida crucial da 

história da literatura judaica antiga
15

. Nesses escritos, a ascensão acontece geralmente durante 

o sono, quando o narrador, acompanhado por um anjo, obtém revelações divinas em forma de 

diálogo. A viagem se dá em pluralidade de céus (três ou sete), e o viajante participa em estado 

de êxtase. A narrativa é em primeira pessoa, pseudepigraficamente atribuída a heróis bíblicos 

cujos méritos conectam o viajante com o mundo celestial. Alguns desses apocalipses serão 

discutidos no primeiro capítulo deste estudo. 

 

Viagens ao Paraíso acompanham de forma significativa esses relatos apocalípticos, enquanto 

em textos cristãos mais tardios desse gênero, o inferno aparece como o centro no 

desenvolvimento dessas viagens. Em Psychanodia I
16

, Couliano admite que a pessoa a quem 

seja dado acesso à realidade de outros mundos, geralmente se reporta a dois tipos de 

revelação, a primeira refere-se a uma pessoa que pergunta, e a segunda, a uma pessoa que faz 

pergunta a favor de outras pessoas tais como amigos, discípulos, nações, mundo etc. Essa 

última forma de revelação é equivalente a uma “ascensão da alma”, na medida em que diz 

respeito ao destino da alma depois da morte. 

 

Essas viagens a outros mundos que são relatadas no gênero apocalíptico, algumas vezes 

acontecem in corpore, outras in spiritu, e ainda outras vezes em uma forma não mencionada, 

como o relato da viagem celestial do apóstolo Paulo abordada neste trabalho. Esses relatos 

podem ocorrer de forma espontânea como acontece no que se chama “Apocalipses”, nos quais 

o chamado do personagem vem de cima, por razão de méritos especiais. Fazem parte deste 

chamado figuras bíblicas como Abraão, Enoque, Levi, Moisés, profetas como Isaías, 

Mohammed, rabis como Joshua b. Levi, os quatro que entraram no Pardes, os apóstolos Paulo 

e Pedro, e muitos outros. 
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Couliano
17

 apresenta um tipo de apocalipse, classificado por ele como “Apocalipses by 

accident” – apocalipses por acidente – em que o herói é vítima de um acidente ou de uma 

doença muito grave. A viagem ocorre de forma involuntária, mas não há nenhum mérito 

pessoal por parte do sujeito. O autor cita como exemplos o poderoso armênio Er da Panfilia, 

na República de Platão, e na Idade Média, A visão de Túndalo, escrita em 1148. O quadro 

desse tipo de narrativa não é familiar como no mundo judaico, pelo menos em muitos de seus 

relatos.  

 

Diferentemente dos dois tipos de apocalipses citados, que são involuntários, existe um tipo 

usado para obter revelação, voluntário, mais complexo, no qual o personagem usa práticas 

extáticas, ou ingestão de drogas, ou ainda, incubação em um lugar santo. Típico deste último 

modelo é o misticismo de merkavah, no qual estão relatados muitos apocalipses judaicos 

conhecidos sob o nome de literatura de hekhalot que eram praticados pela comunidade do 

yorede merkavah, o verdadeiro místico da merkavah, geralmente um rabi que faz sua obra 

corretamente e a quem Deus permite adentrar ao lugar da Sua presença.  

 

O outro tipo de revelação classificada por Couliano é equivalente a uma “ascensão da alma”. 

É o tópico mais discutido pelo autor, ao qual ele dedicou três livros. Moshe Idel destaca duas 

questões para as quais a contribuição de Couliano foi de primordial importância em relação à 

academia da época. Uma questão é histórica, a negação da importância das fontes iranianas 

para os recentes tratamentos da ascensão da alma. A outra questão é morfológica, a distinção 

entre dois importantes tipos de discussão desse tema, a judaica, a qual lida com ascensão a 

três ou sete céus ou palácios, e a grega ou helenística que remete à ascensão e descida da alma 

através dos mundos planetários. Suas descobertas na ponte para a alma em IV Esdras 

introduziu uma nova linha de historiografia deste tema.
18

 

 

A proposta de Culiano na classificação das ascensões judaicas e judaico-cristão ressalta a 

ausência de qualquer relação entre os sete céus e os sete planetas. No prefácio do livro de Ioan 

Couliano, Expériences de l’extase, Mircea Eliade cita: 
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 Selon l’auteur, l’ascension extatique de l’âme connait deux types spécifiques: Le 

premier, qu’il appele « grec », comporte le passage à travers les sept sphères 

planetáires (on le retrouve encore chez Dante, Marsili Ficin et Pic de la 

Mirandole). L’autre type, que l’auteur appele « juif » - mais qui remonterait à une 

origine babylonienne -, prévoit également une ascension en sept(ou, parfois, trois) 

étapes, mais celles-cine présupposent jamais l’existence de cieux planétaires. Ce 

deuxiéme type d’ascension est attesté dans nombre d’apocalypses juives et 

chrétiennes, et on le retrouve dans les récits du mi’raj de Mohammed.
19

 

 

Segundo o autor, a ascensão extática da alma compreende dois tipos específicos: o 

primeiro, que ele chama de “grego”, comporta a passagem através das sete esferas 

planetárias (encontradas também em Dante, Marsilio Ficino e Pico della 

Mirandola). O outro tipo, que o autor chama de “judaico” – mas que remonta a uma 

origem babilônica – prevendo igualmente uma ascensão em sete (ou, às vezes, três) 

etapas, mas não pressupondo jamais a existência de céus planetários. Esse segundo 

tipo de ascensão é atestado em vários apocalipses judaicos e cristãos, e o 

encontramos no relato da ascensão (mi’raj) de Mohammed.
20

   

 

Moshe Idel
21

 afirma que a experiência de ascensão celestial muitas vezes está associada a uma 

experiência constitutiva tal como a iniciação de uma nova religião ou de uma nova fase de 

uma religião já estabelecida. Em termos mais específicos, diz o autor, a ascensão aos céus está 

relacionada a eventos nas vidas dos três fundadores das religiões monoteísticas. O acesso ao 

reino divino, simbolizado pelo mundo superior, era um sinal de distinção especial, a 

importância necessária a fim de impor uma nova mensagem, uma nova interpretação de 

antigas tradições ou uma nova revelação radical. 

 

1.1 O IDEAL CONTEMPLATIVO GREGO  

 

No misticismo filosófico pagão, especialmente na história de Plotinos (205-270 d.C.),  o 

êxtase é a suprema meta do misticismo deste filósofo. No ponto de vista de Platão, a alma 

busca incessantemente a possessão do “Bem Absoluto” que conduz à felicidade perfeita, a 

qual é alcançada através da contemplação, cujo fim é atingido quando o nous, o elemento 

divino da alma, é assimilado por sua fonte sobrenatural. Esse contato entre o “Princípio 

Absoluto” e o filósofo só é possível porque a alma do filósofo, ou a dimensão mais alta da 

mesma, a qual Platão, frequentemente, chama nous, é de origem divina. Para McGinn, Plotino 

não difere de Platão a esse respeito.
22
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Plotino imaginava três níveis transcendentes de realidade além do universo visível: o “Único”, 

o “Intelecto”, e a “Alma”. Para alcançar o “Único”, a alma deveria despir-se de todas as 

outras formas e voltar-se para o deus de dentro, capacitando-se assim para revelar aos outros 

uma “comunhão transcendente”. Em Enéadas 1.6, o reconhecimento da verdadeira natureza 

da beleza física é o ponto inicial para uma ascensão para, na sequência, passar para a beleza 

dos estilos de vida e dos tipos de conhecimento, e então à beleza da alma purificada pela 

virtude, de forma que ela seja totalmente pertencente ao divino, até finalmente, despir-se de 

tudo aquilo que é estranho a Deus, para o seu voo sozinho. O texto termina com uma 

invocação apaixonante da necessidade de purificação e introversão a fim de que se alcance o 

lugar de origem. A frase de Plotino o “vôo do sozinho para o Sozinho” em Enéadas 6.9, 

revela quão privado e individual é a natureza de seu misticismo.
23

 

 

Filo, judeu de Alexandria, foi contemporâneo de Jesus e Paulo. Para McGinn
24

, Filo não foi 

apenas outro platônico, ele foi a primeira figura na história ocidental a combinar o ideal 

contemplativo grego com a fé monoteística da Bíblia. Seu destaque reside na tentativa de usar 

a melhor filosofia grega, em grande parte platônica, em dois propósitos. O primeiro, 

apologético, que foi provar que o judaísmo era a religião verdadeira. O segundo, especulativo, 

estender o significado anterior das narrativas bíblicas e práticas rituais que formam o coração 

do judaísmo.  Algumas vezes, Filo fala da inspiração que ele desfrutou durante os seus 

estudos filosóficos ou quando escrevia. 

 

Em Special Laws, Filo descreve sua experiência em um vocabulário de ascensão. Ele conta 

que em tempos antigos ele subiu carregado para o alto pela inspiração dada por Deus, e viajou 

com os corpos celestiais. Voo e ascensão são imagens favoritas de Filo, e são usadas quando 

do estágio supremo no processo filosófico. A ascensão é também uma viagem através dos 

céus. Ele menciona que parecia ser carregado para o alto no ar por uma inspiração da alma 

dada divinamente para viajar junto com o sol e a lua, e o céu, e ainda o universo todo. Filo 

junta o imaginário de ascensão e viagem celestial com o vocabulário de dança e êxtase, 

ecoando mistério.
25

 Isso é descrito em termos de um “sentimento oceânico”, que extrapola 
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uma visita ao Hades celestial. É a essência de todas as essências, que está além do universo, e 

não pode ser descrita
26

.  

 

1.2 ASCENSÃO CELESTIAL NO NOVO TESTAMENTO E NA LITERATURA PÓS-

BÍBLICA 

 

Relatos de ascensão ao céu não são comuns na literatura do Novo Testamento. Um texto mais 

destacado que 2 Coríntios 12,1-10, tema deste estudo, é o Apocalipse de João. Apesar da 

proximidade com outros apocalipses de ascensão, o Apocalipse de João é incomum em 

diferentes formas. Não há referência a múltiplos céus e a seus conteúdos, mas é evidente no 

texto que o visionário foi chamado a entrar no céu, onde viu o trono de Deus. Com ausência 

da pseudepigrafia o texto difere dos apocalipses judaicos. João é, presumidamente, o autor do 

livro que contém duas visões. A primeira revela o Filho do Homem no contexto das cartas às 

sete igrejas. A segunda relata uma ascensão ao céu cujo quadro abarca o conteúdo do resto do 

livro.  

O profeta recebe revelação durante a ascensão. O conteúdo está focado no cenário 

escatológico que se desenvolve, e culmina com a destruição deste mundo e o julgamento dos 

mortos. João diz estar em espírito durante a ascensão. O trono de Deus e o cordeiro 

constituem o tema central do livro. Diferentemente dos apocalipses judaicos, a figura do 

profeta-visionário fica completamente nos bastidores, o centro é o “Cordeiro”, o Filho do 

Homem, o Messias, o único digno de abrir o Livro e desatar os seus selos. Também não há a 

presença do anjo-guia durante toda a viagem, como também referência a medo ou terror 

durante a ascensão.  

 

A experiência revelatória do apóstolo Paulo em 2 Cor 12,1-10, compartilha muitos dos 

elementos encontrados nos apocalipses judaicos. Por se tratar do texto estudado nesta 

pesquisa as informações referentes ao mesmo são analisadas no decorrer do trabalho. Outra 

ascensão ao céu registrada no Novo Testamento é a ascensão de Jesus depois de sua 

ressurreição, registrada em Lucas 24,51 e Atos 1,9-11, embora em diferente perspectiva dos 

trabalhos até aqui apresentados, que abordam relatos de ascensão do visionário durante o 

período de vida na terra.  
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Entre os exemplos de ascensão ao céu nos apocalipses cristãos antigos do período pós-bíblico 

destacam-se, entre outros, a Ascensão de Isaías, o Apocalipse Cristão de Paulo, o Apocalipse 

de Esdras, o Testamento de Isaque e outros. O relato da Ascensão de Isaías tem algumas 

similaridades com 2 Coríntios 12,1-10.  Com data prevista entre 70 d.C. e 135 d.C, a 

descrição dos céus é dada em detalhes. No segundo céu Isaías vê um anjo em um trono a 

quem quer prestar honras, mas é advertido a não fazê-lo. No terceiro céu Isaías inicia a sua 

transformação em um ser celestial. No sétimo céu, um anjo, que excede em luminosidade 

todos os outros, mostra-lhe o livro celestial onde estão registradas as ocorrências do mundo 

humano. Embora haja polêmica quanto a origem cristã, provavelmente dependente de uma 

fonte judaica, Couliano
27

 assume ser o livro como um todo, de procedência judaica. 

 

O Apocalipse de Paulo, escrito em grego, cuja versão original foi preservada na versão latina 

longa, foi traduzido do grego entre o final do quarto século e o início do sexto. Há alguma 

evidência de que a versão mais antiga deste apocalipse seja datada do início do terceiro 

século.
28

 O apocalipse está ligado à passagem de 2 Coríntios 12,2-4, na qual Paulo relata sua 

viagem ao Terceiro Céu, onde ouviu palavras inefáveis que não convém ao homem 

pronunciar. No Apocalipse de Paulo, o apóstolo também é tomado ao Terceiro Céu e lá ele vê 

a partida das almas, tanto dos justos como dos injustos, de seus corpos na morte. As almas dos 

justos são saudadas alegremente por um coro de anjos bons, enquanto as almas dos maus 

caem nas mãos dos anjos maus
29

. 

 

O Terceiro Céu é só o ponto inicial da viagem, a qual termina no Décimo Céu. O conteúdo 

dos céus é relatado em detalhes. No Terceiro Céu, Paulo visita o Paraíso onde é saudado por 

personagens bíblicos. Muitas experiências e visões agradáveis são reveladas, inclusive uma 

viagem pelos quatro rios da cidade, onde ele é acompanhado pelos justos e pelos heróis 

bíblicos, mas o seu guia também o leva a um lugar de tormentos e punição. O inferno aqui é 

descrito nos seus pormenores. O sofrimento é tanto que Paulo, no final da viagem, suspira: 

“Poderia ser melhor para nós, se somos pecadores, nunca ter nascido”
30

. Segundo 

Himmelfarb, este apocalipse deu origem a várias redações latinas medievais, e a outros 

apocalipses com diferentes heróis, devedores, portanto, ao Apocalipse de Paulo.  
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1.3 ASCENSÃO NA LITERATURA DE HEKHALOT 

 

Semelhantemente aos apocalipses, a literatura de Hekhalot compartilha interesses nas 

informações do reino celestial.  Trata-se de um vasto corpo literário de tradições hebraicas e 

aramaicas, escritas depois da destruição do Segundo Templo, onde a ascensão é de 

fundamental importância. De datação imprecisa, elementos destes textos são encontrados do 

quinto ao oitavo século da era cristã, copiados e editados no período medieval. 

Diferentemente dos apocalipses, nesses tratados a ascensão é iniciada pelo místico através de 

técnicas de ascensão e se torna uma perigosa aventura. Quanto ao objetivo dessas ascensões 

há divergência nas interpretações acadêmicas. A linha de interpretação que considera o 

objetivo da ascensão um encontro com Deus, ou o recebimento de revelação é contestada por 

Schäfer
31

, que considera o fim da ascensão como sendo a participação do místico na liturgia 

celestial.  

 

Os protagonistas dessas viagens celestiais são figuras pós-bíblicas, alguns deles fundadores da 

primeira fase da literatura rabínica, considerados como fiéis depositários dos segredos 

celestiais. Entre eles estão Rabi Akiva ben Joseph, Rabi Ismael, Rabi Eleazar ben Arakh, 

entre outros.  O território percorrido pelo místico em sua viagem funciona em um esquema 

semelhante aos relatos dos apocalipses, no esquema dos sete céus através de palácios ou 

templos concêntricos, Hekhalot, os palácios celestiais onde Deus está entronizado no mais 

alto deles. Cada palácio possui guardiões diante de seus portões, um do lado direito e outro do 

lado esquerdo. O nome de Deus tem que ser pronunciado em frente de cada guarda dos sete 

palácios, tanto para a descida como para a subida.  

 

O místico atravessa o primeiro portão munido de selos que devem ser mostrados ao guarda da 

direita e da esquerda. A entrada nos outros portões pressupõe o conhecimento de novos 

conjuntos de nomes. A função dos guardas do sexto palácio é de exterminar todo aquele que 

não é digno da tarefa, de percorrer o projeto. O visionário que é suficientemente bom, 

merecedor, e que prova sua credibilidade alcança êxito nessas viagens. Os nomes 

maravilhosos dos guardiões do sétimo palácio derivam do indizível nome de Deus. O príncipe 

atendente é o que abre os portões do sétimo palácio
32

. Idel deixa claro que não se trata nem de 
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uma ascensão da alma, nem de uma ascensão corpórea, mas de uma combinação de ambas, 

pela suposição de que o corpo espiritual do místico é a entidade que empreende a viagem 

celestial, enquanto o corpo físico permanece no mundo terreno.
33

 

 

A ausência de uma estrutura e de uma forma narrativa torna estes textos complexos se 

comparados com os apocalipses tratados anteriormente. Embora a literatura de Hekhalot 

inclua um número de episódios fictícios, sua orientação básica é a instrução. Com exceção de 

3 Enoque, que é um apocalipse, todo o corpo de material se reporta a um manual de instruções 

para alcançar os estados alterados de consciência que permite ao místico descer à carruagem 

para perseguir seu objetivo no mundo sobrenatural. Isso inclui, segundo Davila, instruções 

para rituais, relatos de paradigmáticas viagens a outros mundos, textos de encantamentos 

mágicos, hinos espirituais para serem usados pelos praticantes.
34

 As edições de Synopse e 

Geniza-Fragmente e de Übersetzung têm colaborado com os mais importantes textos desse 

corpo literário.  

 

Os textos que pertencem à literatura de Hekhalot são Hekhalot Rabbati (os grandes palácios), 

Hekhalot Zutarti (os palácios menores), Ma‘aseh Merkavah (a obra da carruagem), Merkavah 

Rabbah (a grande carruagem) e 3 Enoque. Hekhalot Rabbati contém duas descrições de 

ascensão: o Apocalipse dos dez mártires (§107-121), que descreve a descida do Rabi Ismael a 

merkavah para inquirir sobre a sorte dos quatro nobres tomados de Jerusalém, e o relato da 

ascensão ao céu do Rabi Nehunyah que descreve a visão do Rabi na qual ele relata sua 

ascensão através dos céus
35

. Uma das mais conhecidas histórias do corpo de Hekhalot 

intitulada Os Quatro que entraram no Pardes em Hekhalot Zutarti (§§338-46) e Merkavah 

Rabbah (§§ 671-3), também é encontrada no Talmude Babilônico e em várias outras formas 

da literatura rabínica. Esse texto é abordado dentro do corpo da tese. 

 

Uma extensa investigação sobre o tema “ascensão ao céu” está registrada na obra de Tabor, 

Things Unutterable
36

. O autor tenta categorizar um vasto número de textos de ascensão do 
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mundo helenístico com o propósito de investigar de que forma esses materiais lançam luzes 

na compreensão do texto da ascensão de Paulo registrada em 2 Cor.12,1-4. Para expor sua 

abordagem, segue um breve sumário do capítulo que trata o assunto na obra do autor. Tabor 

enquadra esses textos em quatro tipos ou categorias baseadas no propósito fundamental ou 

resultado da ascensão. As duas primeiras são mais características do antigo Oriente Próximo, 

ou período arcaico, o que pode incluir muitos textos do Antigo Testamento. As duas outras 

categorias são mais típicas do período helenístico e refletem a perspectiva do Novo 

Testamento.  

 

A primeira categoria abordada pelo autor é “Ascensão como invasão do céu”. A cosmologia 

típica da Bíblia Hebraica domina o tema. O ser humano mortal pertence à terra, não aos céus, 

e na morte desce às profundezas do mundo, conhecidas como seol. Não há volta da morte, não 

há ideia ou expectativa que humanos possam ir ao céu, o lugar reservado para Deus e os seus 

assistentes angélicos. Qualquer informação de um ser humano ascendendo aos céus seria vista 

não somente como extraordinário, mas como uma invasão ao reino divino. Um exemplo 

antigo que ilustra essa categoria é o do sábio Adapa, e Etana, rei de Kish, abordado 

anteriormente, como também Icaromenippus, de Luciano de Samósata. 

 

A segunda categoria é “Ascensão para receber revelação”. Este tipo de ascensão estabelecido 

pelo autor envolve uma “viagem de ida e volta” da terra para o céu e de volta para a terra. 

Encaixa-se nesta classe a experiência visionária da corte celestial (ascensão/descida). Em 

contraste ao tipo anterior, a viagem ou experiência é avaliada muito positivamente. A 

ascensão caracteriza-se como uma “visita”, quando o selecionado é favorecido com a 

ascensão, mas é um mortal, e deve retornar à terra à qual ele pertence. Ideias do antigo 

Oriente Próximo sobre entronização real parecem ser relatadas dentro deste tipo de ascensão. 

O complexo de tradições literárias que rodeiam a ascensão de Moisés ao Monte Sinai, 

encontrado em Exodo 24, embora não explicitamente referindo-se a uma viagem aos céus, 

está de forma próxima relacionado a esta categoria. O chamado profético de Isaías é um 

exemplo adicional deste mesmo padrão (Is 6,1-13). Ainda que não exista nenhuma referência 

a Isaías sendo “tomado”, trata-se de uma “ascensão visionária”, embora a distinção entre os 

dois tipos não é sempre clara. Essa compreensão de ascensão domina uma das mais antigas 

seções de 1 Enoque, o Livro dos Vigilantes (caps.1-36). A figura legendária de Enoque é 

tomada para o reino celestial e lhe são mostrados os segredos cósmicos. A versão grega do 

Testamento de Levi faz uso do tema ascensão em uma forma similar, como também o fazem A 
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Vida de Adão e Eva, versão latina, e o Apocalipse de Abraão. Em cada um destes textos a 

ascensão aos céus funciona como um veículo de revelação, oferecendo autoridade divina para 

as doutrinas cosmológica e escatológica os exposta pelos autores. 

 

A terceira categoria abordada por Tabor é “Ascensão à vida celestial imortal”. Este é o tipo de 

ascensão final ao céu. Um mortal obtém imortalidade, ou se liberta das condições de mortal, 

através de uma ascensão permanente para o reino celestial.  Cada vez mais alguém encontra a 

ideia de que humanos realmente pertencem ao céu, com a vida na terra em contexto 

temporário. A noção dualística de um corpo mortal e uma alma imortal que leva à busca de 

um escape da morte pelo retorno ao céu, ao verdadeiro homem, isto é, a alma, floresceu no 

período do império romano com o contexto de uma nova cosmologia. O “Sonho de Scipio”, 

na República de Cícero, tipifica esta ideia de ascensão para a alma na morte. Os únicos 

candidatos para tal imortalização na Bíblia Hebraica são Enoque e Elias, ainda que os textos 

referentes a eles sejam ambíguos. O Novo Testamento reflete essa perspectiva helenística na 

qual os mortais podem obter imortalidade celestial. Mt 13,43, refletindo a linguagem e a 

influência de Daniel, afirma que “os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai”. A vida 

eterna é prometida para os justos em todo o corpo do Novo Testamento (Mc 9,42-48; Q[Mt 

10,32-33; Lc 12,8]; Mt 25,46; At 13,48; Jo 3,16; 14,1-3; Rm 6,23; Cl 3,1-4; I Tm 1,16; Hb 

12,22-23; Tg 1,12; I Pe 1,4; 2 Pe 1,4; I Jo 5,11; Jd 21; Ap 20). Em muitos casos isto envolve 

ascensão aos céus e vida ante ao trono de Deus (1 Ts 4,13-18; Ap 7,9-17). A ascensão de Jesus 

ao céu é um paradigma para todos os justos mortais que seguem. Assim como Ele foi 

ressuscitado dos mortos, feito imortal, e ascendeu ao Pai, os seus seguidores experimentarão o 

mesmo em sua volta (Jo 14,1-3; I Co 15,20-28; Rm 8,29-30).  

 

Por fim, a quarta categoria abordada por Tabor intitula-se: “Ascensão como uma antecipação 

do mundo celestial”. Este tipo de ascensão envolve uma viagem ou “visita” ao céu que 

funciona como uma antecipação de uma ascensão final ou permanente à vida celestial. 

Embora relacionada a segunda categoria “Ascensão para receber revelação”  ela é 

fundamentalmente diferente, quando por exemplo, Isaías é tomado ante ao trono de Deus. Ele 

recebe um comissionamento e experimenta a glória do mundo celestial. Não há ideia de que 

ele retornará para aquele reino. Ele permanece um mortal que morre e desce ao seol como 

qualquer outro morto. 

 

O exemplo mais antigo desta noção de ascensão está nas Similitudes de Enoque, em 1 Enoque 

37-71. No capítulo 39 Enoque relata como ele foi tomado aos céus. A experiência o 
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transforma (39,14) e lhe é prometido que mais tarde ele ascenderá ao céu permanentemente e 

receberá glória e vida celestial imortal, 70-71. 2 Enoque também reflete um padrão similar. 

Sua viagem através dos sete céus, que durou 60 dias, relatada nos capítulos 1-20, é seguida 

por um retorno à terra. A experiência o transforma e funciona como uma antecipação de seu 

translado final ao céu.  

 

Os cristãos mais tarde tomaram e elaboraram esta compreensão de ascensão dos modelos 

judaicos, vistos nos textos como A Ascensão de Isaías. Um exemplo extraordinário do Novo 

Testamento é o relato de primeira mão do apóstolo Paulo registrando sua própria experiência 

de ascensão ao Paraíso. 2 Coríntios 12,2-4 provê a evidência para a “prática” real de ascensão 

ao céu nos círculos judaico-cristãos no primeiro século, em contraste com a ideia de um tema 

puramente literário adotado para emprestar autoridade espiritual para um texto. Obviamente, a 

experiência de Paulo funciona como uma antecipação muito privilegiada de uma glorificação 

celestial, a qual ele espera no retorno de Cristo. 

 

Nos materiais não judaicos, a mais clara informação encontra-se no “Sonho de Scipio 

Africanus” (51 a.C.), relatado na República de Cícero 6.9-26. Scipio viaja para o mundo 

celestial e retorna com a revelação de que todos os humanos são almas imortais, aprisionados 

em corpos mortais, mas potencialmente destinados a uma vida celestial. Outros textos como 

Poimandres, pertencente ao Corpus Hermeticum,(século II ou III d.C.) e Metamorfoses de 

Apuleios (125 d.C,), oferecem reflexão sobre o assunto. 

 

A obra de Tabor mostra que o período helenista viu o desenvolvimento de um judaísmo 

profundamente formatado pelo pensamento Greco oriental, no qual elementos mágicos e 

místicos eram muito importantes. A conclusão que o autor chega, em relação a este capítulo 

que foi sumarizado, é que, Paulo apresenta uma forma de salvação helenística, um esquema 

particular de apoteose, ou “imortalização”, com certas peculiaridades apocalípticas
37

. O que 

se observa, entretanto, é que, diante de todos esses relatos de ascensão que se estendem por 

um longo período, o testemunho pessoal de Paulo, e sua viagem ao Terceiro Céu/Paraíso, 

permanece o único relato de primeira mão de tais experiências do período do Segundo 

Templo constituindo-se como a melhor evidência da prática da ascensão ao céu no judaísmo 

do primeiro século. 
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1.4 A ASCENSÃO DE PAULO DE TARSO EM 2 COR 12, 1-10 E O ESTADO DA 

QUESTÃO 
 

 

1.4.1   2 Corinthians 12.1-10
38

 
 

 1  Kauca/sqai dei/( ouv sumfe,ron me,n( evleu,somai de. eivj ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij 
kuri,ouÅ  

2  oi=da a;nqrwpon evn Cristw/| pro. evtw/n dekatessa,rwn( ei;te evn sw,mati 
ouvk oi=da( ei;te evkto.j tou/ sw,matoj ouvk oi=da( ò qeo.j oi=den( a`rpage,nta to.n toiou/ton 
e[wj tri,tou ouvranou/Å  

3  kai. oi=da to.n toiou/ton a;nqrwpon( ei;te evn sw,mati ei;te 
cwri.j tou/ sw,matoj ouvk oi=da( ò qeo.j oi=den(  

4  o[ti h`rpa,gh eivj to.n para,deison kai. 
h;kousen a;rrhta r`h,mata a] ouvk evxo.n avnqrw,pw| lalh/saiÅ  

5  ùpe.r tou/ toiou,tou 
kauch,somai( ùpe.r de. evmautou/ ouv kauch,somai eiv mh. evn tai/j avsqenei,aijÅ  

6  VEa.n 
ga.r qelh,sw kauch,sasqai( ouvk e;somai a;frwn( avlh,qeian ga.r evrw/\ fei,domai de,( mh, 
tij eivj evme. logi,shtai ùpe.r o] ble,pei me h' avkou,ei ÎtiÐ evx evmou/  

7  kai. th/| u`perbolh/| 
tw/n avpokalu,yewnÅ dio. i[na mh. u`perai,rwmai( evdo,qh moi sko,loy th/| sarki,( a;ggeloj 
satana/( i[na me kolafi,zh|( i[na mh. ùperai,rwmaiÅ  

8  ùpe.r tou,tou tri.j to.n ku,rion 
pareka,lesa i[na avposth/| avpV evmou/Å  

9  kai. ei;rhke,n moi\ avrkei/ soi h` ca,rij mou( h` 
ga.r du,namij evn avsqenei,a| telei/taiÅ ~´Hdista ou=n ma/llon kauch,somai evn tai/j 
avsqenei,aij mou( i[na evpiskhnw,sh| evpV evme. h` du,namij tou/ Cristou/Å  

10  dio. euvdokw/ 
evn avsqenei,aij( evn u[bresin( evn avna,gkaij( evn diwgmoi/j kai. stenocwri,aij( ùpe.r 
Cristou/\ o[tan ga.r avsqenw/( to,te dunato,j eivmiÅ   

 

Tradução de 2 Coríntios 12,1-10
39

 

 

1É necessário gloriar, não é proveitoso, eu passarei para as visões e revelações do 

Senhor. 2 Eu conheço um homem em Cristo (que) catorze anos atrás se no corpo eu 

não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, tal homem foi arrebatado ao 

terceiro céu. 3 E eu conheço tal homem, se no corpo ou à parte (separado) do corpo, 

eu não sei, Deus sabe, 4 porque ele foi arrebatado para dentro do paraíso e ouviu 

palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar. 5 Em nome de tal pessoa 

eu gloriarei, mas em meu nome eu não gloriarei exceto nas fraquezas, 6 Pois se eu 

quiser gloriar, eu não serei tolo (néscio, bobo, ridículo), eu direi a verdade; mas eu 

me abstenho, a fim de que ninguém possa pensar sobre mim além do que ele vê de 

mim ou ouve de mim 7 por causa da qualidade das revelações. Portanto a fim de 

que eu não me exaltasse, um espinho foi-me dado na carne, um anjo de satanás, a 

fim de me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 8 Por causa disso eu pedi ao 

Senhor três vezes que ele o removesse de mim. 

9 E Ele me disse, “minha graça é suficiente para ti, pois o poder é completado (se 

completa) na fraqueza. Portanto eu me gloriarei  mais prazerosamente nas minhas 

fraquezas, de forma que o poder de Cristo possa habitar (viver) em mim. 10 

portanto eu estou contente em fraquezas, em maltrato,  em perigos, em 

perseguições e angústias em nome de Cristo; pois sempre que eu sou fraco, então é 

que eu sou forte.  

 

 1.4.2 O Estado da Questão da Ascensão do Apóstolo Paulo em 2 Cor,1-10 

 

A ascensão do apóstolo Paulo relatada em 2 Coríntios 12  desperta interesse desde o período 

dos Pais da Igreja como uma revelação altamente privilegiada. Seus interesses no texto, 

entretanto, estavam focados mais no significado da linguagem usada tais como “palavras que 
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não podiam ser ditas”, do que em questões polêmicas como a identificação dos oponentes do 

apóstolo, sua experiência religiosa extática, o caráter místico do texto e usos retóricos da 

passagem. Nas citações desses Pais sobressaía a sustentação do argumento da inefabilidade de 

Deus e os reinos celestiais “Clemente de Alexandria, (Miscellaanies 5.79.1), mais tarde 

assumido por outros como Eusebio (História da Igreja 5.24.4), Atanásio (Against Arians 

3.47), Ambrosio (The Prayer of Job and David 9.28) e Augustinho (Homilies on the New 

Testament iii.52.B.xi)”40.  

 

As interpretações dadas pelos Pais da Igreja em sua maioria tinham uso didático e 

admoestador e focavam em versos da perícope escolhidos para tal propósito. Comentando a 

expressão “inefável” Gregory of Nazianzus
41

 (Theological Oration 28) adverte que uma vez 

que essas revelações não podem ser comunicadas, deve-se tributá-la ao silêncio procurando 

focar nas palavras do apóstolo “em parte conhecemos, em parte profetizamos”. Crisóstomo
42

 

(Homilies on the Epistle of Paul to the Corinthians), ao mencionar sobre o “espinho na 

carne”, diz que Deus não vai permitir a pregação do evangelho sem que os pensamentos de 

orgulho sejam testados. Assim Paulo foi testado pelos oponentes que são os mensageiros de 

Satanás.  Irineu (Against Heretics 2.30.7-8), usou a passagem para condenar aqueles que 

tinham reivindicado ascender acima dos reinos do Criador, aos mistérios.  

 

Na interpretação de Tertuliano
43

 (Flight in time of Persecution 2.7.) Paulo diz que foi dado a 

ele um espinho, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, e ainda que esse tipo de coisa 

não seja permitido para a humilhação dos homens santos através do tormento da carne, a não 

ser que isto seja feito suas forças para resistir podem ser aperfeiçoadas na fraqueza e, 

finalmente, Cipriano (Mortality 13) comentando a frase paulina que “o poder é aperfeiçoado 

na fraqueza”, afirma que “quando algumas enfermidades, fraquezas e desolação nos atacam, é 

porque o poder se aperfeiçoa, assim nossa fé é coroada, e embora tentada, ela permanece 

firme. (...) Essa finalmente é a diferença entre nós e os outros que não conhecem Deus, e que 

se queixam e murmuram na adversidade que nos prova no sofrimento”
44

. 
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Já em um período mais recente surgem estudos tentando indicar paralelos entre 2 Cor 12,1-10 

e outros textos. Nessa perspectiva surgem as obras de Bengel
45

 (1742), tentando identificar os 

três céus em um modelo de cosmologia judaica; de Semler
46

 (1770), que desenvolveu um 

interesse por pluralidades de céus fazendo comparações com o Testamento de Levi. Desse 

modo, paralelos externos ao corpo judaico foram sendo buscados, como algum tipo de 

background oriental-helenístico, despontando no notável artigo de Bousset
47

 publicado em 

1901, cujo objetivo era descrever a tradição e origem do tema “ascensão ao céu”. Para tanto, 

foram examinados pelo autor textos iranianos, de Mitra, babilônicos, como também judaicos, 

gnósticos e cristãos. Nessa busca foi incorporado o texto de 2 Coríntios 12, somente 

atendendo à compreensão de tradição e origem. 

 

Reitzenstein
48

 considera Paulo como um seguidor de uma religião de mistério gnóstica 

helenística. Em sua obra Hellenistic Mystery Religions, ele argumenta que Paulo em seu 

ministério teve fortes influências do gnosticismo helenístico, e considera a expressão “um 

homem em Cristo” citada em 2 Cor 12,2 como uma referência ao dualismo, duas pessoas em 

uma só, evidência que sustenta sua teoria. Para ele, a teologia paulina foi influenciada por 

gnosis como fonte de revelação celestial que pode garantir conhecimento e autoridade49. 

Embora faça referência a trechos da passagem paulina, seu tratamento é superficial, pois seu 

foco está nas várias formas de religião helenística. Para Gooder
50

, um argumento similar ao de 

Reizenstein é apresentado por Dietrich (1923) e Schmithals (1971). 

 

Mais recentemente, a obra de Tabor
51

 expandiu esse tipo de abordagem, buscando paralelos 

que, de alguma forma, interpretem a passagem paulina de 2 Cor 12,1-10. Sua intenção não é 

nem explicar o background do texto paulino, nem provar sua singularidade, mas, através de 
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uma investigação sobre o tema de viagens celestiais em diferentes textos do período 

helenístico, sondar se e de que forma estes materiais explicitam o texto paulino da ascensão 

do apóstolo ao Paraíso, e avaliar a significância dessa ascensão para a sua mensagem e 

compreensão de sua autoridade apostólica e missão
52

. Tabor está convencido de que a 

ascensão ao céu é uma expressão característica da piedade helenística, e dessa forma, está 

relacionada a um vasto conjunto de percepções compartilhadas. Seu interesse em certas 

similaridades estruturais e diferenças discerníveis nos textos que contém a ideia de viagens 

celestiais é munir-se de respostas a questões que poderiam passar despercebidas na análise da 

passagem. 

Investigando o tema de viagem celestial em um vasto número de textos tais como: a Bíblia 

Hebraica – a literatura do Segundo Templo, textos judaicos, judaico-cristãos e cristãos, a 

literatura pseudepigráfica, a literatura de Hekhalot, os Manuscritos do Mar Morto, textos 

mesopotâmicos, Theogony de Hesíod, a República de Cícero, O Sonho de Scipio, 

Poimandres, Corpus Hermeticum, O Mito de Er de Platão, textos akadianos, Adapa, Etana, o 

Livro dos Sonhos assírio, Lucian Icaromenippus, Prooemium de Parmenides, Metamorfose de 

Apuleio, e Liturgia de Mithras, entre outros – Tabor classificou quatro tipos de ascensão: 1. 

Ascensão como invasão do céu; 2. Ascensão para receber revelação; 3. Ascensão para 

imortalidade celestial; e 4. Ascensão como uma antecipação do mundo celestial. As duas 

primeiras categorias, como foram vistas, são representações do período “arcaico”, enquanto as 

duas últimas são tipicamente helenísticas.  

Por esses agrupamentos terem sido analisados de forma mais detalhada no 1º item, o foco 

agora será a conclusão do estudo de Tabor que posiciona a ascensão de Paulo, registrada em 2 

Cor.12 na quarta categoria, ascensão como uma antecipação do mundo celestial. Dessa forma, 

o autor argumenta que a viagem celestial de Paulo têm várias conexões diretas com a sua 

mensagem. Sua extraordinária experiência de ascender ao céu e receber revelações secretas 

somente completam o quadro. Com base nos textos examinados e com uma abordagem ampla 

sobre a ascensão do apóstolo, Tabor conclui que Paulo apresenta um tipo de salvação 

helenística, uma apoteose ou “imortalização” com certas peculiaridades apocalípticas
53

.  

Ainda nessa linha de buscar paralelos para explicar o texto paulino, Alan Segal também tem 

acessado a passagem de 2 Coríntios 12  através da comparação com outros textos e tradições 
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interpretativas.
54

. Seu livro, Paul the Convert, se tornou uma obra padrão no “misticismo” 

paulino. No segundo capítulo de seu livro Segal afirma ousadamente que Paulo é um místico. 

De fato, ele é um místico e apocaliptista judaico do primeiro século, cujas obras têm chegado 

até nós. Para esse autor, Paulo foi influenciado pelas várias tradições místicas judaicas e de 

seus predecessores que eventualmente se converteram no que é conhecido como misticismo 

de merkavah. Compreender a interpretação paulina implica em compreender primeiro as 

características do apocaliptismo e misticismo judaicos. Defensor da ideia de que o 

apocaliptismo é um predecessor do misticismo de merkavah, sua obra deixa a desejar pela 

superficialidade na abordagem do assunto.   

A relação entre Paulo e 2 Enoque é tomada por Segal para explicar “transformação” em 

Paulo. Como Enoque, Paulo afirma ter contemplado a glória, a qual Paulo identifica como 

Cristo. Paulo compreende que ele foi transformado em um estado divino, o qual será 

plenamente completado depois de sua morte. Paulo afirma que a sua visão e transformação é, 

de alguma forma, uma identificação mística
55

. Além de explorar o tema transformação em 

outros apocalipses judaicos e cristãos, Segal aponta que os textos de Hekhalot em si 

mencionam a transformação do adepto em um ser celestial, cujo corpo se transforma em fogo 

e cujos olhos relampejam, um tema que, de acordo com o autor, é repetido no Papiro Mágico 

de Paris. 

Para Segal, a ascensão extática como a descrita em 2 Cor 12 e a metamorfose espiritual como 

a de 2 Cor 3, são estranhas, não familiares para os sentimentos religiosos judaicos e cristãos 

modernos. Nem o cristianismo, nem o judaísmo rabínico transmitem abertamente essas vivas 

tradições místicas judaicas do primeiro século. Entretanto, neste contexto temporal, a 

combinação do tema de ascensão e transformação, tanto dentro quanto fora do judaísmo, 

sugere a crença na imortalidade.
56

 É muito importante destacar, entretanto, que Segal não foi 

o primeiro acadêmico a conectar o misticismo de merkavah com o relato de 2 Cor.12.  Como 

mencionado, já em 1901 Wilhelm Bousset identificou a viagem de Paulo ao Paraíso como um 

exemplo de merkavah.  A partir daí muitos outros acadêmicos foram influenciados pelos 
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argumentos de sua obra, entre eles, Gershom Scholem
57

, Bowker
58

, Gruenwald
59

, and 

Morray- Jones
60

. 

Em seu artigo
61

, e recentemente em seu livro publicado em parceria com Rowland
62

, Morray-

Jones concorda com Segal quanto ao fato de que o misticismo deve ocupar um lugar mais 

central em qualquer reconstrução das matrizes da experiência e do pensamento de Paulo. 

Convencido pela proposta de Scholem admite que relatos Talmúdicos de ‘Ma’aseh 

Merkavah’ e da literatura de Hekhalot preservam genuínas tradições visionárias esotéricas 

rabínicas que retrocedem ao primeiro século. Baseado neste fato ele faz uma comparação 

entre o relato de 2 Coríntios 12 e a história rabínica dos Quatro que entraram no Pardes, 

defendendo para o relato do apóstolo um background da tradição mística judaica. Esta 

interpretação gerou um aquecido debate por parte de Schäfer registrado em seu polêmico 

artigo
63

 que desafia os argumentos de Schölem, os quais são defendidos por seu discípulo 

Morray-Jones.   

Em sua obra Schäfer demonstra a principal fraqueza da “comparação” entre o relato de 2 Cor 

12 e a história rabínica. Ela questiona a escolha arbitrária e seletiva de um único termo 

“Pardes” do qual as conclusões são tiradas. Para Schäfer, tal interpretação carece de uma 

exata e sólida análise literária. Nada justifica a tese de que o misticismo de merkavah gere o 

background para o relato paulino. Para o autor, esse misticismo nem gera a chave, nem a 

interpretação para a experiência extática que Paulo reivindica ter
64

. 

Um acadêmico no Brasil que tem dirigido sua pesquisa para a pessoa do apóstolo Paulo é 

Jonas Machado. Em seu artigo Paulo, o visionário – Visões e revelações extáticas como 

paradigmas da religião paulina, Machado revela que falar de Paulo no âmbito do misticismo 
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e apocaliptismo é perguntar por sua relação com ascensão celestial visionária extática, 

possessão espiritual e revelação de mistérios divinos, elementos típicos desse campo. Para 

falar de Paulo como visionário no âmbito do misticismo judaico, o texto mais óbvio a ser 

considerado é 2 Cor.12. Para o autor, embora se trate de um relato curto de ascensão, o texto 

fornece informações importantes que ajudam a entender melhor o lugar das visões no 

ministério paulino.
65

 Em sua tese de Doutorado
66

 Machado abordou a transformação mística 

na religião do apóstolo Paulo. Embora seu texto primário focalizasse na recepção do Moisés 

glorificado em 2 Coríntios 3, o autor reconhece que toda a correspondência coríntia, 

especialmente 2 Coríntios, reúne elementos que sinalizam crenças e experiências paulinas 

típicas da apocalíptica e misticismo judaico como: viagem celestial, revelação de mistérios 

divinos e transformação. Se por um lado 2 Cor.12 é semelhante às narrativas de ascensão 

celestial encontradas nos pseudepígrafos, para o autor este texto está próximo dos textos 

místicos que pressupõem um culto celestial e transformação.  

Uma obra que examina a passagem de 2 Coríntios 12,1-10 com detalhes é a publicada em 

2006 por Paula Gooder. O livro intitulado Only the Third Heaven? 2 Corinthians 12,1-10 and 

Heavenly Ascent apresenta um estudo também envolvendo uma comparação de textos, no 

entanto, com um passo mais adiante. Considerando a conexão entre 2 Cor.12 e textos de 

ascensão celestial, a autora propõe reavaliar a extensão dessa conexão com essa tradição, 

pontuando, particularmente, as diferenças entre 2 Cor.12 e as outras passagens de ascensão. O 

método de abordagem escolhido foi o que examina texto por texto, produzindo no final uma 

conclusão geral sobre o gênero. Esses textos foram encaixados em seis categorias: 1. Textos 

Judaicos pré-70 d.C.; 2. Textos pós-70 d.C.; 3. Textos do Novo Testamento; 4. Textos 

cristãos pós-bíblicos; 5. Textos de Nag Hammadi; 6. Literatura de Hekhalot.  

O critério para a escolha dos textos exigia pré-requisitos: deveriam tratar de uma de uma 

descrição de ascensão ao céu de figuras durante seus períodos de vida, e deveriam também 

revelar multiplicidade de céus.  As obras mais enfatizadas foram: 1 Enoque 14 (pré-70 

Judaico);  Enoque eslavo (post-70); Apocalipse de João (Novo Testamento); a Ascensão de 

Isaias (Cristão pós-bíblico); o Apocalipse Copta de Paulo (Nag Hammadi) e Sepher Hekhalot, 

3 Enoque (literatura de Hekhalot). Três sumários de obras foram discutidos: Testamento de 
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Levi (pré-70 Judaico); 3 Baruc (pós-70 Judaico) and Hekhalot Rabbati (literatura de 

Hekhalot), como exemplos adicionais de gênero, além do sumário do exame de  4QShirShabb 

e 4QBerakhot como descrições do mundo celestial e merkavah.
67

 

A análise dos textos examinados revelou que, diferentemente de 2 Cor.12, os outros textos 

apresentavam certas similaridades. Ao concluir, Gooder afirma que a única similaridade 

compartilhada por 2 Coríntios 12 e os outros textos estudados era a ascensão ao terceiro céu, 

confirmando, assim, uma analogia bastante superficial. Entretanto, 2 Cor.12 apresenta certas 

características que são omitidas nos outros textos. Por exemplo, Paulo fornece a data da 

ascensão e expressa a dúvida quanto ao status do seu corpo durante a experiência. Ele coloca 

o relato da ascensão no meio de uma carta, enquanto nos outros textos essa narrativa ocupa 

um espaço significativo e até mesmo, toma o livro todo. Ele usa a terceira pessoa em grande 

parte do relato e não descreve a ascensão em nome de uma figura do passado. Ele não inclui 

no relato nem visão do trono nem anjo guia. Paulo cita o Terceiro Céu e o Paraíso, mas não 

informa como isso se encaixa em sua cosmologia. Não há menção do propósito da ascensão 

ou a presença do trono. Ele recebe revelação do Senhor, mas declara que não está apto a 

divulgá-la.
68

 

A análise de Gooder estabelece que a ascensão não é o propósito principal da passagem de 2 

Cor.12,1-10. O texto não compartilha características que moldam um texto na tradição de 

ascensão. Ainda que se considerem os versos 2-4 como um sucesso, eles carecem de marcas 

fundamentais dos apocalipses de viagens celestiais como a visão do trono, a descrição dos 

conteúdos dos céus e o alcance e entrada no mais alto céu.  Para a autora, o relato recontado 

no texto paulino é uma ascensão ao céu fracassada. Isto é confirmado também pelo fato de 

Paulo, no ápice do relato, revelar ter recebido um “espinho na carne”, o que confirma o seu 

total fracasso na viagem.  

A obra recente de Shantz
69

 trouxe uma nova abordagem para a análise de 2 Cor.12 e que é de 

primordial importância para esta pesquisa. O maior interesse de seu livro é a experiência 

religiosa extática do apóstolo Paulo. O livro inicia com a premissa de que certo conjunto de 

textos paulinos em que Paulo descreve situações nas quais ele considera a si mesmo como 

tendo contato com agentes não humanos - o espírito de Deus, o espírito de Cristo, o Espírito 
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Santo, o espírito do Filho, entre outros - pertencem a uma ampla categoria de experiência 

religiosa, e que podem ser categorizadas como envolvendo estados alterados de consciência. 

Essas passagens referem-se a formas extáticas de louvor, visões, possessão de espírito e 

glossolalia
70

. O texto abordado na pesquisa é 2 Cor 12, 2-4. Para Shantz, como para esta tese, 

o êxtase é uma característica significativa da vida de Paulo.  

Shantz considera a experiência religiosa extática do apóstolo como uma coisa em si mesma, e, 

em particular, como uma experiência de um estado alterado de consciência. O modelo 

neurológico de êxtase religioso usado pela autora e que também é um dos abordados nesta 

pesquisa, foi desenvolvido pelo neurologista Eugene d’Aquili em colaboração com Andrew 

Newberg, construído através da produção de observações clínicas e experimentações no 

funcionamento do cérebro e do sistema nervoso central
71

. Os autores apresentam uma 

compreensão neurológica do êxtase religioso e descrevem os caminhos nos quais um 

conhecimento de aspectos neurocognitivos do êxtase ilumina o confuso relato de 2 Cor. 12,2-

4.  

“A ascensão celestial de Paulo de Tarso: Análise de 2 Coríntios 12,1-10 a partir da história da 

religião e da neuroteologia” tese aqui apresentada aborda a passagem paulina em uma 

perspectiva interdisciplinar com o propósito de considerar alguns aspectos do texto de difícil 

interpretação através dos métodos convencionais da exegese bíblica. Um ponto fundamental é 

que uma única disciplina, por mais completa que seja não pode trazer respostas que 

satisfaçam os questionamentos desse tema tão complexo que é a experiência religiosa do 

apóstolo Paulo. Os trabalhos aqui apresentados cercam o tema por todos os lados. A pergunta 

que se levanta é: o que este estudo traz de novo ou de diferente?  

Em primeiro lugar, trata-se de uma pesquisa inovadora no Brasil. Não consta nenhum trabalho 

em nossa academia que aborde esse tema em um aspecto interdisciplinar. Segundo, ainda que 

2 Cor 12,1-10 tenha sido objeto de pesquisas internacionais, em sua maioria, refere-se a 

análises temáticas do texto, ou seja com um interesse em um aspecto único do tema, por 

exemplo “o espinho na carne”, “os oponentes de Paulo”, “Terceiro Céu/Paraíso”, entre outros. 

 A análise de Shantz, um grande avanço no que se refere ao caráter extático da experiência de 

Paulo e sua abordagem neurológica restringe sua abordagem apenas aos versos 2-4.  Por usar 
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como fonte o modelo científico de d’Aquili e Newberg
72

, que defende a submissão da 

experiência mística a um fenômeno cerebral, descarta qualquer conexão do relato paulino com 

o fenômeno do misticismo, ideia que vai contra a linha de interpretação desta tese. Tentando 

reduzir certos aspectos da experiência do apóstolo a uma atividade única do cérebro humano, 

a obra da autora se diferencia em seus argumentos do que é defendido neste trabalho. 

 O caráter interdisciplinar da análise de 2 Cor 12,1-10 reconhece que a passagem do apóstolo 

não pode ser compreendida sem a consideração de que o judeu fariseu Paulo de Tarso tinha 

suas raízes religiosa e cultural arraigadas às tradições mística e apocalíptica de seu povo. 

Portanto, sua experiência mística foi formatada nesse background como pode claramente ser 

visto na linguagem do relato. Desconectá-lo dessas tradições torna impossível a compreensão 

de muitas das terminologias do seu texto. Outro aspecto dessa perspectiva pluralística de 2 

Cor 12,1-10 é a neurologia do êxtase, na qual essa tese traça um caminho diferenciado da 

abordagem reducionista de Shantz. Não se pretende ameaçar pressupostos tradicionais 

teológicos e religiosos, mas o que se persegue é a apropriação dos avanços da neurociência 

para oferecer recursos paralelos que acrescentem entendimento aos estudos e crenças 

religiosos. A experiência do apóstolo Paulo relatada em 2 Coríntios 12,1-10 não é reduzida 

nesta análise a estruturas e processos neuroelétricos e neuroquímicos, mas analisada 

conjuntamente em seu contexto social, antropológico, filosófico, apocalíptico, místico e 

também em um aspecto neurobiológico. Esta é a proposta que torna diferente este trabalho. 
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II – 2 CORÍNTIOS 12 E O APOCALIPTISMO JUDAICO 

 
In the vision it was shown to me thus:  

Look, clouds in the vision were summoning me,  
and mists were crying out to me; and shooting stars  

and lightning flashes were hastening me and speeding me along,  
and winds in my vision made me fly up  

and lifted upward and brought me to heaven. 
(1 Enoque 14,8)

73 
 
  
A coleção de escritos conhecida como literatura apocalíptica está centrada ao redor de dois 

tópicos: o primeiro, que é caracterizado pelo interesse no desdobramento da história em várias 

épocas; e o segundo, focado nos mistérios do mundo celestial. Ambos os tópicos 

compartilham algumas características básicas que Collins classifica como revelações 

sobrenaturais mediadas por um anjo ou algum ser sobrenatural, o foco no fim dos tempos e 

história, que, de forma geral, envolve a transformação deste mundo, o julgamento dos mortos 

e de suas obras, conduzindo à salvação eterna ou à condenação
74

. Comumente, os apocalipses 

são textos escritos que reivindicam ser tanto inspirados quanto antigos.   

 

As revelações sobrenaturais comunicadas pela divindade descortinam os mistérios celestiais, 

seja através de visões, ascensão celestial ou revelações verbais. O conteúdo dessas revelações 

é expresso em um particular gênero literário, denominado “apocalipse”, que descreve como os 

heróis apocalípticos ascenderam ao céu e lá receberam revelações divinas. O caráter 

sobrenatural dessas revelações é enfatizado nesses escritos, que, de forma geral, são 

apresentados em primeira pessoa e atribuídos pseudepigraficamente a pessoas importantes da 

Bíblia Hebraica tais como Adão, Enoque, Abraão, Moisés, Esdras, Baruc, Daniel, entre 

outras. Mesmo que os autores reais tenham vivido a sua própria experiência, eles procuram 

apresentar suas revelações em nome de outros cuja autoridade é indiscutível. 

 

Em 2 Coríntios 12,1 Paulo fala de ‘visões e revelações do Senhor’ (ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij 

kuri,ou). O apóstolo se refere à outra dimensão da realidade, a dimensão celestial, 

completamente consistente com o uso do termo “apocalipse”, cujo imagético provê não 

apenas o background, mas também uma estrutura para as características centrais do texto 
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paulino. O reconhecimento crescente da importância da literatura apocalíptica para a 

compreensão da experiência e do pensamento de Paulo em 2 Cor. 12,1-10 propõe como 

propósito deste capítulo uma análise comparativa entre esta passagem e outros textos de 

ascensão da apocalíptica judaica do período. Isto não apenas comprovará conexões que 

evidenciam uma terminologia similar entre 2 Coríntios 12 e esses textos, mas também 

revelará a extensão deste relacionamento com essa tradição. 

 

A metodologia para este procedimento requer a busca de paralelos literários nos apocalipses 

judaicos, que compartilham temas comuns com 2 Coríntios 12, onde a ascensão ao céu 

acontece durante o período de vida do visionário e que  identificam o texto como pertencente 

ao mesmo gênero literário. A preocupação com as similaridades entre os textos tem como 

base, sobretudo, o aspecto literário e não o teológico. Baseado neste critério foram escolhidos 

os apocalipses de 1 Enoque e o Testamento de Levi, ambos anteriores ao primeiro século, 3 

Baruc, início do segundo século da era cristã e 2 Enoque ou Enoque Eslavo, do primeiro 

século dessa era.  

 

A escolha desses textos deve-se ao fato de se tratarem de documentos que ainda existem em 

grego, com exceção de 2 Enoque, talvez traduções iniciais, e também por se tratarem de 

textos com razoável evidência de procedência de círculos judaicos. O limite estabelecido ao 

segundo século considera a posição de Martha Himmelfarb que se refere a este período como 

uma marca divisória entre os trabalhos aqui apresentados e os recentes os textos envolvendo 

ascensão no judaísmo e cristianismo. Apesar de certas continuidades em relação aos antigos 

apocalipses, essas obras recentes têm uma tradição distinta com diferentes preocupações
75

. 

 

2.1 O GÊNERO APOCALÍPTICO 

 

Um interesse constante na descrição, definição e categorização dos apocalipses está na pauta 

das preocupações dos estudiosos do judaísmo antigo. No propósito de definir o gênero 

literário “apocalipse” conforme representado na literatura judaica, a equipe liderada por 

Collins
76

 em 1979 produziu alguns importantes resultados, muitos dos quais alcançaram 

grande consenso. O fato do gênero literário “apocalipse” não ter sido claramente reconhecido 
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e definido na Antiguidade, ou precisamente delineado na academia moderna, Collins, em 

Semeia 14, decidiu examinar todos os escritos que são chamados apocalipses ou que são 

referidos como apocalipses pelos autores modernos, como também outros escritos que 

parecem ser semelhantes a esses
77

. Entre os resultados de seu estudo encontra-se uma 

definição, largamente aceita, para o gênero “apocalipse”, um destacado paradigma das 

características significantes dos representativos de gênero dos pontos de vista de conteúdo e 

tipologia.  

 

Para o autor, “Apocalipse” pode ser definido como:   

 

a genre of revelatory literature with a narrative framework, in which a revelation is 

mediated by an otherworldly being to a human recipient, disclosing a transcendent 

reality which is both temporal, insofar as if envisages eschatological salvation, and 

spatial, insofar as it involves another supernatural world
78

.  

 

um gênero de literatura revelatória com uma estrutura narrativa, na qual uma 

revelação é mediada por um ser do outro mundo a um recipiente humano, revelando 

a realidade transcendente a qual é tanto temporal, na medida em que ela imagina 

salvação escatológica, e espacial, na medida em que ela envolve outro mundo, 

mundo sobrenatural
79

.  

 
Collins afirma que essa definição pode ser aplicada a várias seções de textos como 1 Enoque, 

Daniel, 4 Esdras, 2 Baruc, Apocalipse de Abraão, 3 Baruc, 2 Enoque, Testamento de Levi 2-

5, os fragmentos do Apocalipse de Sofonias, e com algumas qualificações a Jubileus e 

Testamento de Abraão, ambos com fortes afinidades com outros gêneros literários. Isto 

também se aplica ao vasto corpo de literatura cristã e gnóstica e a algum material persa e 

greco-romano.  

 

Collins demonstra que alguns elementos são constantes em cada um dos trabalhos designados 

como apocalipse, como por exemplo, sua forma que envolve a estrutura narrativa que 

descreve a maneira da revelação. Os principais meios de revelação são visões e viagens a 

outros mundos, suplementada por discurso ou diálogo, e ocasionalmente por um livro 

celestial. Anjos desempenham um importante papel tanto ajudando o visionário como guia 

nas viagens, como também explicando seu enigmático conteúdo. Um pronunciamento 

angélico ou divino são formas típicas da divindade comunicar sua vontade e revelar os 

mistérios do mundo celestial. Todos os apocalipses judaicos são pseudepigraficamente 
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atribuídos a grandes figuras do passado de Israel que são escolhidas como recipientes das 

revelações e visões. 

 

Outro elemento constante nos apocalipses é a salvação escatológica que, segundo Collins
80

 é 

definitiva em seu caráter e marcada por alguma forma de vida pessoal depois da morte. 

Apenas dois apocalipses judaicos, para o autor, não apresentam referência explícita a “depois 

da morte”, o Apocalipse das Semanas e Testamento de Levi 2-5, no entanto, esse elemento 

está implícito nos textos em que eles estão incorporados. O elemento “depois da morte” está 

em todos os outros apocalipses judaicos, como também em todos os cristãos, gnósticos e 

greco-romanos.  

 

Quanto ao conteúdo, os apocalipses envolvem tanto uma dimensão temporal quanto espacial, 

e a ênfase, segundo Collins
81

, está diferentemente distribuída nos diversos trabalhos. No caso 

do apocalipse de Daniel, por exemplo, está contido um elaborado exame da história, 

apresentada na forma de uma profecia e culminando em um tempo de crise e turbulência 

escatológica. Outros, como 2 Enoque, devotam muito de seu texto a relatos de regiões 

atravessadas na viagens a outros mundos. De acordo com o autor, a revelação de um mundo 

sobrenatural e a atividade de seres sobrenaturais é essencial a todos os apocalipses. Em todos 

eles há também um julgamento final e a destruição dos maus. 

 

Com base na definição de Collins, diferentes tipos de apocalipses podem ser observados. A 

mais óbvia distinção é entre os apocalipses “históricos”, como Daniel e 4 Esdras, e os 

apocalipses de viagens a outros mundos. Nos apocalipses judaicos, somente um, Apocalipse 

de Abraão combina os dois tipos. Isso parece revelar duas linhas de tradição nos apocalipses 

judaicos, um dos quais é caracterizado por visões, com um interesse no desenvolvimento da 

história, enquanto o outro é marcado por viagens a outros mundos com um interesse mais 

forte na especulação cosmológica.
82
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Nickelsburg
83

 reconhece que discutir apocalíptica coloca o estudioso em um mundo religioso 

e intelectual que é fortemente reminiscente dos corpos profético e sapiencial da Bíblia 

hebraica, como também em um mundo que reflete a influência do antigo mito do Oriente 

Próximo, e da sabedoria mântica da Mesopotâmia. Em um trabalho continuado sobre o gênero 

“apocalipse”, Adela Collins
84

, em Semeia 36, tomando como base o trabalho de John Collins 

em Semeia 14, revela ser um desafio em uma definição de gênero apocalíptico o 

reconhecimento da continuidade desses textos como uma extensão da literatura profética da 

Bíblia Hebraica enquanto se percebe quão diferentes eles são. John Collins, em sua definição 

de apocalipse, distingue os apocalipses dos textos proféticos da Bíblia Hebraica, como 

também dos outros tipos de literatura revelatória do mundo greco-romano.  

 

2.2 APOCALIPTISMO COMO UM MOVIMENTO SOCIAL 

 

Uma questão deliberadamente deixada de lado no estudo dos apocalipses publicado em 

Semeia 14 é o estudo sociológico do apocaliptismo que, segundo Collins
85

, depende quase 

inteiramente da evidência da natureza literária. Para o autor, partindo do princípio que o 

apocaliptismo está relacionado com os apocalipses, então a análise do gênero literário deve 

lançar alguma luz no fenômeno social, mesmo que eles não estejam diretamente 

correlacionados. O autor deixa claro que sua análise de gênero não pressupõe que todos os 

trabalhos identificados como “apocalipses” tenham um meio social comum
86

.  

 

Uma abordagem sobre o fenômeno social se encontra nos artigos de Vielhauer
87

 intitulados 

“Apocalyptic” e “Apocalyptic in Early Christianity”, os quais atribuem as origens religiosas e 

sociais da literatura apocalíptica às crises e perseguições, quando os apocalipses funcionavam 

primordialmente para fortalecer as comunidades religiosas especialmente nos períodos de 
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opressão. Segundo Gruenwald
88

, o apocaliptismo pode ser visto como um importante fator 

espiritual que ajudou o judaísmo a sobreviver no período em que as duas potências mundiais, 

Grécia e Roma foram bem sucedidas subjugando nações e eliminando seus sistemas culturais. 

Para Hanson
89

, o apocaliptismo como um movimento religioso-social do antigo apocaliptismo 

judaico-cristão do período do exílio babilônico até as perseguições romanas, revela que essa 

visão desoladora do mundo veio à tona principalmente em período de crises. Dessa forma, as 

expressões antigas da visão apocalíptica em Isaías 24-27, Isaías 56-66, e Zacarias 9-14 

originaram-se do tumulto do final do sexto e quinto século a.C.. Perseguições nas mãos dos 

selêucidas e a ameaça posta pela helenização à fé judaica no segundo século a.C. ocasionaram 

seções apocalípticas encontradas em 1 Enoque, e o livro de Daniel, como também aos escritos 

apocalípticos da comunidade de Qumran. Da perseguição romana veio Marcos 13, o 

Apocalipse de João, e um número considerável de escritos extrabíblicos, tais como 4 Esdras, 

o livro siríaco de Baruc, e ainda, partes mais recentes de 1 Enoque e do Testamento dos Doze 

Patriarcas. 

 

 De forma similar, Thompson
90

 articula que tribulação, opressão e sofrimento constituem 

elementos no mundo do visionário com várias possíveis dimensões e causas. Para o autor, 

teóricos da crise fazem uma nítida distinção entre entidades social e institucional de um lado, 

e simbólica e literária de outro. A sociologia do apocalipse considera conexões causais entre o 

literário e o social, mas existe sempre a necessidade de deixar claro, em qualquer situação 

específica, que tipo de conexão causal está sendo feita, quão aproximada é, e quão limitada é 

a situação na qual isso opera. Collins
91

 afirma que a questão crucial é se a aparente força 

explanatória da crise e as teorias relacionadas são ilusórias devendo, portanto, ser 

abandonadas, ou se tais teorias necessitam ser reformuladas a fim de encontrar os criticismos 

necessários. 
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2.3 APOCALÍPTICA E ESCATOLOGIA 

 

O interesse universal e constante, em que Deus fenda os céus para resolver os muitos 

mistérios da existência que são apresentados aos homens encontra resposta na apocalíptica. 

Para Hanson, a literatura apocalíptica, quando usada em contexto escatológico, expressa um 

senso de presságio do final do tempo. As estruturas antes capazes de sustentar a vida estão no 

ponto de ruptura. Situado neste limiar de terror, um olhar para o passado busca os padrões e 

trajetórias que ajudam a explicar o estado de caos do presente. Já um exame cuidadoso do 

presente histórico muda o foco para uma transformação iminente: um cataclismo final onde 

forças sobrenaturais estão envolvidas.  Esse cataclismo é interpretado como uma libertação 

desse caos. Os olhos passam então a fitar o futuro que descreve uma nova ordem que 

suplantará a antiga, uma ordem sobrenatural de glória sem precedentes.
92

 

 

Koch lembra que o termo “apocalíptica” não é diretamente derivado do termo teológico 

avpoka,luyij, no sentido de revelação, mas vem de um outro uso do termo, como o título de 

composições literárias que lembram o livro canônico de Apocalipse de João, isto é revelações 

divinas secretas sobre o fim do mundo, catástrofes de proporção cósmica, como também o 

estado celestial. Aos poucos, o termo “apocalíptica” foi tomando um uso geral, lado a lado 

com o termo “apocalipse”. A palavra “apocalipse” se tornou, então, o termo comum para este 

gênero literário que se refere largamente ao fim deste mundo ou a uma catástrofe que implica 

na destruição do mesmo.
93

 

 

No debate da questão sobre escatologia apocalíptica o critério é que tipo de escatologia se 

encontra nos apocalipses. Rowland assegura que a escatologia se constitui em apenas um dos 

aspectos de interesse do autor do texto. Embora ela seja um importante componente dos 

mistérios celestiais que são revelados nos apocalipses, para o autor é difícil justificar a seleção 

deste particular elemento como base para a definição de apocalíptica, e conclui que, utilizar o 

termo “apocalíptica” como um sinônimo de escatologia deve ser rejeitado.
94
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Sobre a escatologia apocalíptica desenvolvida por Rowland, Collins levanta duas questões. A 

primeira é se os apocalipses exibem uma escatologia consistente. Para o autor, existem 

diferentes tipos de apocalipses, e consequentemente, diferentes tipos de escatologia 

apocalíptica. Por exemplo, um texto apocalíptico com cenário de fim da história encontra-se 

somente no tipo “histórico”, como em Daniel. No entanto, outros estudiosos têm refutado que 

isso não é típico de todos os apocalipses. Para Collins, todos os apocalipses envolvem uma 

escatologia transcendente que busca retribuição além dos limites da história. Em alguns casos 

isso é manifestado em forma de julgamento de pessoas depois da morte, sem referência ao fim 

da história. O fato de a escatologia apocalíptica ter sido erroneamente identificada com o tipo 

“histórico” no passado não justifica o argumento que nega a existência de uma escatologia 

apocalíptica.
95

 A segunda questão que o autor levanta em relação ao ponto de vista de 

Rowland é que nem o julgamento dos mortos, nem mesmo o cenário do fim da história é 

própria aos apocalipses, daí a objeção de que não existe uma escatologia apocalíptica 

específica. A questão aqui é a afinidade entre as alusões escatológicas e os cenários que são 

encontrados em muitas formas elaboradas nos apocalipses. Para Collins, afinidades variam em 

graus, e embora o rótulo “escatologia apocalíptica” possa ser útil no sentido de chamar a 

atenção para as implicações de tais textos, deve-se estar ciente de que tal expressão é usada 

em um sentido amplo. 

 

De acordo com Collins
96

, o conteúdo escatológico parece ser a principal marca que distingue 

os apocalipses dos outros textos de caráter revelatório, os quais são muito similares em suas 

formas, tais como prescrições rituais para criar experiências revelatórias, e textos que lidam 

com magia revelatória. Para a autora, tais textos são importantes para o estudo dos 

apocalipses, mas podem e devem ser distinguidos destes em relação ao gênero.  

 

2.4 FORMA LITERÁRIA OU EXPERIÊNCIA RELIGIOSA? 

 

Uma das questões polêmicas nos apocalipses é o aspecto narrativo da experiência para a 

audiência. Os textos apontam para uma experiência extática do visionário. O autor dos 

escritos a legitima em sua reivindicação do que ele considera experiência. Devido ao 

distanciamento entre o mundo de textos preservados e a experiência do místico ou da 
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comunidade, perguntas fundamentais parecem não ter respostas. Pelos padrões dos 

historiadores, os textos antigos do misticismo e apocaliptismo judaico-cristão são 

genuinamente problemáticos.  

 

O desconhecimento da autoria dos textos torna o pesquisador incapaz de recobrar as 

experiências originais que, supostamente, deram origem a estes textos. Para McGinn, não 

pode haver acesso direto à experiência para o historiador. Experiência como tal não é uma 

parte do registro histórico. A única coisa diretamente disponível para o historiador ou para o 

teólogo histórico é a evidência, largamente na forma de textos escritos deixados de eras 

passadas
97

. Para Sanders, as suposições sobre a experiência “original” têm, de forma geral, 

conduzido estudiosos a interpretarem o pseudoepígrafo e a qualidade descontextualizada de 

textos helenísticos como superfícies opacas interpostas entre o leitor moderno e o visionário 

antigo, ocultando mais do que revelando
98

.  

 

Nos apocalipses com relatos de viagens celestiais, foco deste estudo, o acesso do humano à 

presença divina, tema mais importante desses apocalipses, envolve, segundo Berger
99

, uma 

sensação de vagar através de espaços abertos, uma alegria intensa ou uma percepção de uma 

luz forte, cores brilhantes, e certas técnicas preparatórias (práticas ascéticas, principalmente o 

jejum). Esses textos também relatam que, nesse encontro com o divino, o visionário apresenta 

distúrbios no seu estado físico e emocional: perda de força, prostração involuntária, 

enrijecimento do corpo, tremores e perda de consciência. Uma questão que se levanta é se 

essas experiências que estes textos relatam são ou não genuínas. Alguns autores concordam, 

outros não. 

 

John Collins não apresenta nada contra o componente experimental nos apocalipses, no 

entanto abstrai de sua rica literatura uma abordagem sobre o fenômeno da experiência 

religiosa. Para Rowland
100

, no entanto, a experiência religiosa está definida como o centro da 

apocalíptica, uma vez que as revelações são produto de experiências religiosas genuínas que 

os visionários descrevem. Segundo o autor, o apocaliptista encontra nas circunstâncias do 
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tempo dos escritores pseudoepígrafos e nas experiências que têm sido ligadas com ele um 

quadro adequado para visões as quais falam à situação descrita pelo apocaliptista.  

 

Referindo-se à tese de Russel
101

 que reivindica que o apocaliptista acreditou que pelo mérito 

de usar o nome de uma grande figura do passado, ele estava comunicando o que o herói 

gostaria de ter revelado quando vivo, crendo ser ele uma extensão de tal pessoa, Rowland 

reconhece que os apocalipses estão atados a elementos na história bíblica, mas defende que os 

textos não são gerados por interesses exegéticos.  Ele destaca o mérito de Russel em tentar 

fazer justiça à possibilidade de que a experiência religiosa esteja preservada nos apocalipses, 

em contraste com outras explicações dominantes do fenômeno da pseudepigrafia que 

trabalham com a suposição de que os apocalipses são puramente produções literárias não 

contendo uma experiência vivencial
102

.  

 

Em seu artigo em JSNT 25.2, Nogueira
103

 discute a maneira pela qual os conteúdos esotéricos 

e místicos das visões apocalípticas – tais como a merkavah, as estruturas celestiais e o louvor 

angélico – podem, de alguma forma, ser interesse para, ou compartilhado por as comunidades 

que receberam esses textos. Tomando textos que descrevem viagens celestiais que façam 

referência a louvores celestiais, o autor toma como base o Apocalipse de João, uma vez que 

não se trata de uma obra pseudepigráfica, o que conduz a informações mais detalhadas sobre 

o padrão de sua experiência religiosa e o relacionamento entre o louvor celestial que ele 

descreve e o louvor praticado pela comunidade. Usando paralelos ao texto de João, Nogueira 

mostra que relatos visionários de viagens celestiais e, especificamente, louvores celestiais 

eram compreendidos pelas comunidades judaicas e cristãs mais do que um desenvolvimento 

de material tradicional, mas como expressão da religiosidade extática. 

Alguns estudiosos da apocalíptica, tais como Morray-Jones
104

, Elliot Wolfson
105

, entre outros, 

aderiram ao ponto de vista de Rowland, contra o argumento da dicotomia proposta entre 
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experiência primária e interpretação secundária. Os relatos apocalípticos não deveriam ser 

reduzidos a mera exegese, desprovida do fator experimental, mas a experiências reais 

provindas da revelação divina, concebe Wolfson. Embora Rowland tenha conseguido muitos 

adeptos, não conseguiu convencer a maioria. Fletcher-Louis presume que a razão para isto é 

que a tradicional e popular compreensão dualística e escatológica da apocalíptica mantém um 

vigoroso controle tanto na consciência popular quanto acadêmica
106

.  

 

Fletcher-Louis e Himmelfarb argumentam por caminhos diferentes ao de Rowland. 

Considerando que é possível detectar ecos de uma experiência religiosa em muitos 

apocalipses, nenhum, entretanto, é plausivelmente lido como um relato de primeira mão de 

uma experiência religiosa, afirma Fletcher-Louis. O autor ressalta ainda que isso não significa 

que não exista uma correlação entre o que eles descreveram e as experiências religiosas 

judaicas antigas, ao contrário, a experiência religiosa repousa no mais profundo do coração do 

fenômeno literário.
107

 

 

Na mesma linha de argumentação, Himmelfarb alega que apocalipses são documentos 

literários nos quais a descrição da experiência do herói necessita ser entendida como um ato 

de imaginação, com seus detalhes precisos determinados pela manipulação de convenções do 

autor e não como uma representação literária da sua própria experiência. Apesar de referirem 

a relatos em primeira pessoa de visões e ascensões de heróis antigos, para a autora, isto é 

pouco para sugerir que os autores dos apocalipses eram, eles mesmos, os visionários. Essas 

descrições dizem muito pouco sobre o lugar do visionário na comunidade e, embora façam 

algumas menções de práticas ascéticas, não representam ascensões alcançadas via ritual, mas 

obtidas por graça divina.
108

 

 

Apesar da conclusão de Himmelfarb de que o significado da pseudepigrafia para os autores 

dos apocalipses e para as suas audiências permanece obscuro
109

, uma luz procede de novas 

descobertas na ciência neurológica que revelam a atividade cerebral de pessoas, mensurada 
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enquanto elas estavam subjetivamente em estado de êxtase com a divindade. Segundo esses 

experimentos é assegurado que a meditação na lembrança de uma experiência mística anterior 

vivenciada por essas pessoas induza-as a uma experiência mística, embora subjetivamente 

diferente daquelas usadas para tal procedimento. É evidente que os autores dos apocalipses 

não viveram a experiência de seus heróis, mas a reutilização dessas experiências não poderia 

produzir nesses autores experiências religiosas diferentes das dos seus heróis? Não justificaria 

isso os distúrbios físicos e emocionais relatados pelos autores dos apocalipses?  A abordagem 

neurológica das experiências místicas no quarto capítulo busca esclarecer este tema.    

 

Em sua publicação sobre apocalipses judaicos em Semeia 14, Collins
110

 declara que a mais 

óbvia distinção dentro desses apocalipses está entre os que contêm viagens a outros mundos, e 

os que não contêm. No que se refere ao primeiro grupo, há uma subdivisão: 1. Aqueles que 

oferecem um exame da história (Apocalipse de Abraão 15-32, por exemplo); 2. Aqueles que 

contêm escatologia cósmica e/ou política (1 Enoque 1-36, 2 Enoque, Testamento de Levi 2-5); 

3. Aqueles que contêm apenas uma escatologia pessoal (3 Baruc e Testamento de Abraão). 

Embora o exame desses apocalipses na obra de Collins tenha sido breve, o valor de seu 

trabalho está revelado, sobretudo, na detalhada contribuição do conteúdo do seu gênero.  

 

O propósito deste capítulo é propor uma análise comparativa entre 2 Coríntios 12,1-10 e os 

apocalipses judaicos. Primeiramente são analisados os relatos de ascensão dos apocalipses de 

1 Enoque, Testamento de Levi, 3 Baruc, e 2 Enoque. Concluída esta parte, é abordado o relato 

paulino de ascensão em 2 Coríntios 12,1-10. De posse dessa investigação, é feita uma análise 

comparativa entre o texto paulino e os apocalipses estudados focando suas similaridades e 

diferenças, trazendo as conexões que comprovam tratar-se de um texto do gênero apocalíptico 

de ascensão, permitindo informações que ajudarão na releitura
111

 do texto.  
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2.5 EXEMPLOS TEXTUAIS  

 

2.5.1 1 Enoque 

 

O conjunto de textos conhecidos como 1 Enoque é universalmente aceito como uma 

compilação de textos apocalípticos centrados na figura mística de Enoque precedente de 

Gênesis 5,18-24. O livro foi escrito em Aramaico e, em seguida, traduzido para o grego, e do 

Grego para o Etíope antigo
112

. Nele estão contidas cinco seções: 1-36 o Livro dos Vigilantes; 

37-71 o Livro das Similitudes; 72-82 o Livro dos Escritos Astronômicos; 83-90 o Livro das 

Visões do Sonho; e 91-107 o Livro da Epístola de Enoque. O inteiro conteúdo de 1 Enoque é 

remanescente apenas em Etíope. Porções substanciais da primeira e quinta partes e uma 

passagem da quarta foram descobertas em grego. Nos anos recentes fragmentos aramaicos de 

todas as partes, com exceção de Similitudes, foram encontrados em Qumran
113

. A atenção 

dirigida ao texto neste capítulo será referente aos remanescentes gregos. 

 

Dean-Otting
114

 reconhece um problema na datação do texto. Entre os fragmentos aramaicos, o 

Livro dos Escritos Astronômicos (72-82), e o Livro dos Vigilantes (1-36) têm sido datados do 

terceiro século a.C., com base na evidência paleográfica. Esses livros, portanto, constituem a 

literatura judaica não Bíblica mais antiga. De forma diferente, não se tem ideia de quando 

estes textos foram traduzidos para o grego.  

 

Para Nickelsburg
115

, o vasto uso do Livro dos Vigilantes pelos pais da Igreja, tanto gregos 

quanto latinos do segundo século, indica uma data muito mais antiga, pelo menos para esse 

livro. Para o autor, os escritos de Tertuliano sugerem que ele conhecia uma extensa parte 

deste corpo literário. A referência à obra em grego na Epístola de Barnabé indica um período 

como 135-38 d.C., e a citação em Judas 14-15, e o uso do material no Apocalipse de João 

indicam que a tradução foi por volta do final do primeiro século. Mas se forem considerados 

paralelos em Sabedoria de Salomão, o grego passa a ser produto de um tradutor judeu que 

trabalhou no texto antes da virada da era, e dessa forma sua procedência poderia ter vindo de 
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círculos que encontraram compatibilidade entre tradições apocalípticas e sapienciais. A 

natureza da composição do livro é outro problema.  

 

Para Dean-Otting, as cinco seções que compõem o livro são mais uma questão de 

conveniência do que de evidência das verdadeiras unidades. Elas representam estágios de 

desenvolvimento da tradição enóquica, um edificando sobre o anterior, sendo cada unidade 

produto de muitas mãos
116

. 

 

1 Enoque expressa uma visão cosmológica que caracteriza o mundo presente como como mau 

e injusto, necessitando de um julgamento divino e renovação. Para Nickelsburg e 

VanderKam
117

, com uma possível exceção do Livro dos Escritos Astronômicos, as seções 

focam na preocupação comum e na expectativa de que a chegada do julgamento divino 

erradicará o mal e a injustiça da terra, e trará de volta o mundo para o propósito criado por 

Deus. As autoridades desses escritos repousam em reivindicações de que eles transmitem a 

revelação divina, recebida pelo patriarca Enoque nos primeiros tempos (Gen 5,21-24) e 

tornada pública nos últimos tempos para constituir a comunidade escatológica dos escolhidos. 

 

Relatos de ascensão ao céu são formatados em diferentes representações na tradição judaica e 

cristã. Nickelsburg e VanderKam
118

 mostram que em Daniel 10-12 um anjo aparece a Daniel, 

prediz eventos para o futuro de Israel até o final dos tempos e o comissiona a selar o livro no 

qual ele tem escrito a divina mensagem (12,4). Em Testamento de Levi, Levi ascende ao céu e 

é comissionado tanto como sumo-sacerdote quanto como executor do julgamento contra 

Siquém. No Apocalipse de Abraão, Abraão ascende ao trono de Deus, é comissionado como 

patriarca de Israel, e como Enoque, é feita uma revelação sobre o futuro de Israel, e ainda em 

outras diferentes formas, como, por exemplo, no livro a Vida de Adão e Eva 25-28. A força da 

formatação do gênero aparece em 1 Enoque 12-16, em que o patriarca é chamado à presença 

de Deus e comissionado a anunciar o julgamento divino aos vigilantes rebeldes.   

 

Os capítulos 1-5 de 1 Enoque se apresentam como uma introdução à série de livros que o 

compõem. O tom do julgamento de Deus tanto para os justos como para os injustos, tema de 

outros capítulos, já é perceptível nos capítulos introdutórios. A seção dos capítulos (6-11) é 
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uma elaboração de Gênesis 6, os quais não contêm referência a Enoque, mas eles constituem 

uma narrativa do pecado dos vigilantes, a explicação da origem do principal mal no mundo e 

antecipa a sua erradicação na terra que será purificada para a humanidade justa. A mesma 

oposição ao mal e o julgamento está evidente no relato do chamado de Enoque (12-16), que 

interpreta (6-11). Esta posição é defendida por Nickelsburg e VanderKam
119

. Para os autores 

o pecado dos vigilantes é descrito como uma combinação proibida de carne e espírito. Assim, 

diferente dos capítulos (6-11), a morte dos vigilantes não os aniquilará, mas libertará seus 

espíritos para constituírem um reino de espíritos malignos que atormentam a humanidade até 

o julgamento final.   

 

Os capítulos (17-32) fornecem uma referência espacial à predição temporal anterior do 

julgamento futuro. Neles Enoque relata duas viagens nas quais ele vê os lugares em que os 

aparatos de julgamento estão preparados, onde ele será executado e o lugar do castigo final 

dos vigilantes e das estrelas rebeldes. Tanto Reed
120

, quanto Collins
121

 consideram 1 Enoque 

12-16 como um todo,  ajudando a suavizar a transição entre a história dos anjos caídos em (6-

11) e os relatos da primeira viagem de Enoque (17-19), ou seja capítulos transicionais. Nesta 

seção transicional, Reed discerne que cada repreensão dos pecados angélicos está relacionada 

com um diferente estágio da elevação de Enoque, onde o propósito da viagem e o clímax da 

narrativa são os lugares de punição dos anjos e estrelas. Essa posição é contestada por 

Gooder
122

 que defende que o capítulo 14 está no centro da narrativa tanto no nível literário 

quanto no teológico. Independente das posições, o capítulo 14, formata o tema da ascensão do 

patriarca ao céu. 

 

2.5.1.1  1Enoque 14. 8-25 

 

8. In the vision it was shown to me thus: Look, clouds in the vision were 

summoning me, and mists were crying out to me; and shooting stars and lightning 

flashes were hastening me and speeding me along, and winds in my vision made 

me fly up and lifted upward and brought me to heaven. 9. And I went in until I 

drew near to a wall built of hailstones; and tongues of fire were encircling them all 
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around, and they began to frighten me. 10. And I went into the tongues of fire, and I 

drew near to a great house built of hailstones; and the walls of this house were like 

stone slabs, and they were all of snow, and the floor was of snow. 11. And the 

ceiling was like shooting stars and lightning flashes; and among them were fiery 

cherubim, and their heaven was water, 12. and a flaming fire encircled all their 

walls, and the doors blazed with fire. 13. And I went into the house – hot as fire and 

cold as snow, and no delight of life was in it. Fear enveloped me, and trembling 

seized me,.14. and I was quaking and trembling, and I fell upon my face. And I saw 

in my vision, 15. And look, another open door before me: and a house greater than 

the former one, and it was all built of tongues of fire. 16. All of it so excelled in 

glory and splendor and majesty that I am unable to describe for you its glory and 

majesty. 17. Its floor was of fire, and its upper part was flashes of lightning and 

shooting stars, and its ceiling was a flaming fire. 18. And I was looking and I saw a 

lofty throne; and its appearance was like ice, and its wheels were like the shining 

sun, and the voice (or sound) of the cherubim, 19. and from beneath the throne 

issued rivers of flaming fire. And I was unable to see. 20. The Great Glory sat upon 

it; his apparel was like the appearance of the sun and whiter than much snow. 21. 

No angel could enter into this house and look at his face because of the splendor 

and glory, and no human could look at him. 22. Flaming fire encircled him and a 

great fire stood by him, and none of those about him approached him. Ten thousand 

times ten thousand stood before him, but he needed no counselor; his every word 

was deed. 23And the holy ones of the watchers who approached him did not depart 

by night, nor <by day> did they leave him. 24. Until now I had been on my face, 

prostate and trembling. And the Lord called me with his mouth and said to me, 

“Come here Enoch, and hear my word(s).”  25. And one of the holy ones came to 

me and raised me up and stood me (on my feet) and brought me up to the door. But 

I had my face bowed down.
123

   

 

1Enoque 14. 8-25 (Tradução) 

 

8. E eu avistei as nuvens: E elas me chamavam em uma visão; e a neblina me 

chamava; e o curso das estrelas e dos relâmpagos me impelia e fazia com que eu 

desejasse, e na visão, os ventos faziam com que eu voasse e me empurravam alto 

no céu. 9. E eu continuei indo (para o céu) até onde eu me aproximei de uma parede 

que era construída de mármore branco e cercada por línguas de fogo; e isso 

começou a me assustar. 10. E eu passei pelas línguas de fogo e cheguei perto de 

uma grande casa que era feita de mármore branco, e suas paredes internas eram 

como mosaicos de mármore branco, o chão de cristal,  11. o teto como o caminho 

de estrelas e relâmpagos entre os quais estavam querubins de fogo e seus céus de 

água, 12. e fogo ardente cercava as paredes, e seus portões queimavam com fogo. 

13. E eu entrei na casa, que era quente como o fogo e fria como o gelo, e não havia 

nada dentro; e eu me tomei de medo e tremor. 14. E, abalado e tremendo, eu caí por 

terra e tive uma visão. 15. E nela havia uma abertura perante mim e uma segunda 

casa que era maior que a anterior, e tudo era construído de línguas de fogo. 16. E 

em todos os aspectos ela excedia à outra – em glória e em grande honra – à altura 

que é impossível para eu repassar para vocês tamanha glória e grandeza. 17. Quanto 

ao seu chão, ele era de fogo e acima dele havia relâmpagos e um caminho de 

estrelas; e quanto ao teto, era de fogo ardente. 18. E eu observava e vi dentro um 

sublime trono – sua aparência era de cristal e suas rodas como o sol brilhante; e eu 

ouvi a voz de querubins; 19. E debaixo do trono passavam rios de fogo. Era difícil 

de olhar para ele. 20. E a Grande Glória estava sentada nele – quanto ao seu manto, 

que brilhava mais que o sol, ele era mais alvo do que qualquer neve. 21. Nenhum 

dos anjos era capaz de entrar e ver a face do Excelente e Glorioso; e ninguém da 

carne pode vê-lo. 22. O fogo ardente o cercava, e havia um grande fogo perante 

Ele. Ninguém podia chegar perto dEle de todas as dezenas de milhões que estavam 
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perante Ele. 23. Ele não precisava de nenhum conselho, mas os mais santos que 

estão perto dEle não vão embora de noite nem se afastam dEle. 24. Até então eu 

estava prostrado com minha face coberta e tremendo. E o Senhor me chamou com 

sua própria boca e disse, “Chegue perto de mim, Enoque, e do meu mundo santo”. 

25. E ele me levantou e me trouxe junto ao portão, mas eu continuei a olhar para 

baixo com minha face.
124

 

   

Esses versos descrevem o mais puro, o mais simples e o mais antigo relato de ascensão, a 

ascensão de Enoque ao céu e seu avanço à sala do trono. A descrição marca um importante 

momento no desenvolvimento do pensamento religioso judaico. O relato demonstra que as 

visões do trono bíblico têm influenciado os textos de ascensão em importantes formas. A 

descrição do autor de Enoque não é criação da imaginação, mas repousa no layout do templo 

em Jerusalém, embora isso não corresponda em detalhes a qualquer templo particular descrito 

na Bíblia Hebraica.  

 

Digno de nota é o fato de que o templo ainda não tinha sido construído. Lendo a descrição não 

se erra em lembrar o templo celestial. A dívida de 1 Enoque 14 a Ezequiel é profunda.  A 

fonte para o quadro do trono dos querubins que Enoque vê no santuário celestial, não é dos 

templos terrenos, mas do celestial. Essas visões do trono-carruagem por Ezequiel marcam o 

início da tendência que dissocia a habitação celestial de Deus do templo de Jerusalém. É esta 

dessacralização do templo terreno em favor do celestial que abre o caminho para a ascensão 

de Enoque
125

. Para Nickelsburg
126

, historicamente o texto revela uma importante transição da 

antiga tradição de Ezequiel de chamado profético para uma tradição mais recente do 

misticismo judaico de merkavah.  

 

 Apesar da transição evidente e da associação encontrada entre 1 Enoque 14 e Ezequiel 1 e 8, 

diferenças significativas existem entre eles. Primeiramente, há uma diferença central entre a 

visão de Enoque e a visão de Ezequiel ou de outros profetas: Enoque ascendeu ao céu. 

Nickelsburg
127

 reconhece pontos importantes nos quais 1 Enoque 14 difere de Ezequiel.  Os 

mais expressivos para o tema deste capítulo são o fato de que em Ezequiel 1 o vento 

impetuoso carregando o trono-carruagem de Deus se aproxima do profeta no Rio Quebar e as 

atividades subsequentes acontecem ali. Na visão de Enoque, às margens do Dan, os ventos 

carregam o visionário ao céu, onde o templo e trono de Deus estão localizados. A subsequente 

                                                 
124

 Tradução livre. 
125

 HIMMELFARB, Martha. Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses. New York; Oxford: Oxford 

University Press, 1993. p. 13. 
126

 NICKELSBURG, George W. E.. 1 Enoch 1: A Commentary on The Book of 1 Enoch Chapters 1-36; 81-108. 

Minneapolis: Fortress, 2001. p. 259. 
127

 Ibid., p. 259.  



 58 

ação acontece ali. O outro ponto é que em Ezequiel 1-2, o profeta é em grande parte passivo. 

Deus aparece a ele onde ele está. A experiência (visão) de Ezequiel é confinada ao “ver” 

passivamente, ou seja, ele não reage a ela, enquanto Enoque desempenha um papel ativo em 

sua visão. No relato, cinco vezes ele é o sujeito do verbo da ação (v.v.9, 10,13).  

 

O contexto da ascensão é dado, uma visão em sonhos, às margens do rio, enquanto Enoque 

dorme. Quanto à natureza da ascensão, Alexander
128

 apresenta três possibilidades: 1. A 

ascensão foi visionária, significando que o visionário nunca deixou a terra nem em espírito 

nem no corpo. 2. A ascensão foi um caso de excursão da alma, o que significa que Enoque 

deixou o seu corpo na terra, mas sua alma ou espírito fizeram a ascensão em um estado fora 

do corpo. 3. A ascensão foi uma ascensão no corpo, que quer dizer que ele subiu em corpo e 

alma ao céu.  

 

Para Alexander, a terceira possibilidade pode ser firmemente excluída. Seu argumento é que 

ascensão no corpo tem grandes implicações teológicas porque envolvem transformação da 

carne e sangue em uma substância espiritual. O material do corpo em sua presente forma 

terrestre não pode suportar as abrasadas regiões celestiais. Para o autor a possibilidade recai 

na primeira afirmação, uma vez que o próprio texto (14,1) enfatiza que a ascensão foi em uma 

visão. Essa discussão envolve grande polêmica teológica e acadêmica.  

 

De uma forma incomum, Enoque é conduzido ao céu pelas nuvens, pela neblina, pelos 

relâmpagos e pelo vento (14,8). Ele vê e entra no palácio celestial, a habitação de Deus. 

Lendo a descrição da arquitetura do palácio, a semelhança com o templo celestial é 

expressiva. Segundo Himmelfarb
129

, as duas casas através das quais Enoque deve passar para 

chegar ao trono de Deus têm sido tratadas como santuário e o santo dos santos. A autora 

chama a atenção para o fato de que tanto o Primeiro quanto o Segundo Templos continham 

uma terceira parte exterior ou vestíbulo. O texto de 1 Enoque 14 menciona a terceira estrutura 

(14,9). Na versão Etíope isso é simplesmente uma parede. Já na versão grega, Enoque passa 

através de uma construção de granito e fogo. O texto grego provê a estrutura celestial que 

combina os três recintos do templo. 
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A cosmologia retratada em 1 Enoque 14 não apresenta uma pluralidade de céus, a ascensão é 

relatada como uma subida da terra ao céu. O deslocamento entre céus não é registrado. Tudo 

o que o texto revela é que Enoque é elevado ao céu diante do trono divino. Ele vê e entra no 

palácio celestial construído de elementos como fogo, relâmpagos, tempestades e neve. Ele 

reage com terror e cai prostrado, rosto em terra. Himmelfarb
130

 comenta que prostração é uma 

adaptação da etiqueta de saudar monarcas humanos, mas no caso de Enoque é uma adaptação 

do modelo de Ezequiel, que se prostra e cai com a face no chão diante da glória de Deus. 

Como Enoque, muitos heróis de muitos outros apocalipses seguem a liderança de Ezequiel 

nisso.  

 

Para Dean-Otting a repetição dos elementos opostos “quente” e “frio”. “fogo” e “água” por 

toda a visão causam tensão e excessivo temor em Enoque. Himmelfarb
131

 concorda com essa 

posição e acrescenta que, embora Enoque tenha notado a presença de Deus no seu trono de 

querubins, evidenciado por sua posição de prostração, não foi a visão de Deus que lhe causou 

terror, mas a experiência de estar dentro da casa de granito que fez Enoque tremer e cair com 

a face em terra (14,13-14). Dessa forma, é a glória do templo celestial de Deus que causa 

pavor em Enoque, e não a visão de Deus em si
132

.  

 

Na descrição dessa atividade divina e humana que compartilham a mesma dimensão é visível 

a preocupação do autor de 1 Enoque com um mundo que é descrito em termos espacial e 

material, um mundo que pode ser experimentado pelos cinco sentidos. Para Nickelsburg, o 

relato mítico da ascensão ao céu e do chamado de Enoque é fortemente decorado com 

referências ao concreto, material e experiencial. Ele ouve o chamado das nuvens e vento, e é 

apressado no seu caminho por meteoros, relâmpagos e ventos. Ele entra no palácio celestial 

construído de elementos tais como fogo, relâmpagos, pedra e neve, e experimenta o quente e 

o frio que emana dele. Para Nickelsburg, esses componentes de história de chamado, 

combinado com referências ao estado emocional do visionário e suas reações físicas, 

constituem uma expressão sensual poderosa de uma crença religiosa
133

.  
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A descrição do trono divino, meta das ascensões apocalípticas, é apresentada dentro de uma 

compreensão do templo celestial. Pelo texto entende-se que Enoque não se aproximou muito 

do trono, provavelmente ficou do lado de fora da segunda casa.  Ele descreve o trono como 

tendo a aparência de cristal e rodas como o sol brilhante. Ele não descreve Deus mesmo, mas 

as suas vestes (14,18-20). O propósito de Enoque diante do trono está revelado no capítulo 

13,4-7. Os Vigilantes caídos solicitam que Enoque interceda a seu favor. Diante do trono 

divino, a petição de Enoque é rejeitada, e seu comissionamento
134

 para pronunciar o 

julgamento divino é registrado com grandes detalhes. A mensagem é específica aos Vigilantes 

caídos e deverá ser entregue no retorno de Enoque à terra. Não há qualquer indício de 

mensagem secreta ou mistério. 

 

Sumarizando, o conjunto de livros que compõem 1 Enoque é largamente conhecido como 

uma obra apocalíptica. Diferentes partes de 1 Enoque, como a que foi abordada, 1 Enoque 14, 

corporifica a noção de gênero apocalíptico dentro de suas sub-formas. Ele retrata um relato 

antigo de ascensão ao reino celestial. Essa ascensão é relatada em primeira pessoa, atribuída 

pseudepigraficamente a uma pessoa importante da Bíblia Hebraica, e toma lugar em uma 

visão de sonho. O método da mesma independe de fórmula, mas é dado pelo próprio Deus. Há 

uma detalhada descrição do céu e o propósito da ascensão é receber a resposta de Deus no que 

se refere aos Vigilantes. É anunciado um julgamento e um chamado de comissionamento 

profético. Não é relatada a pluralidade de céus, nem a presença de um anjo-guia. A viagem é 

finita, terminando com o visionário voltando à terra. O papel central da ascensão, o seu 

clímax, é alcançado com a visão do trono na segunda casa, e é dada uma revelação específica. 

 

2.5.2 Testamento de Levi 

 

Trata-se de um apocalipse de ascensão que pertence ao chamado Testamentos dos Doze 

Patriarcas, uma coleção de manuscritos gregos remanescentes, como também das traduções 

armênia e eslava baseadas no grego. Essa coleção tem sido ainda assunto de debates no que se 

refere à sua origem e data. O centro da questão é sobre sua autoria, se cristã ou judaica. Seu 

primeiro editor, J. E. Grabe
135

 (1698) estava convencido de uma autoria judaica com uma 

subsequente revisão cristã. Ele distinguia três camadas: 1. Um texto original judaico 

preocupado com os detalhes das vidas dos patriarcas; 2. Uma interpolação judaica que era de 
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natureza apocalíptica e messiânica; 3. Uma revisão cristã desta segunda camada judaica
136

. 

Essa autoria judaica não totalmente aceita teve entre seus representantes Bousset
137

 e 

Charles
138

.  

 

O surgimento da tese de M. de Jonge, The Testamento of the Twelve Patriarchs, em 1953, um 

pouco antes da publicação das descobertas do Qumran, promoveu a disputa contra a análise 

textual de Charles que defende a autoria judaica para os Testamentos. Argumentando que os 

textos eram de um autor cristão De Jonge, não apenas rejeita a autoria judaica dos textos, 

como também desaprova a possibilidade de uma interpolação cristã, mas defende uma 

completa redação cristã. O debate se acirrou com a descoberta do texto em Aramaico. 

Emergindo na forma de fragmento de Cairo Genizah, primeiramente publicado em 1900, foi 

robustecido pela descoberta de fragmentos da mesma obra aramaica entre os manuscritos do 

Mar Morto. Para Alexander
139

, não se trata do Aramaico original do qual o grego foi 

traduzido, embora tenha um vasto paralelo com o texto grego, compartilhando várias 

tradições e apontando para fontes comuns. 

 

 Uma obra recente que estuda os Testamentos e que seguem a abordagem de Charles vem de 

Ulrichsen (1991). Ele aceita a noção básica de que deve ter existido uma forma judaica dos 

Testamentos, como o seu predecessor, mas cria sua própria hipótese. Segundo Kugler
140

, 

embora interessante, essa obra lança mais nuvens no obscuro horizonte do tema. O ponto de 

vista de Alexander
141

 sobre a procedência específica do Testamento de Levi parece bastante 

condizente e é nessa linha que o estudo deste apocalipse é encaminhado. Para o autor a 

ascensão e a investidura celestial de Levi eram conhecidas em Qumran. A descoberta da obra 

em aramaico em Qumran destruiu o equilíbrio no que se refere aos diferentes pontos de vista. 

 

 A evidência qumrânica favorece uma Vorlage aramaica. Para Alexander, entretanto, não há 

razão para pensar que essas tradições de Levi realmente se originaram em Qumran. Elas 
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parecem ser bem mais antigas em termos históricos. Uma dos argumentos para isso é de que 

este texto não possui uma linguagem sectária. O fato de ele estar em Aramaico já contradiz 

uma origem qumrânica, dado que a preferência da comunidade qumrânica na linguagem de 

composição era claramente o Hebraico. Segundo Alexander, todos os textos aramaicos entre 

os manuscritos do Mar Morto foram, muito provavelmente, não sectários. Levi aramaico, 

como Enoque aramaico tratam-se de obras que foram altamente avaliadas e influenciáveis em 

Qumran.  

 

A opinião do consenso considera o Testamento de Levi uma obra cristã. A questão que Dean-

Otting
142

 levanta é se viagens celestiais neste texto podem ter sido adicionadas ao mesmo, 

uma vez que se trata de um estudo de textos de ascensão judaicos. A resposta repousa no fato 

de que, apesar de um trabalho cristão no texto, ainda é possível ver elementos ligando o 

mesmo a correntes de tradições que começam com a pura visão de ascensão encontrada em 

Enoque. Para Nickelsburg
143

, a ascensão de Levi está baseada na ascensão de Enoque em 1 

Enoque 14. Sabe-se que vários fragmentos de um ou mais documentos de Levi em Aramaico 

foram descobertos em Qumran. Um desses fragmentos mostra claramente que pelo menos um 

documento continha um relato de uma visão de Levi que envolvia mais de um céu. Collins
144

 

afirma que muitos desses fragmentos aramaicos coincidem em parte com a versão grega, 

garantindo assim que a versão grega cristã foi baseada em um trabalho judaico escrito em 

aramaico.  

 

Se uma origem cristã é atribuída ao Testamento de Levi, sua datação é considerada entre 190-

225 d.C., ou mais provavelmente, segundo De Jonge, na segunda metade do segundo século 

da era cristã. Mas, para Schäfer
145

, uma dependência da Vorlage judaica proveniente da 

Vorlage aramaica traz sua datação para antes da metade do segundo século antes de Cristo, 

posição adotada neste trabalho. O que não se pode esquecer, ressalta Collins
146

, é que todas as 

versões do Testamento de Levi são cristãs em suas presentes formas. Se as prováveis 
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passagens cristãs forem deixadas de lado, confirma a autora, a evidência interna sugere uma 

data por volta do segundo século antes de Cristo. 

 

As palavras que introduzem a edição revisada de Levi já informam seu gênero. Sabendo, o 

patriarca, que estava próxima a sua morte, chama seus filhos, compartilha experiência de vida 

e sabedoria, e instrui tudo o que eles devem fazer até o dia do julgamento (1,2). A passagem 

está conectada com Gênesis 34, a vingança do patriarca sobre Hamor e Siquém pelo que 

ocorreu com sua irmã Diná. A preocupação central do Testamento é a corrupção do 

sacerdócio pelos descendentes de Levi. Para Collins
147

, trata-se de duas visões de sonho, 2,6-

10; 8,1-19, que podem ser duas revisões da versão grega. A mais antiga delas envolve três 

céus, a mais recente fala de sete. Outra possibilidade é que os documentos do Testamento de 

Levi em aramaico envolveram apenas três céus, sendo o tema dos sete céus adicionado em 

algum estágio na transmissão grega da obra. 

 

2.5.2.1 Testamento de Levi 2. 6-10 

 

6. And behold, the heavens were opened and an angel of the Lord spoke to me? 

‘Levi, Levi, enter!’ 7. And I entered the first heaven, and saw there much water 

suspended. 8. And again I saw a second heaven much brighter and more lustrous, 

for there was a measureless height in it. 9. And I said to the angel, ‘Why are these 

things thus?’ And the angel said to me, ‘Do not be amazed concerning this, for you 

shall se another heaven more lustrous and beyond compare. 10. And when you have 

mounted there, you shall stand near the Lord. You shall be his priest and you shall 

tell forth his mysteries to men. You shall announce the one who is about to redeem 

Israel’.
148

 

 

Testamento de Levi 2. 6-10 (Tradução) 

 

6. E vejam, os céus se abriram, e um anjo do Senhor falou comigo: ‘Levi, Levi, 

entre!  7. E eu entrei no primeiro céu e vi lá muita água suspensa.  8. E depois eu vi 

um segundo céu muito mais iluminado e lustroso, pois havia uma altura 

imensurável ali. 9. E eu disse ao anjo, ‘por que essas coisas são assim?’ E o anjo 

disse a mim, ‘não fique maravilhado com isso, pois você verá outro céu mais 

lustroso e além de qualquer comparação. 10. E quando você tiver subido a ele, você 

ficará perto de Deus,  Você será Seu sacerdote e você passará adiante seus mistérios 

aos homens. Você anunciará aquele que está para redimir Israel.
149
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Levi descreve sua visão que é suposto ter sido dada ao patriarca Levi quando ainda vivo. A 

ascensão acontece em visão de sonho. Davi está lamentando sobre o estupro de sua irmã Diná. 

Ele faz orações e adormece. Sonha que estava em uma montanha e os céus são abertos e um 

anjo de Deus o chama para entrar. A imagem que é passada no texto é que Levi vai até o 

segundo céu e olhando para cima contempla através dos portões abertos a habitação de Deus. 

O anjo, que não é identificado por nome, o instrui sobre os céus, os quais são descritos duas 

vezes em formas diferentes (Levi 2,7-70; 3,1-8). Para Alexander, isso sugere uma combinação 

de duas fontes cosmológicas, as quais um editor uniu de forma descuidada
150

.  

 

De modo incomum no texto, Levi não alcança o terceiro céu, mas o contempla e vê o trono de 

Deus de um céu anterior. Descrições mais detalhadas são fornecidas pelo anjo, com referência 

ao terceiro céu, que será o próximo onde Levi adentrará, e no qual, quando ele tiver subido, 

ficará perto de Deus. Essas informações do anjo se complementam com a mensagem de que 

Levi será o sacerdote do Altíssimo, aquele que revelará seus mistérios aos homens e anunciará 

aquele que redimirá Israel. Para Dean-Otting
151

, o mais notável desenvolvimento que emerge 

é a transformação do visionário de mero receptor de mistérios a um declarador de mistérios. 

Duas ideias, em particular, ligam isto a outros textos de viagens celestiais: o fato de o 

visionário se tornar um sócio da divindade, e o fato de os mistérios de Deus lhe serem 

revelados. 

 

No capítulo 3, o anjo descreve o primeiro céu como escuro porque revela todas as injustiças 

da humanidade. Ele contém fogo, neve, e gelo, determinados por Deus para o julgamento de 

sua justiça, como também elementos que serão utilizados na punição da humanidade. No 

segundo céu estão os exércitos postos em ordem para o dia do julgamento para punir Belial
152

. 

E no mais alto céu habita a Grande Glória no Santo dos Santos, em toda sua santidade. A 

passagem que descreve os céus é, até certo ponto, perturbadora. Em alguns manuscritos três 

céus são enumerados, em outros sete. Charles
153

 argumenta que o esquema de três céus é mais 

antigo, e foi posteriormente expandido para sete.  
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Não se tem evidência para determinar quando a edição de Testamento de Levi que faz 

referência aos sete céus foi originada. Tudo que se pode deduzir em relação à data é que a 

mesma está depois do segundo século antes de Cristo. Para Collins
154

, é notável que esta 

edição não adicione nenhuma nova informação sobre o conteúdo dos céus, mas simplesmente 

divide a informação dada na primeira edição entre um maior número de céus. Para a autora, 

não é provável que o tema dos sete céus seja resultado de um desenvolvimento judaico 

interior. Da mesma forma que a noção de três céus, isso foi provavelmente inspirado na 

tradição babilônica. 

 

Para Himmelfarb
155

, a preocupação central do Testamento de Levi é a corrupção do 

sacerdócio pelos descendentes de Levi. A compreensão do céu como se fosse um templo é 

mostrada de forma clara na visão divina de Levi. Os portões do céu se abrem para revelar o 

Altíssimo sentado no seu trono (5.1). Aqui Levi é comissionado como um sacerdote (5,7), 

onde lhe é dada uma espada para punir Siquém pelo estupro de Diná.  A legitimação de Levi 

como sacerdote e escolhido de Deus é um elemento importante no relato, legitimação que se 

estende aos seus sucessores. Diferente de Enoque, Levi não demonstra temor e negligencia o 

protocolo diante da visão de Deus, o que não é comum nos relatos de ascensão ao trono.  

 

No capítulo 8, outra visão descreve a investidura de Davi como um sacerdote. Anjos o ungem 

e o vestem com a roupa de sacerdote. Não existe nenhuma menção de entronização no 

Testamento de Levi, mas no capítulo 8 a ideia de sacerdote eterno é aparentemente referida. 

Para Eskola
156

, quando Levi é vestido com as vestes sacerdotais pelos homens (anjos?), a cena 

expressa uma convicção similar à que se encontra no Salmo 110. O sacerdócio Levítico 

poderia ser identificado com o “sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque” (Sl 

110.4). Depois da visão, Levi exorta seus filhos e condena os futuros pecados de seus 

descendentes. 

 

Sumarizando, o Testamento de Levi (2,6-10) relata uma ascensão celestial atribuída 

pseudepigraficamente ao patriarca Levi, o terceiro filho de Jacó. A descrição revela tratar-se 

de um apocalipse por suas similaridades com o que se encontra nos apocalipses. Os céus são 
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abertos e o visionário é chamado a entrar.  A visão tem como base 1 Enoque 14, no entanto, 

se apresenta de forma mais desenvolvida. O propósito principal da ascensão é a legitimação 

do sacerdócio Levítico na pessoa de Levi e seus descendentes e confirmação de que ele é o 

escolhido de Deus. No capítulo 8, outra visão descreve a investidura de Levi por sete anjos. 

Em alguns aspectos a ascensão foge do padrão que prevalece nos apocalipses. Enquanto o 

relato é feito na primeira pessoa, a descrição do céu é dada na terceira pessoa pelo anjo. Na 

visão relatada em 2,6-10, Levi não vai ao terceiro céu, mas contempla o trono de Deus em um 

céu anterior.  

 

A ascensão neste texto acontece através de uma visão de sonho, e é precedida pela lamentação 

e oração a respeito do estupro de sua irmã. Levi estava em uma montanha e de lá foi chamado 

pelo anjo para entrar. Seu retorno à terra também é conduzido pelo anjo. O texto possui duas 

diferentes recensões que conduzem a duas diferentes cosmologias, uma de três céus e outra de 

sete. A estrutura do templo é mantida. Três personagens são apresentados na ascensão: Levi, o 

anjo guia e o Santíssimo.  A visão do trono de Deus está presente, no entanto, não é relatada. 

Da mesma forma não é apresentada por parte do visionário, qualquer descrição de temor ou 

reverência diante da divindade que está sentada no trono. Dois diferentes aspectos distinguem 

este texto de outros apocalipses do período: sua escatologia que é apresentada através da 

corrupção da humanidade e o julgamento; e o contexto messiânico que é dado através da 

transformação do visionário de receptor de mistérios em porta-voz de mistérios (Levi 2,10). 

 

2.5.3   3 Baruc 

 

Por muito tempo 3 Baruc não despertou o interesse dos estudiosos dos apocalipses judaicos 

antigos. A pesquisa acadêmica sobre o mesmo é muito restrita, sendo iniciada em 1886, 

quando Stojan Novakovic publicou o manuscrito eslavo N. O texto grego encontrado no 

Museu Britânico por E. Cuthbert Butler foi publicado por Montagne R. James em 1897
157

. 

Recentemente tem recebido atenção dos acadêmicos como uma obra inestimável para o 

estudo do judaísmo helenístico. Trata-se de uma provável composição judaica que, como 

muitos escritos apócrifos e pseudoepígrafos, tem sido preservada em tradições cristãs. 

Enraizado na tradição judaica e produto do período helenístico, não pode ser compreendido 

fora do contexto dessas tradições, como também da literatura rabínica. 
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Datado, com considerável certeza, logo após os anos setenta da era cristã, 3 Baruc é composto 

em grego e preservado em duas edições, Grega e Eslava. Ambas as edições mostram 

indicações de independentes revisões cristãs. Essa discussão terá como base a versão grega. O 

texto, em sua forma atual, mostra um substancial grau de helenização. Para Kulik, isso se 

torna evidente na linguagem em si, nas gematrias
158

 baseadas em palavras gregas, em nome 

de rios e na tradução grega de conceitos hebraicos como a substituição de Seol por Hades, ou 

na correspondência encontrada em 3 Baruc, do pássaro protetor Ziz por Phoenix, adotando 

não apenas o nome grego, mas as características
159

. O texto também compartilha um 

significante número de tradições raras e únicas com os escritos gnósticos, tradições essas que 

reaparecerão mais tarde no misticismo judaico, e que podem refletir uma herança judaica 

comum.  

 

As palavras introdutórias do livro são “a narração e revelação (avpoka,luyij) de Baruc, a 

respeito dessas coisas inefáveis as quais eu vi pelo comando de Deus” (prólogo, 1). Um título 

abreviado aparece no segundo verso: “a revelação (avpoka,luyij) de Baruc”, nomeia a literatura 

como um todo. A palavra avpoka,luyij não ocorre com muita frequência na literatura 

apocalíptica e o verbo   avpokalu,ptw também não é encontrado com frequência fora da 

Septuaginta, onde tem o sentido de revelar (uma tradução do termo hebraico  alg), e ganha 

um sentido teológico quando a divindade é o sujeito. O termo “coisas inefáveis” (a;rrhta) 

ocorre  uma vez em 3 Baruc e é encontrado também no contexto de ascensão em 2 Coríntios 

12,4, no qual Paulo fala de revelação (avpoka,luyij). A palavra não se encontra na Septuaginta, 

mas é frequentemente usada nos papiros helenísticos associada com os mistérios. 

 

O anjo promete uma revelação de mistérios (musth,ria) a Baruc (1,6; 1,8; 2,6). Para Dean-

Otting esses mistérios a serem revelados referem-se aos diferentes níveis de céus e o que está 

contido em cada um deles, tais como lugares de punição e recompensa, os astros e seus 

trajetos, e um tipo de cena de julgamento
160

. Um notável paralelo ao título de 3 Baruc 

conectando o verbo avpokalu,ptw com a palavra musth,ria é encontrado em Daniel 2 no qual 

Deus é apresentado como o revelador de mistérios. Sete referências da palavra aramaica zd, 
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das quais quatro aparecem na passagem de Daniel são referidas à palavra musth,rion. Essa 

mesma palavra aramaica é usada na literatura de Qumran, relacionada com segredos ou 

planos ocultos de Deus para o futuro ou mesmo ao tempo presente. 

 

A questão que se levanta é por que esta obra foi atribuída a Baruc, um personagem com um 

papel menor nas escrituras bíblicas, mas que acumula quatro pseudoepígrafos atribuídos a ele. 

Seria ele uma testemunha da destruição do Templo em Jerusalém?  Para Collins, a destruição 

anterior do Templo foi escolhida apenas como um lugar fictício por causa da destruição do 

ano 70 d.C.
161

 A seleção de Baruc, o escriba de Jeremias, pode refletir a conexão com a 

natureza “incompleta” da revelação desta obra, que carece de teofania e apoteose de um lado, 

e o duvidoso ou status de segundo grau de Baruc como um profeta de outro
162

.  

 

Certos temas comuns em outros apocalipses tais como a transformação do visionário, ou a sua 

entronização, como também a visão do trono da glória não estão presentes nesta obra, razão 

pela qual Himmelfarb afirma que 3 Baruc está à parte dos outros apocalipses
163

. No entanto, 

Kulik chama a atenção para o fato de não se estar lidando com uma polêmica contra a tradição 

Enóquica, mas ao contrário, com um herói menor coexistindo com a tradição, um tipo 

especial de mais modesta e limitada experiência mística
164

.  

 

Considerando a tradição de viagem celestial, 3 Baruc é o texto mais altamente 

desenvolvido
165

. Ele compartilha um significativo número de temas comuns com outros textos 

de ascensão celestial, tais como o cenário da ascensão, chorando às portas do Templo 

destruído, Baruc busca a vindicação da providência divina para a catástrofe; do início ao fim 

da viagem, Baruc é guiado por um anjo; a viagem se dá em um período de sono; o relato é 

narrado em primeira pessoa; a cosmologia é de múltiplos céus e o conteúdo de cada um deles 

é revelado.  
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2.5.3.1    3 Baruc 1, 1-8 

 

Woe, now I Baruch (was) weeping in my mind and considering the people and how 

King Nebuchadnezzar was permitted by God to plunder his city, saying, “Lord, 

why have you set fire to your vineyard and laid it waste? Why have you done this? 

And why, Lord, did you not requite us with another punishment, but rather handed 

us over to such heathen so that they reproach us saying, “Where is their God?”’. 

And behold, while I was weeping and saying such things, I saw an angel of the 

Lord coming and saying to me, “Know, O man, greatly beloved man, and do not 

concern yourself so much over the salvation of Jerusalem. For thus says the Lord 

God Almighty, and he sent me before you in order that I should proclaim and 

disclose to you all things of God. For your prayer has been heard before him and 

has entered the ears of the Lord God.” And when he told me these things, I became 

calm, and the angel said to me, “Cease irritating God, and I will disclose to you 

other mysteries greater than these.” And Baruch said, “As the Lord lives, if you 

disclose a word to me and I hear it from you, I shall speak no further. May God add 

to me punishment on the Day of Judgment if I speak in the future.” And the Angel 

of hosts said to me, “Come and I shall disclose to you the mysteries of God.
166

 

 

 

3 Baruc 1, 1-8 (Tradução) 

 

Ai de mim, agora eu Baruc (estava) chorando em minha mente e considerando o 

povo e como Deus permitiu ao rei Nabucodonosor saquear sua cidade, dizendo, 

“Senhor, por que tu tocaste fogo na tua videira e puseste isso em destroços? Por que 

tu fizeste isto? E por que, Senhor, tu não nos favorecestes com outro castigo, mas 

ao invés disso nos entregastes a tais pagãos de forma que eles nos acusam dizendo, 

‘Onde está o vosso Deus?’” E vejam, enquanto eu estava chorando e dizendo tais 

coisas, eu vi um anjo do Senhor vindo e dizendo para mim, “Saiba, ó homem, 

homem grandemente amado, e não se preocupe tanto sobre a salvação de 

Jerusalém. Pois assim diz o Senhor Deus Poderoso, e ele assentou-me diante de si a 

fim de que eu possa proclamar e revelar a ti todas as coisas de Deus. Pois a tua 

oração foi ouvida diante de mim e entro nos ouvidos do Senhor Deus. E quando me 

disse essas coisas, eu fiquei calmo, e o anjo me disse, “Pare de irritar a Deus, e eu te 

revelarei outros mistérios maiores do que esses.” E eu Baruc disse, “Como o 

Senhor vive, se tu revelares uma palavra a mim e eu escutar isto de ti, eu não falarei 

mais. Possa Deus adicionar a mim castigo no Dia do Julgamento se eu falar daqui 

para a frente.” E o anjo anfitrião me disse, “Venha e eu te revelarei os mistérios de 

Deus.
167

  

 

O conteúdo da narrativa é extremamente enigmático. Chorando nos portões do Templo 

destruído, um anjo se aproxima de Baruc e o informa que sua oração foi ouvida e que ele 

deveria “cessar de provocar Deus” (1,6/G). Em resposta, esse anjo enviado pelas promessas 

de Deus iria lhe mostrar “grandes mistérios”. Em 3 Baruc, o anjo-guia é o intérprete das 

revelações de Deus. Ele guia Baruc, responde suas perguntas e o instrui o que fazer quando 

necessário. O método da ascensão referido no texto é o voo, como se ele possuísse asas. No 
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final da narrativa, de forma abrupta, Baruc é trazido de volta à terra, para o lugar onde estava 

antes da ascensão, para comunicar o que ele viu a outros.  

 

No início da viagem o anjo leva Baruc para o lugar onde o céu foi estabelecido e onde se 

encontra um rio, impossível de ser atravessado (2,1), na descrição de Kulik, “ao fim da terra”, 

onde o rio que circunda a parte plana da terra encontra as partes “finais” do hemisfério do céu, 

um rio que não pode ser atravessado por nenhum ser que respira, uma vez que a fronteira 

entre os dois mundos não pode ser atravessada por espíritos alienígenas demoníacos 

terrestres
168

. Essa presença de água no céu parece ter sua raiz no primeiro capítulo de Gênesis. 

“Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas 

sobre o firmamento. E assim se fez” (Gn 1,7), justificando, dessa forma, a presença de água 

nos céus.  

 

Depois de passar as águas no céu, o anjo conduz Baruc a uma grande porta, a entrada do 

primeiro céu, tão vasta que tomou o tempo de trinta dias voando para atravessá-la. Esse 

portão-túnel é, mais tarde, relatado como possuindo dimensões mensuradas como a distância 

que separa a terra do céu. Dentro deste primeiro céu eles encontram uma planície habitada por 

criaturas de estranha forma, rostos de boi, chifres de veado, pés de cabra, e lombos de ovelha, 

provavelmente forças demoníacas dos céus inferiores, “aqueles que construíram a torre de 

guerra contra Deus” (2,1-7), a torre de Babel, ou quem sabe os Vigilantes caídos 

sobrevivendo tanto fisicamente como em espíritos demoníacos. Em seguida o anjo leva Baruc 

para o segundo céu, percurso que é feito voando por sessenta dias.  

 

No conteúdo do segundo céu estão incluídos aqueles que conspiraram para construírem a torre 

de Babel, forçando o povo a fazer tijolos. (3,1-8). Suas aparências eram como a de cães cujos 

pés eram semelhantes ao de um veado. Baruc é instruído em como esses seres afligiram as 

mulheres que estavam próximas a darem a luz, informação que, segundo Kulik, está associada 

ao caráter dos demônios como perigosos para mulheres que estão nesse estado
169

, referência 

também encontrada em Apocalipse de João 12. Depois de uma viagem ainda mais longa, 

cento e oitenta e cinco dias, através de outro portão, o anjo-guia e Baruc chegam ao terceiro 

céu, o mais complexo dos cinco céus mencionados. 
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No terceiro céu, Baruc vê outra planície com a Serpente cujo ventre é o Hades (4,1-5). Em 

5,1-3, o Hades é identificado como o ventre do dragão que devora e se alimenta do corpo dos 

maus, e na forma de um monstro bebe um cúbito da água do mar, embora o mesmo não baixe 

(4,6). Para Dean-Otting, a presença de uma serpente/dragão no céu está em harmonia com a 

astrologia helenística que ensina a existência da “grande serpente celestial”, que dominava os 

céus e continha em si mesma o cosmos. Nos Atos de Tomé também está registrado sobre um 

“dragão devorador”. Para a autora este frequente tema dos textos gnósticos não é apenas um 

símbolo do mundo mau, mas também um lugar ou um representativo do reino dos mortos. Na 

especulação gnóstica o oceano circunda o mundo todo como uma grande serpente
170

.  

 

Em textos bíblicos como Sl 104,24; Jó 41, e Is 27,1 há descrições de serpente, dragão, 

monstros marinhos que também podem ter influenciado o quadro imagético de Baruc. É 

intrigante a abordagem do capítulo 4 de que o Hades está no céu. Tanto o Seol dos hebreus, 

quanto o do Hades dos poemas homéricos eram localizados “embaixo” e eram habitação tanto 

do bom como do mau. De acordo com Jó 10,21; 7,9;16,22 os mortos permanecem para 

sempre na escuridão. No Novo Testamento, em Ap. 12 o “grande dragão” celestial, a “antiga 

serpente, que é chamada diabo e Satanás” foi atirado para a terra durante a batalha e seu lugar 

não foi encontrado no céu. Para Kulik, se 3 Baruc também identifica a serpente com 

Satan(iel) isso deve representar uma tradição alternativa.  

 

Na tradição judaica somente os justos merecem o reino celestial, no entanto em algumas 

fontes judaicas a “recompensa” eterna para os maus está localizada no céu (1 Enoque 18-19; 2 

Enoque 10 e 3 Baruc). No Testamento de Levi, independente das versões, os dois céus mais 

baixos estão conectados com punição. Em 3 Baruc tanto o inferno como o Paraíso estão 

provavelmente no mesmo céu. A visão da serpente e do Hades é interrompida, ainda no 

terceiro céu, quando Baruc pede ao anjo que lhe mostre a árvore que levou Adão a se 

extraviar. Esta é a primeira coisa que Baruc pede para ver ou ouvir, talvez no interesse de 

conhecer a origem do mal. A vinha é apontada pelo anjo. A identificação da árvore do 

conhecimento com a vinha não é única em 3 Baruc, mas é a única composição que conecta 

isto com o abuso de vinho e fala sobre sua origem diabólica
171

. 
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 Collins
172

 chama a atenção para o simbolismo que está implícito na resposta. Baruc está 

inicialmente chorando sobre a destruição de Jerusalém na mão dos gentios: “Senhor, por que 

o Senhor colocou fogo na sua vinha e a destruiu?” Israel, ou Jerusalém é a vinha do Senhor 

(cap.1). Se o simbolismo é usado coerentemente, as implicações são impressionantes, afirma 

o autor. Se nenhum bem vem da vinha, nenhum bem pode vir da videira. Isso equivaleria a 

uma rejeição definitiva de Jerusalém, sem paralelo na literatura judaica, o que pode ser visto 

como a culminação da tendência no Judaísmo da diáspora. Não há informação sobre a 

restauração de Jerusalém em 3 Baruc o que o difere nitidamente de 4 Esdras e 2 Baruc. 

 

O próximo estágio da viagem de Baruc, ainda no terceiro céu, é cheio de revelações. Nos 

capítulos 6-9 é apresentado o mais elaborado tratamento do fenômeno cosmológico em 3 

Baruc. O anjo e Baruc prosseguem para o leste e observam a antropomórfica figura do sol 

coroado e dirigindo sua quadriga, uma bem conhecida imagem greco-romana, mas que não é 

nova para o judaísmo do período helenista, para quem esse conceito é tão antigo quanto o 

sétimo século, sob a dominação dos assírios. Um pássaro se conduzia em frente da carruagem, 

definido pelo anjo com “guardião do mundo”, visto que abrindo suas asas recebia os raios 

ardentes do sol permitindo dessa forma a sobrevivência da raça humana. Tratava-se de um 

pássaro gigantesco chamado Phoenix, nascido em fogo e produz canela como o Phoenix 

grego. 

 

Baruc assiste o nascer do sol a partir do terceiro céu. Os 365 portões do céu se abrem com um 

grande ruído. A luz é separada das trevas. O pássaro comanda o sol a brilhar. Baruc prossegue 

com o anjo para o oeste para assistir o por do sol. A coroa é tirada da cabeça do sol para ser 

renovada durante a noite, uma vez que ela é profanada através de seus raios pelos pecados 

humanos. A lua e as estrelas são colocadas no mesmo céu. Com a chegada da noite a 

carruagem da lua aparece acompanhada pelas estrelas (cap. 9). O texto relata que a lua era tão 

bela como o sol, mas a deidade a puniu, porque ela não se ocultou durante a transgressão de 

Adão e Eva, quando deveria se constituir testemunha da tragédia cósmica. Essa descrição em 

3 Baruc é única. 
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O anjo leva Baruc para o quarto céu
173

 onde ele vê uma planície e no meio dela um lago 

(10,1-7). Havia neste lugar uma multidão de pássaros de todas as espécies, mas não similar 

aos  da terra. É o lugar onde as alma dos justos vêm, quando eles se reúnem para juntos, em 

coro, louvarem ao Senhor. Embora não relatado por Baruc, paralelos como Platão (Phaedo) 

mostram que o lago pode ser um purgatório para as almas enquanto se transformam em seres 

celestiais, ou também um bálsamo nas quais as almas se banham antes de entrar no Paraíso. 

Para Kulik, essas almas são batizadas no lago, que como o lago de Acherousia, é uma 

purificação e provavelmente uma pia de transformação, esperando a unção da vida eterna que 

será dada pelos seus anjos no próximo céu. 

 

No capítulo 11 o anjo conduz Baruc ao quinto céu no qual ele encontra uma porta fechada 

onde só Miguel pode entrar (11,1 e seguintes; 14,1;15,1. 17,1). Baruc questiona o anjo sobre a 

porta fechada e o anjo lhe ordena para que espere porque ele verá a glória de Deus. A cena do 

portão (11-16) é o ponto culminante de toda a visão.  O portão abre somente para admitir o 

comandante-chefe Miguel, o guarda da chave do reino, e o sumo sacerdote angélico vindo 

com um estrondoso som receber as orações dos homens. Ele segura uma bacia cósmica. Três 

grupos de anjos se aproximam da entrada. Um grupo se aproxima segurando cestas cheias de 

flores que são as obras dos justos. Outro grupo carrega cestas parcialmente cheias, contendo 

as obras das pessoas de caráter médio, e um terceiro grupo carregando cestas vazias, 

lamentando seu trabalho com os maus. 

 

Miguel parte, a porta se fecha e um som de trovão é ouvido indicando que Miguel está 

apresentando as obras dos homens a Deus (14,1-2). Em seguida o portão abre-se novamente e 

Miguel distribui o óleo da vida, proveniente da oliveira celestial, a árvore da vida que ele 

mesmo plantou que serve como unção de vida eterna e como um carismático “selo” 

protetor
174

.  Miguel envia de volta os grupos de anjos que trouxeram os cestos cheios e os que 

trouxeram cestos pela metade para abençoar seus trabalhos. Aos anjos que vieram de mãos 

vazias não lhes é permitido abandonar seus homens, mas lhes é dada uma mensagem da 

divindade. 

  

                                                 
173

 No capítulo 10 o texto registra que Baruc entra no terceiro céu, o que parece impossível visto que ele já está 

lá, daí a suposição de que se trate do quarto céu, uma vez que são apresentados diferentes conteúdos. 
174

 KULIK, Alexander. 3 Baruch: Greek-Slavonic Apocalypse of Baruch. Commentaries on Early Jewish 

Literature (CEJL). Berlin; New York: De Gruyter, 2010. p. 32. 



 74 

A cena litúrgica sugere o papel de sumo sacerdote a Miguel. Anjos entregam suas ofertas a ele 

as quais são levadas para um céu mais alto, por trás do portão fechado. A cerimônia não é 

descrita nem tampouco visível. Óleo de recompensa é distribuído aos anjos no retorno de 

Miguel do trono do Senhor.  Um paralelo muito próximo para esta cena é encontrado em Ap 

5,8 e 8,3-5. Enquanto em 3 Baruc o grupo de anjos traz cestos de flores (12,1), no relato de  

Apocalipse  são trazidas taças de incenso. Em ambos os textos o contexto de orações pode ser 

aplicado como conteúdo da oferta. Em Apocalipse “outro anjo” enche o incensário de fogo do 

altar e lança sobre a terra. Um paralelo mais detalhado desta cena de 3 Baruc pode ser 

encontrado em Apocalipse de Paulo cuja similaridade sugere uma dependência mútua ou uma 

fonte comum para os dois apocalipses.  

 

Uma das questões intrigantes em 3 Baruc diz respeito à cosmologia do texto em relação à 

quantidade de céus. Enquanto cinco são descritos, o texto dá a entender que existem mais. Se 

a obra pressupõe mais do que os cinco, o número mais provável é sete, segundo Adela 

Collins
175

.  Na compreensão de Himmelfarb
176

, a ascensão de Baruc termina na entrada do 

templo celestial no quinto céu, mas Miguel ascende mais além para encontrar-se com Deus. 

Para a autora, o quinto, sexto, e sétimo céus constituem os três compartimentos do templo 

celestial. Dessa forma 3 Baruc contém uma ascensão através de sete céus, onde, no entanto, 

Baruc não vê o trono celestial. O anjo que o conduz várias vezes lhe promete ver a glória de 

Deus, embora Deus nunca apareça em pessoa. 

 

A respeito da cosmologia de 3 Baruc, o número de céus assumidos pelo autor e os que ele 

realmente narrou, Harlow
177

 levanta uma específica questão quanto à possibilidade do herói 

ter alcançado o mais alto céu e questiona: realmente era de se esperar que Baruc assumisse a 

cosmologia, largamente aceita, dos sete céus? Para Collins, como mencionado, em uma 

cosmologia de mais de três céus o número mais provável seria sete. Os vários argumentos 

para a condensação nos cinco céus é a utilização da imagem do templo, mas não se tem 

nenhuma indicação clara de que o quinto céu faz parte do templo celestial. 
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Para Dean-Otting
178

, o agir da divindade está registrado no relato de Baruc através do 

estampido do trovão. Três vezes uma trovoada acompanha o abrir e o fechar dos portões do 

céu (6,14; 11,3-5; 14;1-2). Duas vezes o estampido do trovão é seguido por uma voz (6,14; 

11,5). Para a autora, a coincidência do trovão com a voz, associada com o tremer do chão, 

como um terremoto, pode ser nada menos do que a revelação da divindade. Isso pode ser 

comprovado em muitos paralelos bíblicos (Ex 19,16-19; Jó 37,2; e inúmeros salmos) como 

um contexto de teofania. Em 3 Baruc se tem, meramente, a sugestão da presença de Deus por 

trás de cada ação. Sua presença é indicada por sua voz (trovão) e o poder de sua força 

chacoalhando os vários céus. Esta é uma das formas que em 3 Baruc é evidenciado o poder da 

divindade sem recorrer a uma elaborada descrição da aparência de Deus. 

 

Outra intrigante questão em 3 Baruc é a identificação do Hades no terceiro céu (4,3), 

refletindo um desenvolvimento mais além do que as funções escatológicas em Testamento de 

Levi. Inferno e Paraíso estão situados lado a lado em 2 Enoque 8-10. Tanto em 2 Enoque 

quanto em 3 Baruc, Hades ou o seu equivalente é colocado no mundo celestial ao contrário de 

que sob a terra. Para Collins, isto pode refletir uma nova cosmografia. A visão antiga é 

expressa por Platão in Phaedrus 249A-B: os maus serão punidos embaixo da terra e os bons 

serão recompensados em um lugar celestial. A nova visão é típica de Plutarco (46-120 d.C.). 

De acordo com o seu diálogo Na Face da Lua, quando a alma deixa o corpo, ela deve gastar 

algum tempo na esfera da lua. Os injustos são punidos lá; os justos também precisam de 

purificação no prado do Hades. De qualquer forma, linguagem sobre o “mundo inferior” 

continuou sendo usada nas descrições refletindo o novo quadro mundial
179

.  

 

Fazendo um sumário de importantes pontos da obra de 3 Baruc  inicialmente se tem a 

lamentação de Baruc que abre o parágrafo 1,1-2, e que permeia todo o seu livro . A resolução 

da aflição de Baruc depende de uma revelação do mundo sobrenatural em visões. “Onde está 

o Deus deles?” (1,2). Neste contexto, aparece o anjo trazendo a resposta à sua questão. Deus, 

mesmo não sendo visto, é onipotente e atento. Sua força e poder são revelados no decorrer da 

ascensão. O autor gera uma expectativa nos leitores de ver a divindade, procedimento comum 

nos relatos apocalípticos de ascensão ao céu. O abrupto término da ascensão contradiz a 

concepção da antropomórfica descrição de Deus e a transformação angélica do visionário. A 
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tensão parece ser mais destacada na detalhada passagem da carruagem do sol e de sua glória. 

No entanto, este trabalho tende para a posição apontada por Dean-Otting que defende que essa 

passagem serve para um único propósito, a mensagem central do texto, a onipotência de Deus. 

 

Trata-se de uma visão ou sonho. A viagem é uma revelação dos mistérios de Deus. O relato 

da ascensão ocupa o livro todo. O texto compartilha muitos temas comuns com outras 

descrições de ascensão ao céu. A visão é narrada em primeira pessoa e é atribuída a uma 

figura da Bíblia Hebraica. Baruc está sempre acompanhado de um anjo que o guia e interpreta 

as visões. Há uma detalhada explanação do conteúdo dos múltiplos céus. A visão revela 

lugares de punição e julgamento. A consolação tem um papel mais claro que em 2 Enoque e 

predomina sobre a exortação. A cosmologia dos sete céus (?) apresentada em 3 Baruc é o 

modelo mais desenvolvido entre as tradições judaicas e cristãs. Diferentemente de outros 

textos, Baruc não vê Deus sentado no trono, nem mesmo entra no mais alto céu. No entanto 

sua voz está presente e sua força e poder são revelados. A visão não revela situações de pavor, 

medo ou temor. 

 

2.5.4      2 Enoque 

 

Até este momento foram apresentados textos de apocalipses judaicos que têm sido 

encontrados em manuscritos gregos. O próximo e último apocalipse a ser abordado para uma 

posterior análise simultânea com o relato de ascensão de 2 Coríntios 12,1-10, é o apocalipse 2 

Enoque, ou Enoque Eslavo. 2 Enoque tem sido preservado somente em eslavo, mas acredita-

se que possivelmente a maior parte desse livro foi escrita pela primeira vez em grego
180

. Há 

duas versões da obra, uma longa e outra mais curta. Há uma discussão textual quanto à 

fidedignidade das mesmas. O consenso é de que a versão mais curta é mais original. 

Charles
181

 defende a versão longa enquanto Vaillant
182

 defende a versão mais curta. 

Andersen
183

, apesar de argumentar a favor da versão longa, tem, juntamente com Böttrick
184

, 

buscado encorajar o debate sobre as versões para a compreensão do texto. 
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Quanto à procedência e datação da obra 2 Enoque, há uma opinião contraditória por parte dos 

estudiosos. Para Charles, 1913, trata-se de uma obra do início do primeiro século da era cristã, 

sob influência de 1 Enoque, cujo editor final foi um judeu helenista, tendo como o lugar de 

sua composição o Egito
185

. Para Vaillant, trata-se de um texto que é uma “imitação cristã de 

um apocalipse judaico”, justificando seu uso por Origen ao lado do Pastor de Hermas 

datando-o, dessa forma, do segundo século
186

. Para Böttrick, os manuscritos longos contêm 

várias interpolações que fornecem informações sobre a transmissão do livro. Estágios de 

transmissão tais como misticismo judaico antigo, teologia cristã, e cronografia bizantina 

parecem ter tomado lugar no manuscrito antes do livro ser traduzido para o eslavo, no fim do 

décimo segundo século. Dessa forma, segundo o autor, é possível admitir hipoteticamente um 

texto original que anteceda 70 d.C..  

 

Algumas evidências como a exaltação de Enoque, a importância dos sacrifícios e nenhuma 

presença de um salvador conduzem à consideração de uma origem judaica para o texto cuja 

datação antecede a destruição do Templo em 70 d.C.. O livro está estruturado em três seções: 

A ascensão e comissionamento de Enoque (3-37); a descida de Enoque à terra e a subsequente 

passagem da revelação aos seus filhos, e sua volta ao céu (38-68); a seção de Melquisedeque 

(69-73). A ascensão toma a forma de uma narrativa e é estruturada em uma sequência de sete 

céus. No contexto da ascensão é interessante perceber que tanto Enoque, como Levi e Baruc 

estão experimentando certa crise. Entretanto, apesar de no início do livro estar registrado “em 

grande angústia, chorando com os meus olhos”, não há descrição de crise em 2 Enoque.   

 

Enquanto Enoque está dormindo dois mensageiros de Deus aparecem a ele. Enoque é 

acordado pelos mensageiros, que durante todo o processo de ascensão é descrito como “dois 

homens enormes” e não anjos, e é comunicado sobre sua ascensão ao céu. Diferentemente de 

outros relatos de ascensão ele tem tempo para se preparar e avisar seus filhos sobre sua 

temporária ausência, sugerindo, dessa forma, uma ascensão no corpo. Embora se trate de uma 

ascensão durante a vida terrena do visionário, 2 Enoque diferencia-se também de outros 

relatos desse tipo, pelo fato de seu retorno à terra ser estipulado em trinta dias, sendo depois 

permitido seu retorno final ao céu. Trazendo detalhada descrição dos céus inferiores, 2 

Enoque destaca-se pela descrição do mais alto céu, onde Deus habita. É relatada a presença de 
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inúmeros anjos, alguns dos quais são apenas percebidos e outros a quem Enoque realmente se 

dirigiu. 

 

Assistido pelos dois “homens”, montado sobre suas asas, Enoque faz uma viagem aos 

fenômenos cósmicos, o lugar onde se armazenam as nuvens, onde se guarda a neve e o 

orvalho.  Da mesma forma que Baruc, ainda nas nuvens, ele vê o primeiro céu, onde é descrita 

a presença dos anciãos soberanos do ordenamento das estrelas, os depósitos das nuvens, da 

neve, do orvalho e seus guardiões, e um grande mar, maior do que os mares da terra.  (4-6).  

Acompanhado pelos “homens” Enoque é elevado ao segundo céu, onde lhe é mostrado o 

lugar de punição dos anjos rebeldes aprisionados que, chorando pediam que ele intercedesse 

por eles, cena presente no capítulo sete do livro dos Vigilantes. Enoque recusa-se a interceder 

por eles dizendo “Quem sou eu, um mortal, para que possa interceder pelos anjos?” (7,1-5).  

A imagem do Paraíso sucede a visão do lugar escuro de punição. No terceiro céu as visões se 

opõem às do segundo céu. O texto relata que os dois “homens” carregaram Enoque ao terceiro 

céu, e eles o deixaram no meio do Paraíso, que é a herança eterna dos justos, um lugar 

preparado para eles. Tudo ali é de beleza inefável, flores, frutos, árvores, rios de águas 

calmas, e a árvore da vida, lugar onde Deus repousa quando vai ao Paraíso (8,1-3), 

antropomorfismo incomum nos textos deste tipo, observa Gooder
187

. Este jardim é guardado 

por anjos que cantam eternamente (8,8). Em seguida os dois “homens” subiram com Enoque 

para o norte do terceiro céu, um lugar terrível, de tortura e tormento, penumbra e trevas, de 

fogo e de chamas, lugar de frio e neve, onde anjos carregando armas atormentavam aqueles 

que lá se encontravam sem misericórdia (10,1-3), um lugar preparado para os maus e injustos. 

 

Deixando para trás a habitação dos justos e injustos, Enoque é carregado ao quarto céu, onde 

lhe são mostrados os movimentos do sol e da lua, seus portões (11-17), cenas familiares 

apresentadas em 1 Enoque e 3 Baruc. No final da viagem ao quarto céu são vistas as tropas 

armadas servindo ao Senhor com címbalos, órgãos e uma incessante voz (17,1) provendo 

música celestial. No quinto céu, Enoque vê muitas tropas “Egori” que se assemelham a 

homens e seu tamanho é maior do que os gigantes (18,1). Trata-se dos Vigilantes que não 

caíram e que lamentam pelos que caíram. Enoque os encoraja para que eles continuem sua 

liturgia de louvar ao Senhor novamente, e eles o fazem.   
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Enoque é carregado pelos dois “homens” ao sexto céu onde ele vê “sete categorias de anjos 

brilhantes e gloriosos cujas faces brilhavam como o sol” (19,1). Trata-se de servos da 

divindade responsáveis pela organização do cosmos e a harmonia dos céus. Suas funções 

incluem a manutenção do prazeroso som e louvor, como também governo sobre as estações, 

sobre os anos, sobre rios e mar, sobre os frutos e grama, organizando a vida das pessoas e 

escrevendo diante da face de Deus (19,2-5). No seu meio, sete phoenixes, sete querubins, sete 

anjos de seis asas cada um, cantando em uma só voz de forma indescritível, inefável, e Deus 

se regozijando no seu assento. Isso prepara o cenário para a última revelação que é Deus 

entronizado no sétimo céu. 

 

Enoque é levantado pelos seus guias ao mais alto céu. Este é o sétimo céu, descrito como 

cheio de grande luz, e tropas de fogo de forças incorporadas de arcanjos, e a estação brilhante 

dos “Ostanim” (Ophnnim?), e Enoque sente medo e começa a tremer, por causa do brilho 

esmagador. Seus guias o confortam: “Tenha coragem Enoque, não tema” (20,2). 

 

2.5.4.1      2 Enoque 20-21,1-5; 22,8-10 

   

They showed me from afar the Lord sitting on his throne, and all the heavenly 

troops in companies stepping on to the steps and they kept bowing down to the 

Lord, and would then walk away and go to their places in joy and happiness and in 

immensurable light; and the glorious ones serving him do not leave him by night 

nor go away by day, standing before the Lord’s face, and working his will, and all 

the troops of cherubim and seraphim about his throne never leaving him, and the 

six-winged ones cover his throne, singing before the Lord’s face. And when I saw 

all, the two men went away from me and thenceforward I saw them not. And they 

left me alone at the end of heaven, and I grew afraid and fell on my face. And the 

Lord sent one of his glorious ones Gabriel to me, and he said to me: Have courage, 

Enoch, fear not the troops, come after me, and stand before the Lord’s face into 

eternity. And I said to him: ‘Woe is me, my Lord, my soul is gone out of me for 

terror, call up to me the two men who brought me to the place, because I trusted 

them and with them I go before the Lord’s face’. And Gabriel seized me, just as a 

leaf seized by the wind, and took me and put me before the Lord’s face. And I fell 

prone, and could not see the Lord God, and I bowed down to the Lord, and the Lord 

God spoke to Michael: ‘Take Enoch, and take him out from his earthly (sc. 

Garments) and anoint him with sweet oil, and clothe him in garment of glory’. And 

Michael took me out from my garments, and anointed me with sweet oil; and the 

appearance of that oil is better than great light, and its ointment like sweet dew, and 

its smell like myrrh, and shining like the rays of the sun. And I looked down 

looking at myself, and I was as one of the glorious ones, and there was no 

difference. And the terror and trembling went away from me, and the Lord with his 

mouth summoned me and said: ‘Have courage, Enoch, fear not, stand before my 

face into eternity
188

. 
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2 Enoque 20-21,1-5; 22,8-10 (Tradução) 

 

20,3 E eles me mostraram de longe o Senhor, sentado no seu trono, e todos os 

exércitos celestiais reunidos de acordo com os seus escalões, avançando e 

prostrando-se diante do Senhor, 4. e eles voltavam e iam para os seus lugares em 

alegria e regozijo, e uma luz imensurável; e os gloriosos que o serviam 

 21.1. não o deixavam nem de noite nem de dia, de pé diante da face do Senhor, 

executando sua vontade, e todos os exércitos de querubins e serafins no seu trono 

nunca o abandonam, e os de seis asas cobrem o seu trono, cantando diante da face 

do Senhor. 

2 e quando eu vi todas essas coisas, os dois homens desapareceram da minha 

presença e então eu não os vi mais. E eles me deixaram sozinho no fim do céu, e eu 

fiquei aterrorizado e caí face em terra. 3 E o Senhor enviou-me um dos seus 

gloriosos, Gabriel, e ele disse-me: Tenha coragem, Enoque, não tema os exércitos, 

siga-me, e fique diante da face do Senhor eternamente. 4 E eu lhe respondi: ‘Quem 

sou eu, meu Senhor, minha alma sumiu de mim por terror, chame para mim os dois 

homens que me trouxeram para este lugar, porque eu confiei neles e com eles eu 

vou ante a face do Senhor. 

5 E Gabriel carregou-me, como uma folha carregada pelo vento, 6 e  tomou-me e 

pôs-me diante da face do Senhor. 

 E eu caí por terra, e eu não conseguia ver o Senhor Deus, e me prostrei diante do 

Senhor.  22,8 E o Senhor Deus falou a Miguel: ‘Tome Enoque, e o dispa de suas 

roupas terrenas e o unja com óleo suave, e o vista com vestimenta de glória’. 9 E 

Miguel tomou-me de minhas vestimentas, e ungiu-me com óleo suave; e a 

aparência deste óleo é maior do que a luz maior, e sua unção como o orvalho suave, 

e o seu cheiro como mirra, e brilhante como os raios do sol. 10 E eu contemplei a 

mim mesmo, e eu era como um dos gloriosos, e não havia nenhuma diferença 

observável.  E o temor e tremor saiu de mim, e o Senhor me convocou com sua 

boca e disse: “Tenha coragem, Enoque, não tema, se ponha diante de minha face 

para sempre.
189

 
 

O relato da ascensão termina aqui. O que segue é o conteúdo da revelação que Enoque recebe. 

O anjo Vreveil (Uriel?) dita a Enoque “todas as coisas no céu e terra e mar, o curso e 

habitação de todos os elementos, as estações dos anos, os cursos e mutações dos dias, e os 

mandamentos e ensinos” (cap. 23). Enoque os escreve em 360 livros. Aqui está relatado o 

propósito da revelação a Enoque: 

 

Then also I shall bring a deluge on to the earth, and the earth will crumble together 

in great chaos. And I shall leave over one just man with all his house, who shall 

work according to my will … Then he who brought up (sc. founded and formed) 

that race shall reveal the books of thy handwriting and of thy fathers, through 

whom the guardians of the earth shall show them to the faithful men and shall be 

glorified thereafter more than before. 2 Enoch 34,3; 35,1-3
190

.  
 

Também eu trarei um dilúvio sobre a terra, e a terra se desfará em grande caos. E eu 

deixarei viver sobre ela somente um homem justo com a sua casa, o qual operará de 

acordo com a minha vontade... Assim ele que trouxe (sc, fundou e formou) esta 

raça revelará os livros de sua autoria e de seus pais, através dos quais os guardiões 

da terra os mostrarão aos homens fiéis e serão glorificados depois disso mais do que 

antes. 2 Enoque 34,3;35,1-3
191

.  

                                                 
189

 Tradução livre. 
190

 FORBES, Nevill; CHARLES, Robert H. The Book of the Secrts of Enoch. In: The Apocrypha and 

Pseudepigrapha of the Old Testament. Vol. 2. Oxford: Claredon Press, 1913. p. 453. 
191

 Tradução literal. 



 81 

Deus revela a Enoque todo o seu conselho que deve ser propagado para a futura geração que 

sobreviverá após o dilúvio, a geração de Noé. Os escritos de Enoque devem sobreviver ao 

iminente dilúvio que virá sobre a humanidade por causa da idolatria, injustiça e fornicação. 

Esses escritos falam de salvação para a humanidade depois do dilúvio. Enoque foi levado ao 

céu para receber essas revelações e passar para seus filhos antes de seu retorno ao céu. 

Enoque retorna para a terra para instruir seus filhos. Terminada sua instrução, Enoque é 

removido novamente para o céu de uma forma misteriosa para o mais alto céu (67,1). 

 

2 Enoque, com uma posição especial entre os pseudepígrafos, e como parte da tradição 

enóquica tem repetidamente atraído a atenção dos estudiosos, embora haja problemas com as 

traduções textuais, datação e procedência. Trata de um relacionamento entre o relato da 

criação e o fenômeno natural que Enoque vê durante a ascensão. Compartilha certas tradições 

com Testamento de Levi 2-3, no que se refere à presença de água no primeiro céu, como 

também neve e gelo. Também no segundo céu há uma associação com os anjos maus. No 

entanto, a diferença notável entre eles, aponta Collins, é o maior interesse em 2 Enoque pelo 

fenômeno astronômico, que até  excede 3 Baruc em detalhes, ainda que essas noções 

astronômicas não estejam ajustadas com as ideias científicas mais avançadas da época. Há um 

interesse no encurtamento e alongamento dos dias e noites (13,1). A discussão dos vários 

portões no leste e oeste através dos quais o sol nasce e se põe está relacionada com o 

movimento anual dos pontos de um ponto ao outro do horizonte, onde o sol aparece ao nascer 

e ao se por
192

.  

 

O texto apresenta um relato completo de uma ascensão celestial. Trata-se de um apocalipse de 

viagem celestial do mundo judaico.  Descreve um relato em primeira pessoa, a atribuição da 

ascensão é dada a uma pessoa importante da Bíblia Hebraica. É apresentado o método da 

ascensão que é revelado em pluralidade de céus, com detalhado relato de seus conteúdos.  A 

obra relata um expressivo interesse no fenômeno cosmológico. Anjos são mencionados com 

frequência no texto e a ascensão parece ter sido corporal, uma vez que Enoque instruiu seus 

filhos sobre o seu desaparecimento. Durante a ascensão Enoque é guiado por dois “homens”, 

ele alcança o mais alto céu e há a descrição da divindade entronizada. Também há referência a 

transformação em status angélico.  
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2.6 A ASCENSÃO DE PAULO AO TERCEIRO CÉU/PARAÍSO (2 Cor 12,1-10) 

 

O relato da ascensão de Paulo ao Terceiro céu/Paraíso, dentro da perícope estudada, se 

resume apenas aos versículos 2-4. O texto não é de fácil entendimento. Ele se refere a uma 

figura que foi arrebatada ao céu, mas o autor não é claro quanto ao tipo de ascensão, se no 

corpo ou fora dele. Durante essa experiência o autor recebe uma revelação cuja divulgação 

não lhe é permitido, nem é considerado lícito. Enquanto os relatos anteriores de ascensão se 

constituíram de narrativas que ocuparam grande parte dos livros, ou mesmo a obra toda, o 

relato da ascensão de Paulo em 2 Co 12 é extremamente breve, com 59 palavras de descrição.  

 

2.6.1   2 Coríntios 12.1-10 
 

1  Kauca/sqai dei/( ouv sumfe,ron me,n( evleu,somai de. eivj ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij 
kuri,ouÅ  

2  oi=da a;nqrwpon evn Cristw/| pro. evtw/n dekatessa,rwn( ei;te evn sw,mati 
ouvk oi=da( ei;te evkto.j tou/ sw,matoj ouvk oi=da( ò qeo.j oi=den( a`rpage,nta to.n toiou/ton 
e[wj tri,tou ouvranou/Å  

3  kai. oi=da to.n toiou/ton a;nqrwpon( ei;te evn sw,mati ei;te 
cwri.j tou/ sw,matoj ouvk oi=da( ò qeo.j oi=den(  

4  o[ti h`rpa,gh eivj to.n para,deison kai. 
h;kousen a;rrhta r`h,mata a] ouvk evxo.n avnqrw,pw| lalh/saiÅ  

5  ùpe.r tou/ toiou,tou 
kauch,somai( ùpe.r de. evmautou/ ouv kauch,somai eiv mh. evn tai/j avsqenei,aijÅ  

6  VEa.n 
ga.r qelh,sw kauch,sasqai( ouvk e;somai a;frwn( avlh,qeian ga.r evrw/\ fei,domai de,( mh, 
tij eivj evme. logi,shtai ùpe.r o] ble,pei me h' avkou,ei ÎtiÐ evx evmou/  

7  kai. th/| u`perbolh/| 
tw/n avpokalu,yewnÅ dio. i[na mh. u`perai,rwmai( evdo,qh moi sko,loy th/| sarki,( a;ggeloj 
satana/( i[na me kolafi,zh|( i[na mh. ùperai,rwmaiÅ  

8  ùpe.r tou,tou tri.j to.n ku,rion 
pareka,lesa i[na avposth/| avpV evmou/Å  

9  kai. ei;rhke,n moi\ avrkei/ soi h` ca,rij mou( h` 
ga.r du,namij evn avsqenei,a| telei/taiÅ ~´Hdista ou=n ma/llon kauch,somai evn tai/j 
avsqenei,aij mou( i[na evpiskhnw,sh| evpV evme. h` du,namij tou/ Cristou/Å  

10  dio. euvdokw/ 
evn avsqenei,aij( evn u[bresin( evn avna,gkaij( evn diwgmoi/j kai. stenocwri,aij( ùpe.r 
Cristou/\ o[tan ga.r avsqenw/( to,te dunato,j eivmiÅ193   

 

2 Coríntios 12,1-10 (Tradução) 

 

1É necessário gloriar, não é proveitoso, eu passarei para as visões e revelações do 

Senhor. 2 Eu conheço um homem em Cristo (que) catorze anos atrás se no corpo eu 

não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, tal homem foi arrebatado ao 

terceiro céu. 3 E eu conheço tal homem, se no corpo ou à parte (separado) do corpo, 

eu não sei, Deus sabe, 4 porque ele foi arrebatado para dentro do Paraíso e ouviu 

palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar. 5 Em nome de tal pessoa 

eu gloriarei, mas em meu nome eu não gloriarei exceto nas fraquezas, 6 Pois se eu 

quiser gloriar, eu não serei tolo (néscio, bobo, ridículo), eu direi a verdade; mas eu 

me abstenho, a fim de que ninguém possa pensar sobre mim além do que ele vê de 

mim ou ouve de mim 7 por causa da qualidade das revelações. Portanto a fim de 

que eu não me exaltasse, um espinho foi-me dado na carne, um anjo de satanás, a 

fim de me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 8 Por causa disso eu pedi ao 

Senhor três vezes que ele o removesse de mim. 

9 E Ele me disse, “minha graça é suficiente para ti, pois o poder é completado (se 

completa) na fraqueza. Portanto eu me gloriarei  mais prazerosamente nas minhas 

fraquezas, de forma que o poder de Cristo possa habitar (viver) em mim. 10 

portanto eu estou contente em fraquezas, em maltrato,  em perigos, em 
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perseguições e angústias em nome de Cristo; pois sempre que eu sou fraco, então é 

que eu sou forte.
194

  

 

2 Cor 12.1-10, pertence ao bloco de capítulos, 10-13 da carta canônica do apóstolo Paulo aos 

coríntios. Paulo é o escritor da carta. Um dos mais importantes problemas textuais da epístola 

é a sua unidade. Na pesquisa acadêmica, os blocos 1-9 e 10-13 são considerados como cartas 

separadas. Há uma mudança abrupta na passagem do primeiro bloco para o segundo, não 

apenas no assunto, mas também no tom e estilo. No capítulo 9, Paulo faz referência ao anseio 

dos coríntios em contribuir para uma coleta para Jerusalém, e parece otimista quanto a isto. 

No capítulo 10, entretanto, o tema passa repentinamente para o status e autoridade de Paulo 

como apóstolo dos coríntios, e ele se mostra claramente perturbado sobre a situação na 

congregação. Há uma mudança de tom, da alegria dos capítulos anteriores
195

 para um tom 

reprovativo e até amargo dos capítulos 10-13.  

 

A epístola como um todo foi escrita no mesmo ano, por volta de 55-6 d.C.
196

, e conforme as 

referências de 2 Co 2,13; 7,5, e 8,1, o lugar de procedência é muito provavelmente a 

Macedônia, lugar onde Paulo se engajou em uma breve obra missionária nas fronteiras do 

Ilírico (Rm. 15,19). Trata-se de um relato de primeira mão, escrito em grego koinê. 2 

Coríntios está incluída dentro do gênero de cartas que corresponde a quase 80% do Novo 

Testamento. De forma diferente dos outros relatos, o contexto da ascensão de Paulo é usado 

como uma parte do argumento da epístola, a discussão pela reivindicação de sua autoridade 

apostólica. O foco da ascensão está na identidade desses oponentes e, consequentemente, na 

sua defesa nesta situação. 

 

Alguns problemas têm surgido em torno do relato, entre eles a possibilidade de mais de uma 

viagem está incluída na mesma narrativa. Para Rowland
197

, o que não está claro é se Paulo 

está se referindo a duas experiências separadas, ou a uma experiência composta de duas partes 

definidas falando do mesmo evento, ou ainda, se está falando do mesmo evento de forma 

paralela. Essa última parece ser a mais favorável para os comentaristas. Paulo diz que foi 

arrebatado até o Terceiro Céu/Paraíso. O fato de o Paraíso ser, eventualmente, localizado no 

Terceiro Céu (2 Enoque 8) poderia não ser suficiente para rejeitar um paralelismo entre as 
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duas seções (2 Cor 12,2,4). A justificativa que é usada para crer tratar-se de duas partes da 

mesma experiência, e não versos paralelos, é que o visionário frequentemente viaja por 

diferentes partes do reino celestial, antes de alcançar o seu destino, a presença de Deus em si. 

Ele descreve vários estágios da jornada, como foram vistos em Testamento de Levi e 2 

Enoque.  

 

É só no ponto mais alto da ascensão que são mostrados ao visionário os segredos divinos. 

Dado que no texto a audição é mencionada somente depois da subida ao Paraíso (12,4), há a 

suposição de que é a parte final da viagem. Paulo não diz que alcançou o mais alto céu, mas 

que alcançou o Paraíso. A palavra grega para,deisoj (Paraíso) derivada da palavra persa que 

significa (pomar) tem um importante papel a desempenhar no grego do Antigo Testamento 

como uma forma de referir-se ao Jardim do Éden. Este sentido continuou a ser usado no 

hebraico recente. Na literatura judaica, no grego da Septuaginta o uso continuou, mas em 

alguns textos Paraíso tomou um aspecto escatológico, influenciando crenças escatológicas 

(Testamento de Levi 18,10; Ap.2,7). Em uma concepção contemporânea, o Paraíso está 

localizado no céu, a ser revelado apenas nos últimos dias (1 En 70,4; 4 Ed 4,7ss; Vida de 

Adão e Eva 25,3). 

 

No clímax de sua ascensão, Paulo narra que ouviu a;rrhta r̀h,mata ‘palavras que não podem 

ser ditas’. No texto grego do Papiro Mágico encontra-se a expressão ‘não é permitido falar 

por boca humana’ (PGM 13. 763, cf. Poimandres 31). Estaria Paulo se referindo à língua dos 

anjos? (1 Cor 13). Nos relatos dos apocalipses anteriores foi visto que é no final da ascensão 

que o visionário encontra a presença de Deus. Diferente dos outros apocalipses, o apóstolo 

não se sente em posição de comunicar o que ele ouviu e vê a necessidade de guardar este 

mistério para si, mesmo sabendo que tem divulgado outros mistérios à igreja. Isso pode 

conduzir, por outro lado, a uma suposição de que se trata de uma experiência extática, quando 

a consciência do ser está fora do corpo durante a ascensão. 

 

Paulo usa uma linguagem tradicional do estilo apocalíptico judaico. O uso do verbo grego 

arpa,jw (arrebatar) para descrever o seu rapto ao céu (vs. 2,4) parece ser uma tentativa de 

deixar claro que sua experiência foi involuntária. O mesmo verbo é usado por Paulo em 1 Ts 

4,17. Apesar da brevidade, o texto demonstra a influência da literatura apocalíptica no 

pensamento paulino. Se for tomada a literatura apocalíptica judaica como paralelo para esta 
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forma literária surge o confronto imediato com o recurso habitual da apocalíptica à 

pseudepigrafia. Embora nesta passagem não se recorra a este artifício, o fato de Paulo falar 

em nome de outro ajuda a caracterizar este texto como exemplo da apocalíptica judaica. 

 

2.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

À luz dos textos estudados 2 Coríntios 12,1-10 é compreendido como um texto apocalíptico 

de ascensão ao céu. Embora não exiba muitas características de um modelo clássico de 

narrativa apocalíptica devido ao seu contexto diferenciado que impele Paulo a ocultar 

informações específicas de sua viagem ao céu, a passagem se sobressai como uma pérola 

dentro de um estranho invólucro. Por ser uma obra não pseudepigráfica, um relato de primeira 

mão, sua importância se destaca como evidência da prática de ascensão ao céu no judaísmo 

do primeiro século. 

 

Trata-se de uma experiência pessoal de “um homem em Cristo”, Paulo mesmo, que foi 

tomado ao Terceiro Céu/Paraíso. Outros textos do gênero apocalíptico compartilham a 

cosmologia de três céus tais como o Testamento de Levi comprovando, assim, que Paulo 

estava familiarizado com a cosmologia da época. É possível que Paulo conhecesse a 

cosmologia de sete céus também utilizada em narrativas apocalípticas do período, entretanto, 

escolheu relatar sua experiência no mais alto dos três céus como uma variante do Paraíso. O 

uso do verbo grego arpa,jw (arrebatar) é de forte significado, e sublinha a iniciativa divina da 

experiência. Sua referência ao status da ascensão, se “no corpo, ou fora do corpo” encontra 

precedentes em outros relatos de ascensão como 2 Enoque (ascensão no corpo) 1 Enoque, 

Testamento de Levi e 3 Baruc (ascensão fora do corpo). 

 

Como todo herói apocalíptico, no auge de sua ascensão Paulo teve uma revelação divina 

a;rrhta r̀h,mata (palavras inefáveis) que, diferente de outros apocalipses, não poderia ser 

relatada. Outras revelações celestiais são referidas em suas cartas nas quais Paulo se refere a 

mistérios revelados, o evangelho de Cristo. É provável que pelo teor místico da experiência 

Paulo quis guardar para si mesmo o segredo, ou quem sabe, pela inabilidade de comunicar em 

língua humana tal conteúdo, Paulo foi impedido de fazê-lo.  A fim de que o apóstolo não se 

“gloriasse” pela sublimidade das revelações lhe foi infligido um espinho na carne, um anjo de 

satanás, para esbofeteá-lo afim de que ele não se exaltasse, procedimento comum nos relatos 

do misticismo apocalíptico judaico, tema abordado no próximo capítulo. 
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Outra marca do gênero apocalíptico revelada no texto de 2 Cor 12,1-10 é a convenção 

pergunta/resposta presentes neste tipo de relato. Paulo pede três vezes ao Senhor para que seja 

removido o “espinho da carne”. A pergunta é respondida embora não satisfazendo o desejo de 

Paulo, mas suprindo-lhe de recursos infinitos de sua graça. A linguagem e as convenções 

apocalípticas usadas pelo autor em 2 Cor 12,1-10  comprovam seu débito às tradições 

judaicas de ascensão ao  céu e revelam a necessidade de colocá-las como um parâmetro 

importante de avaliação nas exegeses do texto. 

 

À luz das observações mencionadas, a ascensão do apóstolo Paulo registrada em 2 Coríntios 

12 tem muito em comum com as reivindicações dos que tiveram experiências similares em 

seu tempo. Embora as similaridades aos textos estudados pareçam superficiais, devido ao 

contexto da narrativa, isto não significa que Paulo não teve o tipo de experiência daqueles 

visionários apocalípticos, mas reproduzindo as palavras de Lincoln
198

, “uma ausência de 

referências freqüentes não necessariamente significa uma ausência de experiências 

freqüentes”. 
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III – 2 CORÍNTIOS 12,1-10 E O MISTICISMO JUDAICO-CRISTÃO  
  

 

The most beautiful emotion we can experience is the mystical.  
It is the power of all true art and science.  

He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder  
and stand rapt in awe, is as good as dead.   

(Albert Einstein)
199

 

 

 

As últimas cinco décadas têm testemunhado um notável ressurgimento do interesse no estudo 

e prática da espiritualidade. Apesar de a religião ter sido marginalizada pelo secularismo no 

mundo moderno, um significativo corpo literário tem sido devotado ao estudo do misticismo 

desde o século passado. Não, porém, no que concerne ao aspecto teológico e que pouco é 

apresentado sobre o tema e muitas dessas apresentações são limitadas e insatisfatórias. Será 

que a resistência à imagem do apóstolo como um extático possa ser uma razão para essa 

aversão, ou até mesmo vieses culturais contra experiência religiosa extática que se expressa 

através do rótulo “misticismo”? 

 

A palavra “misticismo” tem uma terminologia infeliz. Sua história deturpada sugere algo 

nebuloso, confuso, vago, sentimental, misterioso e até irracional. Quando associada à religião, 

dá acesso a julgamentos preconceituosos por parte de muitos filósofos. Empregada desta 

forma não é de se admirar o pequeno valor da palavra. Ainda quando retém uma conotação 

positiva, isso descreve um artefato textual primário e uma tradição de interpretação
200

. De 

forma geral, a religião focada na espiritualidade tem sobrevivido à modernização, embora, 

inevitavelmente, tenha se tornada alienada da ciência materialista. Para Beauregard e 

O’Leary, uma importante razão para esta sobrevivência é a difusão da experiência 

mística/religiosa
201

.  

 

Ao declarar Paulo desprovido de influência mística, a academia esforça-se para isolar a 

teologia paulina da experiência e pensamento do apóstolo, fazendo disto algo mais confiável. 

Para Stace, expressões como “arrebatado ao terceiro céu” e “ouviu palavras inefáveis” 
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relatadas por Paulo em 2 Coríntios 12, têm algo do verdadeiro círculo místico
202

. Paulo usa 

esse vocabulário padrão que toma a forma de um “estado extático” para descrever sua 

experiência. Esse “ouvir” a que o apóstolo se refere, pode ser interpretado como parte desse 

estado, e não do simples ouvir físico
203

. Há uma necessidade de reinstalar o conceito de 

experiência religiosa na análise de Paulo. O objetivo deste capítulo é que o exame da 

experiência paulina existente à parte das palavras possa lançar luzes nas decisões que 

frequentemente afetam, não apenas a interpretação da passagem, mas também sua tradução. 

 

 3.1 O MISTICISMO 

 

Tentar definir misticismo de uma forma universalmente aceita parece impossível, e até 

mesmo polêmico, uma vez que o mesmo envolve diferentes práticas que, de forma 

desorientada, se estendem desde o mágico e teúrgico de um lado até o puramente noético e 

contemplativo de outro. Destacam-se fenômenos e crenças incluindo o sobrenatural, 

ocultismo, magia, espiritualismo, filosofias orientais e as experiências sublimes dos santos 

expressando uma consciência direta da presença de Deus, ou uma união mística com ele. 

Desta forma, não existe algo que seja universalmente conhecido como uma definição de 

misticismo, embora possam ser encontradas tantas definições do mesmo quantos sejam os 

autores. 

 

A palavra “misticismo” ou “mística” deriva da raiz grega myein, cujo significado é de fechar 

os lábios ou os olhos, tendo uma conotação de mistério, coisas ocultas, de experimentar outras 

realidades que extrapolam a experiência comum. O derivativo myeo significa “iniciar nos 

mistérios”, e mais frequentemente a forma passiva myeomai, refere-se a “ser iniciado”. Mystes 

é aquele que é iniciado nos cultos gregos de mistério e que participa de rituais sagrados que 

dramatiza certos mitos. Mystikos ou mystes estão conectados com os “mistérios” dos cultos de 

mistério, adquirindo assim o colorido do segredo e privacidade
204

. Nas recentes compreensões 

de misticismo, a iniciação aos cultos de mistérios não se constitui em mais um fator 

fundamental, entretanto, a noção de “segredo” e “mistério” permanece como um importante 
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aspecto do fenômeno. Esse sentido é utilizado no contexto paulino ao se referir ao “mistério 

de Cristo”. 

 

 Burkert
205

 observa que o exagero de termos tais como mysteria e mystikos nos textos 

gnósticos e herméticos propiciaram uma correspondente desvalorização do sentido, ainda que 

muito da linguagem usada seja metafórica nas linhas estabelecidas de Platão a Fílon. 

Identificar “misticismo” com o problemático termo “magia” tem levado alguns estudiosos a 

calorosos debates. Beauregard e O’Leary afirmam que nas explanações sobre misticismo há 

uma tendência de confundir misticismo e magia. De forma tradicional, os xamãs praticam 

ambos os fenômenos, no entanto, os místicos buscam iluminação, enquanto os praticantes da 

magia buscam poder
206

.  

 

“Misticismo” (mística) é uma terminologia relativamente moderna e foi primeiramente usada 

por um monge Neoplatonista conhecido como Pseudo-Dionysius o Areopagita, por volta do 

quinto ou sexto século desta era
207

. Ideias associadas ao fenômeno podem ser identificadas em 

tradições religiosas e culturas ao redor do mundo. No mundo ocidental, a antiga palavra usada 

para fazer referência a essas áreas de experiência e prática era “contemplação”, um termo que 

permaneceu em voga por muito tempo, uma vez que o difundido termo de “místico” e, em 

especial, “misticismo” é relativamente um moderno termo técnico introduzido no estudo da 

religião
208

 a fim de definir e classificar certas experiências religiosas.  

 

Embora não exista algo que seja universalmente conhecido como uma definição de 

misticismo, Alexander
209

 está convencido de que é possível isolar um número de ideias 

abstratas que parecem ser compartilhadas pelas tradições místicas, concretas e diferentes. 

Entre essas ideias estão: 1. O misticismo procede da experiência religiosa, a experiência de 

uma presença divina transcendente que se encontra atrás do mundo material e visível; 2. O 

místico, tornando-se consciente da presença transcendente, torna-se cheio de um desejo por 

um relacionamento próximo a ela. 3. O misticismo sempre requer uma via mística, um 

caminho pelo qual o místico parte para uma tentativa de união/comunhão com o divino. 
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Essa via mística pode, segundo Bartocci e Dein, ser caracterizada por duas importantes linhas 

do misticismo: a apofática e a catafática
210

.  Para os autores, esses termos estão relacionados a 

dois importantes caminhos opostos, nos quais a experiência mística pode ser induzida. 

Enquanto no misticismo apofático a ênfase está na redução da estimulação sensorial, no 

misticismo catafático a ênfase está no aumento de sensações externas. Exemplos de práticas 

místicas apofáticas incluem o jejum, a meditação, privação de sono, restrição sexual, redução 

da estimulação ambiental, controle da respiração e isolamento. O misticismo catafático, por 

outro lado, envolve diversas práticas que intensificam o movimento corporal e a estimulação 

sensorial incluindo vários tipos de dança extática, cantos, e várias atividades rituais a que 

geralmente requerem a presença de outros participantes, diferentemente do que acontece no 

misticismo apofático.
211

 

 

William James, em sua obra The Varieties of Religious Experience (2002/1902), reconhece o 

misticismo como elemento central em seu estudo. Para o autor, a experiência religiosa pessoal 

tem sua raiz e centro nos estados místicos da consciência
212

. Místicos reivindicam esse estado 

como um estado de unidade com a Realidade, Deus, ou o Absoluto. Ao reivindicar esta 

“unidade” como a essência do misticismo, James antecipa o maior debate que tem ocupado o 

estudo erudito contemporâneo do misticismo, que é a natureza desta problemática unidade, e a 

possibilidade de místicos, de diferentes tradições, terem ou não o mesmo tipo de 

experiência
213

. 

 

3.1.1 Experiência Mística 

 

Tema constante em debates filosóficos, a experiência mística ou religiosa refere-se a uma 

larga variedade de fenômenos, requerendo assim que, qualquer coisa que seja descrita como 

uma experiência deva ser especificada sob a descrição que é dada do ponto de vista do 

repertório do tema, de crenças que constituem o seu background, e de diferentes contextos 

culturais que proveem suporte para o caráter revelatório da mesma. Conceituá-la de forma 
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precisa é muito difícil, não só no que se refere à experiência, mas também no que concerne à 

religião. De forma geral, ela está relacionada com o sentimento ou percepção do ser na 

presença do “sagrado”, “santo”, “sobrenatural”, e “transcendente”
214

. Para Schäfer, essas 

experiências não são resultados de uma cultura específica ou de um sistema de crença, mas, as 

convenções cultural e religiosa na qual o místico vive fazem sua experiência culturalmente 

específica
215

. 

 

Hindus, budistas, maometanos, judeus e cristãos têm cultivado a consciência mística como um 

elemento da vida religiosa. Esses estados místicos da consciência se estendem do “não 

religioso” ao “mais religioso” e profundo
216

. A experiência mística recebe diferentes nomes 

por parte dos pesquisadores cientistas: “experiência religiosa”, “experiência espiritual”, 

“experiência extática”, “estado unitário”, “experiência unitária”, “experiência paranormal”, 

“peak experience
217

” entre outros. Vista pelo lado dos místicos ela pode ser chamada “unio 

mystica” (cristianismo), “shamatha” (Hinduísmo), “absorção” (Budismo), além de outros 

nomes como “consciência cósmica”, “revelação”, entre outros
218

. 

 

O ato de definir a experiência mística como uma experiência direta de um relacionamento 

com uma Realidade fundamental, seja Deus, Natureza, Espírito, ou outros conceitos, encontra 

resistência em parte da academia. Para Daniels, com base nesta definição, experiência mística 

não é, necessariamente, a mesma coisa que experiência religiosa. Esta inclui muitos 

fenômenos que não se constituem experiências pessoais diretas de um relacionamento com 

uma realidade fundamental. Para o autor, muitas experiências religiosas refletem um 

relacionamento indireto com o Real, as quais são abordadas através de representantes ou 

representação de intermediários, tais como sacerdotes, escrituras, rito e rituais, símbolos etc. 

Do mesmo modo, experiências místicas nem sempre são religiosas. Algumas formas de 
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absorção introspectiva, e o misticismo da natureza não envolvem a experiência de uma 

Realidade divina, o que é para muitos a marca de uma religião verdadeira.
219

 

 

Um modelo de experiência mística que tem resistido ao teste do tempo é o de William James, 

contido na obra The Varieties of Religious Experience. Há mais de um século, continua sendo 

apropriado por outros autores que partem de muitas das características identificadas por ele. 

Abordando a experiência religiosa em uma perspectiva psicológica, ele identifica duas 

características fundamentais da experiência mística, a inefabilidade e a qualidade noética. Em 

uma menor extensão, outras características também são consideradas como o fato de serem 

transientes e passivas, isto é, experiências que não se sustentam por um longo período, nas 

quais o místico se sente arrebatado por um poder sobrenatural, acompanhado da sensação de 

separação do corpo.  

 

Por inefabilidade, James refere-se ao fato de que esses estados se assemelham mais ao 

sentimento do que ao intelecto e desafiam a expressão verbal do místico. Por esta razão, a 

literatura mística está repleta de paradoxos, simbolismos e metáforas. O apóstolo Paulo, ao 

relatar sua experiência de ascensão ao céu em 2 Cor.12, afirma ter ouvido palavras inefáveis 

que ao homem não convém falar. Por qualidade noética, o autor quer dizer que os estados 

místicos parecem ser estados de conhecimento. Trata-se de revelações, iluminações, cheias de 

significância e importância e o papel que elas carregam consigo é um sentido curioso de 

autoridade para o período posterior à experiência
220

.  

 

Essa caracterização da experiência mística não é uma prerrogativa única de James. Estudos 

clássicos do misticismo têm distinguido características tal como a “transcendência do self” 

que, segundo Miller, é o enfraquecimento ou eliminação do sentido comum que uma pessoa 

tem de que ela é um ser distinto separado do mundo. Nessa experiência o místico pode ter a 

sensação de união com uma realidade ampla, ou simplesmente de perder o sentido de um 

limite claro entre ele e o mundo
221

. 
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Duas diferentes linhas de pesquisa se destacam ao abordar a natureza da experiência mística. 

Uma argumenta que os místicos, em geral, têm o mesmo tipo de experiência e reivindicando 

que o misticismo é uma experiência de unidade não mediada, idêntica, embora diferentemente 

interpretada dentro das tradições. Na outra linha estão aqueles que defendem que os místicos 

de diferentes religiões e comunidades filosóficas não podem ser vistos como tendo a mesma 

experiência e sustentam que toda experiência é uma função de processos construtivos e 

formativos da linguagem e cultura individual. A experiência, portanto, é sem mediação. 

 

O primeiro grupo de pesquisadores pertence à escola de pensamento chamada “perenialismo”.  

É o tratamento tradicional da mística como sabedoria perene. Segundo Beauregard e O’Leary, 

essa escola reivindica uma realidade subjacente, a qual o místico realmente percebe opondo-

se à ilusão criada pelos estados alterados de consciência. A natureza desta Realidade é tal que 

não pode ser diretamente ou imediatamente apreendida, exceto por aqueles que têm escolhido 

preencher certas condições, fazendo-se amorosos, puros de coração, e pobres de espírito.
222

 

Entre nomes importantes que representam esta posição, com maior ou menor concordância, 

estão William James, Aldous Huxley, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Gershom Scholem, Evelyn 

Underhill, e Walter Stace.  

 

Beauregard e O’Leary, que defendem o perenialismo
223

, descrevem alguns argumentos dessa 

escola: 1. O mundo da consciência e da matéria individual é apenas uma realidade parcial, que 

reflete o respaldo de uma base divina. 2. Essa base divina pode ser revelada pela intuição 

direta, na qual o conhecedor e o conhecido se unem. 3. Os humanos têm tanto um self 

(fenomenológico), como um self verdadeiro, sendo este o que pode alcançar a base divina. 4. 

O principal valor da existência é identificar o seu verdadeiro self. Religiões tradicionais dão a 

esse estado nomes tal como vida eterna, salvação ou iluminação. O perenialismo acredita que 

todos os humanos possuem a habilidade de discernir a verdade espiritual, embora ela não seja 

frequentemente desenvolvida.
224

 

 

Diferentemente dos perenialistas, o grupo dos construtivistas, representado, entre outros, por 

Steven Katz, Wayne Proudfoot e Robert Zaehner, negam um substrato comum de experiência 

e defendem a natureza contextual da mesma. Para esta escola, místicos em diferentes religiões 

                                                 
222

 BEAUREGARD, Mario; O’LEARY, Denyse. The Spiritual Brain. A Neuroscientist’s Case for the Existence 

of the Soul. New York: HarperCollins Publishers, 2008. p. 203-204. 
223

 Ibid., p. 205. 
224

 Ibid., p. 204. 



 94 

e comunidades filosóficas não têm a mesma experiência, uma vez que essa experiência é 

inteiramente moldada pela cultura, e condicionada por um complexo padrão pré-experimental. 

Dessa forma, a experiência de Brâman pelo hindu é diferente da experiência de Deus ou Jesus 

pelo cristão. Portanto, hindus e cristãos, não encontram a mesma realidade. 

 

Para Katz, as formas de consciência que o místico traz para a experiência estabelecem 

parâmetros estruturados e limitantes referentes ao que a experiência será, e descartam de 

imediato o que não deve ser experimentado neste contexto particular. O místico judeu 

aprendeu e foi condicionado desde sua infância por imagens, conceitos, símbolos, valores 

ideológicos, e comportamento ritual os quais não há razão para acreditar que ele deixa para 

trás em sua experiência. Ao contrário, essas imagens, crenças, símbolos, e rituais definem, de 

antemão, que experiência ele quer ter, e como será a semelhança com a qual ele realmente 

terá
225

.  

 

 A chave da posição de Katz é a de que não há experiência pura, isto é, sem mediação. Dessa 

forma, a mediação torna-se um aspecto importante de toda experiência mística
226

. A defesa da 

natureza contextual de todas as experiências místicas é o cerne da questão nas obras de Katz, 

no entanto, outras questões são exploradas. Considerando que o principal legado que se tem 

dos místicos são os seus relatos, Katz levanta a discussão filosófica e hermenêutica 

questionando se a linguagem pode ser apropriadamente empregada para os objetos/sujeitos da 

experiência mística e qual a relação entre misticismo e linguagem. Katz nega completamente 

a inefabilidade e a paradoxicalidade da linguagem mística na forma que muitos místicos 

parecem sugerir, inclusive o apóstolo Paulo em 2 Cor.12.  

 

Para Proudfoot, termos como inefável e paradoxical não são imprecisos e vagos. Pelo 

contrário, eles são inteiramente precisos, e servem para constituir uma experiência ao invés de 

descrevê-la, expressá-la ou analisá-la. Eles constituem condições para a identificação de uma 

experiência mística. Uma coisa pode ser inefável somente com respeito a um particular 

sistema simbólico. O componente da experiência que assegura a inefabilidade é uma regra 

gramatical; ele é prescritivo e não descritivo. É um critério para a identificação de uma 

experiência como mística. Dessa forma termos como inefabilidade e paradoxalidade tão 
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presentes no êxtase religioso não são termos vagos utilizados pelos místicos para reportar suas 

experiências, mas descrições precisas das mesmas
227

. 

 

Discutindo aspectos semânticos da inefabilidade, Matilal, ameniza a posição crítica de Katz 

quanto à inefabilidade nos relatos místicos, assegura que os sistemas naturais de linguagem 

não são sistemas fechados, mas criativamente empregáveis, e se desenvolvem como 

organismos vivos, com referenciais próprios, por conseguinte, a suposta inadequação pode ser 

reparada. Obviamente podem existir outras formas para mostrar o que é inefabilidade e desse 

modo vindicar ou explicar a inefabilidade da experiência mística. O que não se pode ignorar é 

que a linguagem natural possui poderes inexploráveis e contém mecanismos desconhecidos e 

não experimentados, e que podem ser facilmente explorados e experimentados.
228

 

 

Como Paulo, muitos outros místicos descrevem suas experiências como inefáveis. De fato, a 

linguagem é considerada o método mais comum de expressar ideias e emoção. O que ocorreu 

com Paulo e com outros místicos poderia ser interpretado como parte do “estado alterado de 

consciência”. Susanne Langer em seu ensaio “The Cultural Importance of Art” afirma: 

 

Existe, contudo, uma importante parte da realidade que é muito inacessível à 

influência formativa da linguagem: é o reino da tão conhecida “experiência 

interior”, a vida dos sentimentos e emoção. A razão porque a linguagem é sem 

poder aqui, não é porque, como muitas pessoas supõem que sentimentos e emoções 

são irracionais; ao contrário, eles parecem irracionais porque a linguagem não ajuda 

a fazê-las concebíveis e muitas pessoas não podem conceber algo sem o apoio 

lógico das palavras
229

.  

A subordinação da experiência mística ao controle cultural e a reivindicação de que sem 

linguagem não há experiência, parece ir além da tolerância de muitos estudiosos que 

simpatizam com uma metodologia pluralística no estudo da experiência religiosa. Para esta 

linha de pensamento a incorporação da antropologia, das ciências cognitivas, da 

neuropsicologia, da filosofia da mente e de muitos outros campos, no intuito de compreender 

como a consciência funciona e como isso desempenha um papel na constituição da realidade, 

só embeleza certos aspectos da espiritualidade que estão limitados pelos vieses da cultura. 
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Na compreensão de Bartocci e Dein, as experiências místicas compartilham características 

comuns independente da cultura ou religião na qual elas ocorrem. Entretanto, as formas pelas 

quais essas experiências são comunicadas e as narrativas relacionadas a elas são 

profundamente culturais
230

. Há necessidade de pontuar, entretanto, que a pressuposição de um 

Deus transcendente nem sempre está descrita nessas experiências. No misticismo hindu e 

budista a “unidade” é alcançada quando a consciência do self 
231

e sua conexão com o mundo é 

aniquilada, interrompendo assim o ciclo fatal de reencarnação. Outros sistemas religiosos 

preferem a experiência de unidade com a natureza, ao invés de Deus, seguindo a ideia 

panteística de que a natureza constitui o Absoluto, outros, ainda, buscam a consciência de 

uma unidade inerente de todos os seres
232

. 

 

Uma das características mais distintivas da experiência mística é a sensação de união em que 

os limites entre o místico e o outro se dissolvem. Como já observado, ocorre uma eliminação 

do sentido comum que uma pessoa tem de que ela é um ser distinto separado do mundo
233

. 

Limites do self podem ser deformados ou completamente perdidos durante uma experiência 

mística, perda que se torna uma das mais poderosas experiências de quem experimenta uma 

unidade com Deus, Absoluto, Natureza ou outro conceito. Não importa quão profunda tenha 

sido essa mistura do self com essas realidades supremas, depois que essas experiências 

terminam os místicos retornam a si mesmos.  

 

Para Nelson, o self pode ser abraçado, perdido, e mudado, todos na mesma experiência
234

. 

Embora Bartocci e Dein reconheçam que as experiências místicas, frequentemente, mas não 

sempre, ocorrem no estado alterado de consciência, o que em geral é concebido é que essas 

experiências estão associadas a relatos de um fenômeno paranormal tendo em seu centro um 

particular tipo de estado alterado de consciência, transe ou dissociação. 
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 3.1.1.1 Experiências místicas e os estados alterados de consciência 

 

A obra da antropóloga Erika Bourguignon e de seus colegas tem confirmado através de sua 

pesquisa que 90% das 488 sociedades estudadas fazem uso de um ou mais institucionalizados 

estados alterados de consciência. Para a autora, isto sugere que se está lidando com um 

assunto de maior importância, e não meramente um esoterismo antropológico
235

. Na definição 

da autora, estados alterados de consciência são condições nas quais sensações, percepções, 

cognições e emoções são alteradas. Eles são caracterizados não só por mudanças nas 

sensações, percepções, pensamentos e sentimentos, mas por modificações na relação do 

indivíduo com o self, corpo, sentido de identidade, e com o mundo do tempo, do espaço e o 

das outras pessoas
236

. 

 

Quanto à natureza desses estados alterados de consciência, transe ou dissociação como 

também são conhecidos, Felicitas Goodman afirma que os mesmos causam um número de 

mudanças no corpo de quem os experimenta, algumas das quais podem ser prontamente 

observadas. Entre essas mudanças estão uma respiração mais profunda, enrubescimento da 

face, tremor ou torção, balanceamento da cabeça, pulos. Ocasionalmente os músculos ficam 

tensionados especialmente ao redor do pescoço
237

. Embora haja uma conexão de êxtase com 

alegria e deleite, o que se observa é que nem todos os estados extáticos se constituem de 

experiências positivas. Eles podem vir acompanhados de terror, medo, enjoos, dores nos 

braços e pernas, uma sensação neural desconfortável, formigamento.  

 

Como foi abordado no início deste capítulo, os estados alterados de consciência que geram as 

experiências místicas pertencem a duas linhas importantes do desenvolvimento dessas 

experiências, a apofática e a catafática. Para Beauregard e O’Leary, o método mais comum de 

alcançar tais experiências é a depressão e a falta de esperança.
238

 Shantz afirma que 

experiências recontadas por Paulo em suas cartas dizem respeito ao seu sofrimento físico. Ele 

compartilha surras e apedrejamento, naufrágio e privações que constituem parte da sua 
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particularidade contextual. Para a autora, é intrigante a frequência com que ele compara suas 

reflexões de êxtase religioso com declarações sobre sofrimento e dor. No relato de sua viagem 

celestial em 2 Coríntios 12,1-10, ele se reporta a um evento extático que é categorizado por 

reflexões de sofrimento
239

. Trauma e transcendência também têm sido combinados nas 

descrições xamânicas, conforme análise apresentada no próximo subtítulo. 

 

Oração e meditação também se constituem métodos importantes para alcançar o êxtase 

religioso. A meditação é uma abordagem individualista do misticismo, ainda que possa ser 

praticada em grupo. É uma das mais importantes áreas de pesquisa que está sendo discutida 

pela ciência desde a década passada, no propósito de melhor elucidar o intrincado mecanismo 

que constitui a base das práticas meditativas.
240

 A meditação pode produzir muitos benefícios 

inclusive um profundo estado de relaxamento. Rituais podem ser realizados por grupos de 

pessoas através de cantos, orações, danças ou o relato de histórias. O ritual também pode ser 

desempenhado por um indivíduo através de contemplação, meditação ou oração
241

.  

 

Uma área de experimentos controversos é o estudo dos enteógenos (Deus gerado dentro), 

terminologia usada para descrever certas plantas e químicos usados com propósitos 

espirituais, para facilitar ou induzir estados místicos. Hood
242

 afirma a existência de uma 

imensa literatura sobre a psicologia dos enteógenos, mas, curiosamente, muito pouco desses 

estudos foram conduzidos às varáveis religiosas, nem houve uma preocupação com a 

importância religiosa desses elementos.  Por razões psicológicas bem estabelecidas presume-

se que os enteógenos produzem alterações confiáveis nos fenômenos visual e imaginário. Em 

um ambiente religioso apropriado, drogas psicodélicas
243

 podem facilitar experiências 

religiosas na medida em que alguém, sob a influência das mesmas, pode ver o mundo em 

termos próprios de um particular sistema de significados. 
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Existem outras experiências místicas que são frequentemente espontâneas e que causam 

bastante interesse nos estudos da religião e teologia. Neste modelo podem ser citados como 

exemplos ascensões do antigo mundo mediterrâneo, conhecidas como arrebatamento, em que 

o místico é tomado aos céus por iniciativa divina. Entre essas experiências espontâneas 

encontram-se a ascensão do apóstolo Paulo recontada em 2 Coríntios 12,2-4, 1 Enoque 39,3, e 

a Ascensão de Isaías. Himmelfarb
244

 destaca neste modelo Manichean teacher Baraies, cujas 

palavras estão preservadas no Cologne Mani Codex. Duas passagens de Baraies citam o verbo 

arrebatar, da mesma forma que usado por Paulo em 2 Cor.12,1-4. Esses textos não fazem 

alusão a qualquer forma de preparação para a ascensão, nem mesmo a informação do contexto 

em que a experiência ocorreu. 

 

3.1.1.2 O xamanismo e os estados alterados de consciência 

  

O mais reconhecido uso institucional dos estados alterados de consciência é o xamã
245

. Este, 

na concepção de Eliade, é um especialista em um transe, durante o qual se acredita que a sua 

alma deixa o corpo para realizar ascensões celestes ou descensões infernais
246

. Walsh vê 

traços distintivos do xamã que cabem em qualquer definição. Entre eles estão o fato de que o 

xamã pode entrar voluntariamente em estados alterados de consciência nos quais ele pode se 

sentir “viajando” para outros mundos. Outro traço destacado pelo autor é que o xamã usa 

essas viagens como meio de adquirir conhecimento ou poder para ajudar sua clientela ou 

comunidade, seja em forma de cura, ou de busca de conhecimento divino e proteção
247

.  

 

Uma vez que os xamãs compartilham a utilização dos estados alterados de consciência para 

cura e treinamento pessoal e, dado que esses estados alterados que eles fazem uso induzem 

uma alteração na psicofisiologia da consciência, Winkelman reconhece que esses estados 

alterados se constituem a base do xamanismo e de práticas relacionadas a essa tradição
248

. O 

estado extático do xamã envolve uma experiência fora do corpo, onde o mesmo percebe que a 
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sua alma ascende ou descende a mundos fora da realidade mundana. Dessa forma, a interação 

executada pelo xamã com os espíritos do mundo para o benefício de sua comunidade é 

implementada pelo emprego dos estados alterados de consciência, método sobre o qual o 

xamã tem o controle.     

 

O estado extático do xamã não se caracteriza como uma possessão, mas como um transe. 

Como observa Bourguignon, termos como “transe de possessão” e “transe” referem-se a 

categorias de interpretação cultural, por oposição aos estados alterados de consciência que se 

definem enquanto teorias neurológicas. Fazendo uma comparação entre a dimensão de tais 

fenômenos, a autora nota que visões de transe e sonhos são relembrados, enquanto o 

comportamento do transe de possessão é esquecido pelo sujeito que o experimenta. Sonhos, e 

mais frequentemente, o transe visionário, são experiências passivas, enquanto o transe de 

possessão é frequentemente de desempenho fortemente ativo. Sonhos são experiências 

inteiramente privadas, a não ser que sejam compartilhados com outros, enquanto o transe de 

possessão é geralmente um procedimento público
249

. Para Eliade
250

, o xamã se distingue do 

“possesso” no fato de que ele controla seus “espíritos” sem por isso transformar-se em 

instrumentos deles. 

 

O transe de possessão, em sua maioria, envolve a incorporação de espíritos por atores 

humanos, espíritos que, segundo Bourguignon, podem ser, entre outros, ancestrais, espíritos 

forasteiros ou de outros seres humanos
251

. Diferente abordagem dos estados alterados de 

consciência é a mencionada por Lewis
252

 que sugere que os cultos de possessão de transe 

estão relacionados com pobreza e opressão. Para este autor a possessão funciona como auxílio 

aos interesses dos fracos e oprimidos pressionando suas reivindicações por atenção e 

respeito
253

. Lewis está preocupado com tipos de espíritos que promovem essas transformações 

sociais. Assim, situações de crise social proveem uma porta aberta para a expressão de 

insatisfação com os padrões existentes que culminam em inúmeras inovações.  
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Independente de qual for o método da seleção e chamado do xamã, Eliade destaca duas 

instruções para a construção da identidade xamânica: a de ordem extática (sonhos, transes, 

etc.), e a de ordem tradicional (técnicas xamânicas, nomes e funções dos espíritos, mitologia e 

genealogia do clã, linguagem secreta etc.)
254

. Assim, é possível afirmar que o êxtase, transe ou 

estado alterado de consciência se constitui uma das bases fundamentais do chamado 

xamânico. Na concepção de Lewis, entretanto, esse chamado é normalmente anunciado por 

um estado de possessão descontrolada: uma experiência traumática associada ao 

comportamento extático. Se houver uma persistência no chamado xamanístico essa possessão 

passará a ser controlada podendo ser ligada e desligada à vontade durante as sessões 

xamânicas
255

.  

 

O fato de muitas atividades xamânicas ocorrerem em estados psicológicos incomuns tem 

permitido a equiparação do xamanismo a uma doença mental, neurose severa, psicose e 

esquizofrenia, tanto por alguns antropólogos, como por cientistas materialistas em 

decorreência de suas visões, consideradas por eles ilusões da interação com espíritos e de suas 

viagens ao mundo espiritual.  Eliade explica que a vocação xamânica, da mesma forma que 

qualquer outra vocação religiosa, manifesta-se por uma crise, por uma ruptura provisória do 

equilíbrio espiritual do futuro xamã, com repercussões no interior da psique. Para o autor, a 

equiparação do xamanismo a uma doença mental qualquer parece inaceitável
256

. 

 

Segundo Townsend, o xamã tem a habilidade de separar a alma do corpo enquanto viaja no 

mundo espiritual, ou de usar um espírito guardião, ou um “familiar” para este propósito
257

. O 

voo xamânico da alma ou viagem da alma é definido como um estado alterado de consciência 

no qual alguns aspectos daquele que o experimenta – alma, espírito, ou capacidades 

perceptuais – pressupõem uma viagem ou a projeção a outro lugar, geralmente um mundo 

espiritual
258

. Esses estados alterados de consciência assim designados têm semelhança direta 

                                                 
254

ELIADE, Mircea. O Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés e 

Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1998. p. 26.  
255

LEWIS, Ioan M. Êxtase Religioso. Um Estudo Antropológico da Possessão por Espírito e do Xamanismo. 

Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971. p. 62. 
256

ELIADE, Mircea, op. cit., p. 2.  
257

 TOWNSEND, Joan B. Shamanism. In: WINKELMAN, Michael. Altered  States  of consciousness and 

Religious Behavior. In: GLAZIER, Stephen D. Anthropology of Religion: a Handbook. Westport, Conn: 

Greenwood Press, 1997. p.432. 
258

 WINKELMAN, Michael. Altered  States  of consciousness and Religious Behavior. In: GLAZIER, Stephen 

D. Anthropology of Religion: a Handbook. Westport, Conn: Greenwood Press, 1997. p. 411. 



 102 

com as modernas experiências fora do corpo e projeção astral, refletindo experiências de 

viagens para encontrar entidades do mundo sobrenatural
259

. 

 

O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12,1-10 usa um vocabulário não apenas apocalíptico, mas 

místico para relatar sua experiência. No verso 3 e 4 ele relata: E eu conheço tal homem, se no 

corpo ou à parte (separado) do corpo, eu não sei, Deus sabe, porque ele foi arrebatado para 

dentro do paraíso e ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar. 

Expressões como “fora do corpo” remetem às experiências místicas presentes tanto no 

apocaliptismo como no misticismo judaico-cristão. Um exemplo dessas tradições é 

encontrado em um apocalipse pós-bíblico Ascensão de Isaías, datado
260

 por volta do início do 

segundo século d.C., e que revela similaridade com o texto de 2 Coríntios 12,1-10. 

 

A ascensão de Isaías acontece em um contexto de uma reunião com profetas, príncipes de 

Israel, eunucos e conselheiros do rei. Isaías profetiza diante do rei quando subitamente uma 

porta, provavelmente uma porta para o céu, se abre e ouve-se a voz do Espírito Santo. A porta 

se abriu somente para Isaías, deixando claro que fisicamente ele permanecera na terra 

juntamente com a assembleia dos profetas. Seu espírito, no entanto, o deixou para visitar os 

sete céus. A viagem começa e termina na terra. Durante o período em que a visão ocorreu o 

profeta não balbuciou uma palavra, permanecendo como estando morto. Somente no término 

da visão Isaías dá um relato ao rei e aos profetas. Com uma riqueza de detalhes, a ascensão de 

Isaías ao sétimo céu é descrita de uma forma claramente identificada com uma ascensão fora 

do corpo. 

 

John Ashton, em sua obra The Religion of Paul the Apostle, sugere que a comparação de 

certos aspectos da vida e experiência de Paulo com o fenômeno do xamanismo pode lançar 

luzes sobre a religião do apóstolo.
261

 Embora a busca de uma ligação entre Paulo e os antigos 

xamãs não tenha ainda sido confirmado, existem semelhanças entre suas práticas que podem 

ser encontradas. Conforme já mencionado, o chamado xamânico envolve uma experiência 

traumática que demonstra a eficácia de sua vocação. Essa experiência está associada ao 

comportamento extático. Paulo, ao ser chamado para a sua missão sofreu uma experiência 
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marcante alcançando o seu físico e psíquico que, em seu ministério, o capacitou a suportar as 

aflições, as quais foram transformadas em graça espiritual. 

 

De forma semelhante, Paulo relata em sua narrativa em 2 Coríntios 12,1-10 que, em seu 

estado extático, tem dúvidas quanto ao status do seu corpo durante sua viagem mística. Ele 

relata a possibilidade de tratar-se de uma experiência fora do corpo, um procedimento típico 

do xamanismo, no qual o xamã, pela habilidade de separar a alma do corpo, viaja ou é 

projetado a outros lugares, em geral a um mundo espiritual. Com certeza Paulo, como também 

Enoque, visitaram outros mundos enquanto em carne. Essas viagens ou voos da alma são 

definidos como estados alterados de consciência que apresentam semelhança direta tanto com 

as práticas medievais de viagens aos céus e inferno, como também, com as modernas 

experiências fora do corpo.  

 

Para Winkelman
262

, “a psychobiological model of altered states of consciousness (ASC) and 

the functional aspects of ASC in shamanic activities provides a basis for explicating the role 

of ASC in the ontogenesis of religious experience.”
263

 Para o autor, atividades rituais dos 

xamãs e suas experiências, tais como a viagem da alma, envolvem estruturas fundamentais de 

cognição e representação da psique, do self, e de outros
264

. Uma melhor compreensão dessas 

bases biológicas da experiência religiosa/mística que tratam como a consciência pode ser 

alterada constitui o tema do próximo capítulo deste estudo que examina uma correlação entre 

atividade cerebral e experiência mística através de modelos que assumem que os estados 

alterados de consciência refletem um funcionamento normal do cérebro.  

 

3.1.2 O Misticismo Judaico-cristão 

 

O misticismo judaico-cristão identifica uma tradição mística bilateral que flui através do 

judaísmo e cristianismo durante os seus anos formativos. Para DeConick
265

, judaísmo e 

cristianismo são expressões companheiras do judaísmo do Segundo Templo o qual forneceu a 
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matriz para o misticismo cristão. As tradições místicas preservadas em suas literaturas são 

corretamente caracterizadas como uma manifestação da religiosidade judaica dos períodos 

helenista e romano. Para o autor, o misticismo cristão desse período poderia ser compreendido 

como essencialmente judaico, começando a ter a sua individualidade apenas na metade do 

segundo século. Para McGinn, negligenciar as raízes judaicas do misticismo cristão e ver isto 

como um fenômeno grego é assumir o risco de uma má interpretação de uma importante parte 

da história
266

. 

 

A essência do misticismo judaico-cristão é o contato imediato com Deus ou com as suas 

manifestações. Esse relacionamento pode ser experimentado no período de vida do místico, e 

não apenas após a morte, ou no eschaton. Para Schäfer, em religiões que concebem a ideia de 

um Deus pessoal, a união do adepto com o divino passa a ser considerada a coluna de suas 

definições de misticismo
267

. O termo “união” não parece ser uma categoria adaptável a 

McGinn e Scholem. Este, o pai e fundador da disciplina acadêmica do Misticismo Judaico, 

mostra-se relutante quanto ao lugar da união mística nas várias manifestações do misticismo 

judaico. Para Scholem a inclusão da expressão unio mystica não tem nenhuma significação no 

misticismo em geral e no misticismo judaico, em particular
268

. 

 

Criticando Scholem, Idel o acusa de suprimir, em sua vasta pesquisa, uma particular linha do 

misticismo judaico da qual a união mística é característica. Idel distingue duas linhas nesse 

misticismo: o teosófico-teúrgico e o extático. O primeiro, mítico, simbólico, teocêntrico, 

centrado na Halakhah, canônico, esotericamente aberto para todos os judeus, menos místico e 

não interessado na união mística com Deus. O segundo, antropocêntrico, esotérico, sublime, 

individualista, que conduz a experiências paranormais, místico por excelência e que ama a 

união com Deus. Para Idel, Scholem sustenta o tipo teosófico de misticismo judaico, o qual é 

desprovido da essência do misticismo.
269

 

 

O cristianismo primitivo foi caracterizado pela crença de que Deus se tornou presente em 

Jesus Cristo que, desde o seu retorno ao céu, tornou-se acessível através da palavra e rito no 

meio da comunidade de crentes, evidenciando que o cristianismo foi uma religião mística em 
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suas origens.
270

 Segundo McGinn, os escritos cristãos do primeiro século fornecem 

considerável evidência para a existência de um elemento místico. Tomando como exemplo 

Paulo e João reconhece-se que eles não poderiam ser considerados místicos no sentido que se 

pode falar mais recentemente de Origen ou Agostinho, mas os escritos de Paulo, de João, 

como também de outros autores do cristianismo primitivo, pseudônimos ou não, são 

certamente suscetíveis de uma leitura mística.
271

  

 

A discussão acadêmica sobre a existência de um misticismo paulino data do século passado. 

Apesar de Albert Schweitzer ter escrito um verdadeiro tratado The Mysticism of Paul the 

Apostle em 1931, foi Scholem
272

 quem iniciou o debate em seu livro Major Trends in Jewish 

Mysticism em 1941. O levantamento histórico do assunto foi inaugurado com o capítulo 

intitulado “Merkabah Mysticism and Jewish Gnosticism”.
273

 No mesmo período, Mc Cown 

também defendia a extrema influência, historicamente considerada, do misticismo paulino
274

.  

 

O que se percebe é que na década de 50 d.C. o misticismo revelado pelo apóstolo Paulo estava 

profundamente enraizado no judaísmo do qual ele fez parte, mas que se projetava para um 

misticismo mais delimitado no período de 100-150 d.C., quando já estavam consolidados os 

escritos do Evangelho de João, no período do Evangelho de Tomé, dos oráculos montanistas e 

de apocalipses pós-bíblicos do cristianismo primitivo como A Ascensão de Isaías, datado do 

início do segundo século.  Este misticismo cristão paulino veio como uma vertente da tradição 

das viagens celestiais que se concentra da contemplação de Jesus ressurreto seja nos ritos do 

batismo, eucaristia, nos cultos, como nas viagens celestiais.  

 

Scholem defende uma tradição contínua de práticas e ensinos místicos, que se estendem desde 

o período do Segundo Templo até o período da kabbalah medieval. No período do Segundo 

Templo uma doutrina esotérica era ensinada nos círculos farisaicos: o primeiro capítulo de 

Gênesis, a história da criação (Ma‘seh Bereshith), e o primeiro capítulo de Ezequiel, a visão 

do trono-carruagem de Deus (merkavah).
275

. David Halperin, em sua obra The Faces of the 

                                                 
270

 McGINN, Bernard, op. cit. p. 64-65. 
271

 McGINN, Bernard. The Foundation of Mysticism. New York: Crossroad, 1991, p. 66. 
272

 SCHOLEM, Gershom. Major Trends in Jewish Mysticism. 3
rd

 ed. 1954. Repr. New York: Schochen, 1961. 
273

 ELIOR, Rachel. The Emergence of the Mystical Tradition of the Merkabah. In: DECONICK, April D. 

Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2006. 

p.83. 
274

 MCCOWN, Chester C. The Sources of Pauline Mysticism. In: KEPLER, Thomas S. Contemporary Thinking 

About Paul: An Anthology. New York; Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, 1950. p.114. 
275

 SCHOLEM, Gershom, op. ci., p. 43. 



 106 

Chariot, cujo propósito é estudar a merkavah midrash define merkavah como formas nas 

quais os judeus na Antiguidade interpretavam a visão bizarra descrita no início do livro de 

Ezequiel a qual foi designada desde o princípio com o rótulo “visões de merkavah” (o trono-

carruagem de Deus)
276

. Nos primeiros séculos da era cristã a “obra da carruagem” (ma‘seh 

merkavah) era o tema central da literatura mística rabínica, conhecida como misticismo da 

merkavah.  

 

Scholem realmente usou este misticismo para produzir a chave das histórias de ascensão 

celestial presentes nos apocalipses dos últimos dois séculos a.C. e dos primeiros dois séculos 

d.C.. A posição de Scholem é que as discussões dos rabis e as restrições da merkavah 

conduzem a algo bem mais além da interpretação do livro de Ezequiel. Elas aludem a uma 

prática mística que envolve ascensão ao reino divino e contemplação direta da merkavah e os 

seres que a assistem
277

. Um corpo de textos, a “Literatura de hekhalot” preservam as 

experiências desses místicos. Halperin concorda com a conexão feita por Scholem das 

ascensões apocalípticas, as alusões rabínicas à merkavah, e o material de hekhalot, mas atribui 

ao autor datas e definições incorretas.
278

 

 

Os textos dos Manuscritos do Mar Morto, Caverna 4 e 11, conhecidos como os Cânticos do 

Sacrifício Sabático têm dado considerável suporte ao argumento de Scholem. A descoberta 

dos Cânticos marcou uma mudança fundamental no estudo do misticismo judaico e na 

contextualização de seu desenvolvimento
279

. O fragmento 4Q405 20ii 20-22 é um testemunho 

marcante do interesse no mundo celestial que excede todos os textos apocalípticos existentes, 

e é uma contrapartida próxima dos relatos celestiais dos tratados de hekhalot
280

. Para 

Scholem
281

, esses fragmentos não deixam dúvidas sobre a conexão entre os textos mais 

antigos da merkavah hebraica preservada em Qumran e o desenvolvimento subsequente do 
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misticismo de merkavah preservados nos textos de hekhalot, tema bastante polêmico na 

academia. 

 

3.1.2.1 Paulo e o misticismo de merkavah 

 

O acadêmico que estabeleceu o misticismo de merkavah como background de 2 Coríntios 

12,1-10 foi Alan Segal
282

, rotulando o apóstolo como “O místico”. Não foi, entretanto, o 

primeiro a reivindicar tal background, pois em 1901, Wilhelm Bousset
283

 já identificara a 

ascensão de Paulo relatada em 2 Coríntios 12,1-10 como um exemplo de merkavah, e desde 

então muitos outros têm apontado este contato: Scholem
284

, Segal
285

, Morray-Jones
286

, 

Tabor
287

, Scott
288

, Thrall
289

, entre outros. Praticando a merkavah o apóstolo recebia a visão do 

Cristo glorificado e não mais a visão trazida de Ezequiel de alguém sentado no trono-

carruagem. 

 

Para Segal
290

, três argumentos da espiritualidade judaica fundamentam a relação do apóstolo 

Paulo com a tradição de merkavak. O primeiro é a angelofania, a visão de um mediador 

angélico principal que, da mesma forma que o anjo do Senhor em Êxodo, carregava o nome 

de Deus ou de alguma forma participava da divindade de Deus. Para o autor é a figura que 

Paulo viu e com a qual ele se identificou, o Cristo crucificado. O segundo argumento é a 
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transformação. Na tradição mística judaica, adeptos, heróis ou patriarcas podem ser 

transformados em figura de mediadores. O terceiro aspecto da tradição é a ascensão. Alguém 

pode ir ao céu não apenas no fim de sua vida, mas ainda enquanto vivo. 

De acordo com a teologia paulina aqueles que estão em Cristo compartilham o Espírito Santo 

no mundo presente. A expressão “Cristo vive em mim” (Gl 2,20) mostra uma íntima relação 

entre o humano e a pessoa de Cristo. Tanto os crentes como o apóstolo esperam ser 

transformados na semelhança de Cristo. Para Paulo, e também para o antigo místico judeu, 

ver a glória de Deus é o prólogo para a transformação em sua imagem. Em 2 Cor 3,18 Paulo 

diz que cristãos contemplam a glória de Deus como em um espelho e são transformados em 

sua imagem. Não será necessário ampliar o escopo deste tema, dado que a transformação 

mística é um assunto exaustivamente tratado pelo colega Jonas Machado em sua tese de 

doutorado
291

. 

 

O cristianismo, diferentemente do judaísmo, introduz novos elementos que moldam a 

consciência do místico cristão. Dois tipos de experiência mística são encontrados no 

misticismo cristão, a “não unitária” e a “unitária”. A experiência unitária é certamente um tipo 

comum da experiência mística cristã.
292

. Para Katz, o que permite, ou talvez, encoraje este 

misticismo unitário, embora ausente da contrapartida judaica, é a influência formativa da 

essencial teologia incarnacional que é afirmada na mistura dos elementos humano e divino na 

pessoa de Jesus, o que está fora dos limites da consciência judaica
293

.  

 

Scholem mostra-se relutante quanto ao lugar da união mística nas várias manifestações do 

misticismo judaico. Para o autor
294

 não existe a imanência divina para o místico. A visão 

extática da glória substitui o ideal da união, sem que a individualidade do místico seja sequer 

turvada. O criador e a criatura permanecem separados não havendo ponte que supere o abismo 

entre os dois. Idel
295

 reage contrariamente à posição de Scholem ao defender que a unio 

mystica é o cerne do misticismo. Também condena a negligência do autor quanto ao tipo de 

misticismo extático, afirmando ser este a linha dominante do misticismo judaico.  
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O modelo de ascensão ao céu desenvolvido por Wolfson
296

 envolve ascensão e entronização.  

A tradição encontrada em 3 Enoque envolve a transformação do místico em um ser angélico 

que ocupa o trono ao lado do da glória. Um dos problemas criticados por Schäfer nesse 

modelo é o uso de termo “divinização” ao lado do termo “angelificação”. A ausência de 

explicação das duas palavras incorre na compreensão de um mesmo significado. Para Schäfer, 

a ascensão do visionário, sua união litúrgica com os anjos culmina na sua angelificação. Sua 

visão de Deus e a revelação dirigida à sua comunidade terrena torna o processo completo.
297

 

 

Transformado em um anjo, o visionário anda próximo de Deus, mas a distância entre ele e 

Deus é sempre mantida, tal como é mantida a distância entre Deus e os seus anjos. Para 

Schäfer, a unio angélica não quer dizer que o visionário funde-se em uma massa 

indistinguível de anjos. Na verdade, ele conserva sua personalidade e identidade no 

relacionamento com os anjos e com Deus, como fazem os outros anjos. Se no curso de sua 

transformação ele for privado do seu corpo, isto é somente temporário, uma vez que ele deve 

eventualmente retornar ao seu corpo e à sua existência terrena. Dessa forma, o visionário 

transformado, em seu estado angelical, em nenhum momento entra em união com o seu 

Deus
298

. 

 

Na tentativa de provar a antiguidade da tradição preservada na literatura de hekhalot, 

Scholem
299

 chama a atenção para muitos pontos de contato entre esses textos e seus paralelos 

na literatura helenística e na cristã primitiva, pontuando assim, o período de algumas tradições 

deste corpo literário. No terceiro capítulo de seu livro Jewish Gnosticism, Merkabah 

Mysticism, and Talmudic Tradition, intitulado “The four who entered Paradise and Paul’s 

ascension to Paradise” (Os quatro que entraram no Paraíso e a ascensão de Paulo ao Paraíso),  

Scholem sugere que a obtenção de conhecimento sobre a tradição preservada na literatura de 

hekhalot requer uma reflexão sobre o contato entre estes textos e os seus paralelos na 

literatura cristã primitiva e helenística, e que a história talmúdica dos Quatro homens que 

entraram no Pardes pode ser usada para a compreensão do texto paulino relatado em 2 

Coríntios 12,1-10. 
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Morray-Jones, seguindo os passos de Scholem, defende que a tradição mística existiu e se 

estendeu dos escritos apocalípticos ao Hassidismo, sendo o apocaliptismo, um predecessor do 

misticismo de merkavah. Entretanto, a proposta apresentada por Morray-Jones e outros 

estudiosos
300

 de que a história rabínica dos Quatro que entraram no Pardes esteja relacionada 

ou indique o background da tradição mística judaica do arrebatamento de Paulo ao Paraíso, 

recontada em 2 Cor.12, 1-10 tem sido bastante contestada por outros estudiosos
301

 que 

discordam que possa existir evidência de uma raiz comum entre os dois textos. 

 

3.1.2.2   2 Coríntios 12,1-10 e o relato talmúdico dos Quarto que entraram no Pardes 

 

O acadêmico que fez da literatura talmúdica os “Quatro que entraram no Pardes” o 

background para a ascensão de Paulo relatada em 2 Coríntios 12,1-10 é Morray-Jones. Na 

linha proposta por Scholem, e desenvolvida por Gruenwald, ele tenta demonstrar, através de 

um exame minucioso do texto, que tradições dentro do misticismo de merkavah podem ser 

datadas de um período que retrocede ao primeiro século dessa era.  Nesta linha, o autor afirma 

que a literatura de hekhalot preserva tradições genuinamente visionário-mística, esotérica e 

rabínica. Em seu artigo
302

 e, mais recentemente, em sua obra conjunta com Rowland
303

, ele 

inicia uma aventura para comparar em detalhes a história dos Quatro que entraram no Pardes 

com 2 Corintios 12,1-10.  

 

Segundo Morray-Jones, a história rabínica do Pardes foi composta e adaptada por um redator 

antigo da “Mistical Collection”
304

 para ser uma ilustração da restrição da merkavah na 
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Mishnah. Esta restrição refere ao fato de que somente um hakam (um rabi ordenado) poderia 

expor sobre a markavah, lema principal da “Mistical Collection”
305

. A história está preservada 

na Tosefta, na Yerushalmi (Talmude de Jerusalém), e no Bavli (Talmude da Babilônia) e em 

outras tradições literárias judaicas.  As três versões – apresentadas a seguir – concordam em 

seu formato e nos detalhes essenciais. A única exceção é encontrada no Talmude da 

Babilônia, o qual apresenta uma passagem não contida nas outras versões da literatura 

rabínica, provavelmente um acréscimo posterior. Para Schäfer, a terceira unidade da Tosefta é 

o mais famoso e o mais discutido de todos os textos rabínicos relacionados com a 

merkavah
306

.   

 

1) Tosefta
307

 

 

Quatro homens entraram no Pardes: ben Azzai e ben Zoma, Aher e R. Akiva. Um olhou e 

morreu; um olhou e foi golpeado; um olhou e cut the shoots
308

; um subiu em paz e desceu em 

paz
309

. Ben Azzai olhou e morreu. Dele, a Escritura diz: ‘Precioso aos olhos do Senhor é a 

morte dos seus santos’ (Sl 116:15). Ben Zoma olhou e foi golpeado. Dele, a Escritura diz: 

‘Encontraste mel? Coma o que é suficiente para ti ...’ (Pv 25:16). Elisha (Aher) olhou e cut 

the shoots. Dele, a Escritura diz: ‘Não deixe sua boca conduzir a sua carne ao pecado ...’ R. 

Akiva subiu em paz
310

 e desceu em paz. Dele, a Escritura diz: ‘Atrai-me após ti! Apressemo-

nos [...] (Ct1:4a)’. 

 

2) Yerushalmi (Jerusalem Talmud)
311

 

 

Quatro homens entraram no Pardes: Um olhou e morreu; um olhou e foi golpeado; um olhou 

e cut the shoots; um entrou em paz e saiu em paz. Ben Azzai olhou e foi golpeado. Dele, a 
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Escritura diz: ‘Encontraste mel? Coma o que é suficiente para ti ...’ (Pv 25:16). Ben Zoma 

olhou e morreu. Dele, a Escritura diz: ‘Precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus 

santos’ (Sl 116:15). Aher cut the shoots. Quem é Aher? Elisha ben Avuya, que costumava 

matar os mestres da Tora [material adicional sobre Elisha]. Dele, a Escritura diz: ‘Não deixe 

sua boca conduzir a sua carne ao pecado ...,’etc. (Ec 5:5) – que ele arruinou a obra de suas 

próprias mãos. [material adicional sobre Elisha] R. Akiva subiu em paz e saiu em paz. Dele, a 

Escritura diz: ‘Atrai-me após ti! Apressemo-nos...(Ct1:4a)’etc. 

 

3) Bavli (Babylonian Talmud)
312

  

 

Nossos rabis ensinaram: Quatro homens entraram no Pardes e estes eram eles: ben Azzai, ben 

Zoma, Aher, e R. Akiva. R. Akiva disse a eles: Quando te aproximares das pedras de puro 

mármore não diz ‘Água!, Água!’ – de acordo com o que está escrito: ‘O que fala mentiras não 

permanece diante dos meus olhos.’ Ben Azzai olhou e morreu. Dele, a Escritura diz: ‘Precioso 

aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos’ (Sl 116:15). Ben Zoma olhou e foi golpeado, e 

dele a Escritura diz: ‘Encontraste mel? Coma o que é suficiente para ti ..., (Pv 25:16), para 

evitar que te enchas disso e vomite’. Aher cut the shoots R. Akiva saiu em paz [Material 

adicional sobre B. Zoma] Aher cut the shoots. Dele, a Escritura diz: ‘Não deixe sua boca 

conduzir sua carne ao pecado ...’. (Ec 5:5) [Material adicional sobre Elisha] R. Akiva subiu 

em paz e desceu em paz. Dele, a Escritura diz: ‘Atrai-me após ti! Apressemo-nos! (Ct1:4a)’. 

 

Para facilitar a comparação dos textos por parte do leitor, a tradução de 2 Cor 12,1-10 é 

adicionada. Um ponto, entretanto merece destaque. A questão da citação da passagem 

adicional na versão Babilonian Talmud, está, segundo Shäfer
313

, fora de lugar tanto no que se 

refere à forma como ao conteúdo, conduzindo à suposição de tratar-se de uma adição. A 

tradução deve ter procedido principalmente das versões Tosefta e Jerusalem Talmud. 

 

3.1.3 Análise das versões da história talmúdica Os quatro que entraram no Pardes 

 

Os comentaristas dos séculos X e XI d.C. interpretaram a história Os quarto que entraram no 

Pardes  à luz das tradições de hekhalot. Mais tarde essa ênfase da tradição deu lugar às 
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práticas místicas desse corpo literário. Recentemente Hananel b. Hushiel oferece a seguinte 

interpretação
314

:  

 

Pardes was used as a term for the Garden of Eden, which is reserved for the 

righteous are stored. And it is explained in the hekhalot that the sages who were 

worthy of this matter used to pray, cleanse themselves of all defilement, fast, 

immerse and purify themselves. Then they would employ the names and gaze into 

the palaces and see how the angelic guards stand, and how one palace follows on 

after the one before it.
315

 

 

No século XIX e o início do XX d.C., a história do Pardes passa a ser interpretada em termos 

da visão dominante da ma‘aseh merkavah como uma especulação cosmológica gnóstica. É o 

período de Wilhelm Bousset e Scholem. Este argumentou que a história talmúdica deveria ser 

interpretada à luz da literatura de hekhalot, o que atraiu seguidores. A ideia deste período era 

que assim como Ezequiel 1, 10-11, 40-48 e Isaías 6 indicavam que a experiência visionária 

estava associada com o santuário de um período antigo, o misticismo de merkavah/hekhalot 

era um desenvolvimento e a relocação no céu da tradição de culto no templo.
316

 

 

Uma terminologia importante é a expressão comum em todas as versões, de que os quatro 

“entraram no Pardes”, inclusive R. Akiba. A versão do Ms. Viena usa a expressão “subiu e 

desceu” para o personagem. É uma terminologia importante uma vez que ela permite 

assegurar ou não a presença de uma experiência extática ao Paraíso. Trata-se de um problema 

que, segundo Shäfer, não pode ser resolvido com base no que, presumivelmente, seja a 

redação final do texto, ou do valor dos seus respectivos manuscritos
317

. Shäfer demonstra uma 

clara preferência pela expressão “entrou e saiu” em vez de “subiu e desceu” defendido por 

Morray-Jones que utiliza o Ms. Viena. 

 

A terminologia Pardes levanta questões àqueles que defendem uma interpretação mística e o 

identificam com o Paraíso, o que parece bastante improvável. Segundo Schäfer, se for 

considerado que os quatro não subiram, mas entraram no Pardes, e que Akiba não desceu, 
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mas saiu ileso, a compreensão técnica de Pardes no sentido de Paraíso perde sua sustentação. 

Para o autor, é mais provável que Pardes signifique simplesmente “jardim”, ou “jardim real”, 

onde o “entrar” e “sair” parece condizer melhor do que “subir” e “descer”.
318

  

 

Diferentemente dos relatos de ascensão apocalíptica, não é revelado o propósito do Pardes, 

nem o que os rabis viram neste jardim, embora haja interpretações de que se trata de visões de 

merkavah, o que parece uma associação sem provas. É possível tratar-se de uma alegoria cuja 

interpretação nada tenha a ver com o misticismo de merkavah. Para Schäfer, a versão do 

Babylonian Talmud, através de sua inserção, mostra claramente o desejo do texto ser 

compreendido como uma descrição de uma ascensão extática ao Pardes (neste caso “Paraíso” 

no céu)
319

. A seguir, uma resumida análise de 2 Coríntios 12,1-10, é apresentada, na 

expectativa de evidências que comprovem uma conexão entre o texto paulino e a história 

rabínica.  

 

3.1.4   2 Coríntios 12,1-10 

 

1É necessário gloriar, não é proveitoso, eu passarei para as visões e revelações do 

Senhor. 2 Eu conheço um homem em Cristo (que) catorze anos atrás se no corpo eu 

não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, tal homem foi arrebatado ao 

terceiro céu. 3 E eu conheço tal homem, se no corpo ou à parte (separado) do corpo, 

eu não sei, Deus sabe, 4 porque ele foi arrebatado para dentro do paraíso e ouviu 

palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar. 5 Em nome de tal pessoa 

eu gloriarei, mas em meu nome eu não gloriarei exceto nas fraquezas, 6 Pois se eu 

quiser gloriar, eu não serei tolo (néscio, bobo, ridículo), eu direi a verdade; mas eu 

me abstenho, a fim de que ninguém possa pensar sobre mim além do que ele vê de 

mim ou ouve de mim 7 por causa da qualidade das revelações. Portanto a fim de 

que eu não me exaltasse, um espinho foi-me dado na carne, um anjo de satanás, a 

fim de me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 8 Por causa disso eu pedi ao 

Senhor três vezes que ele o removesse de mim. 9E Ele me disse, “minha graça é 

suficiente para ti, pois o poder é completado (se completa) na fraqueza. Portanto eu 

me gloriarei  mais prazerosamente nas minhas fraquezas, de forma que o poder de 

Cristo possa habitar (viver) em mim. 10 portanto eu estou contente em fraquezas, 

em maltrato, em perigos, em perseguições e angústias em nome de Cristo; pois 

sempre que eu sou fraco, então é que eu sou forte.  

 

O contexto onde está inserido o relato de ascensão de Paulo ao Terceiro Céu/Paraíso exibe o 

apóstolo engajado na defesa de sua autoridade apostólica, tema que se inicia no capítulo 10. 

Seus oponentes emergem como uma proeminente força na comunidade provocando ferrenhos 

ataques por parte do apóstolo. Paulo não identifica quem são esses oponentes nem os seus 
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ensinos, pois a escassez de evidências dificulta o reconhecimento dos mesmos. A pesquisa 

acadêmica do Novo Testamento tem identificado esses oponentes como judaizantes (Gl 6), 

pneumáticos, gnósticos cristãos, judeu-cristãos helenísticos, entre outros.  

 

Paulo inicia o capítulo falando da necessidade de “gloriar-se”, o que está em conexão com seu 

confronto com os adversários no capítulo 11. O fato de ele reivindicar uma experiência 

extática como credencial diante dos adversários, remete, de alguma forma, para um grupo de 

judeus cristãos (2 Cor 11,22) que querem a comprovação de experiências extáticas fazendo 

um jogo contra a autoridade do apóstolo. O motivo do “gloriar-se” do apóstolo repousa nas 

“visões” e “revelações” do Senhor que ele justifica como evidência de sua autoridade sobre 

seus oponentes em Corinto.  

 

Paulo diz ter sido arrebatado ao terceiro céu. A cosmologia do texto encontra possíveis 

paralelos em textos das tradições judaico-cristãs. A passagem menciona um paralelismo 

Terceiro Céu/Paraíso, como se tratando do mesmo lugar. Evidência disso é encontrada em 2 

Enoque: “E os dois homens me colocaram ali e me carregaram para cima, ao terceiro céu e 

me colocaram no meio do Paraíso, em um lugar desconhecido em bondade de aparência”. 

Posteriormente nessa obra, Paraíso é um lugar definido como “preparado para os justos”, para 

o mundo por vir. Outro texto que comprova tal paralelismo é o Apocalipse de Moisés ou a 

composição grega A Vida de Adão e Eva, “Em seguida Deus entrega Adão para Miguel, e 

ordena que ele seja trazido ao Paraíso no Terceiro Céu (37.4-5)”
320

 

 

O clímax da ascensão é revelado na frase a;rrhta r`h,mata “palavras inefáveis”  “que não é 

permitido para um homem falar”. O que Paulo ouviu vem somente no fim da ascensão, 

quando era esperado que o místico encontrasse a divindade. Isso parece fazer sentido na 

possibilidade de um background judaico. No entanto, em nenhum lugar é dito que Paulo viu 

alguma coisa. O conteúdo do que ele ouviu é, de acordo com o texto, incomunicável, mas 

explicitamente qualificado como algo que não é permitido ao homem falar. O texto sugere 

que a experiência de Paulo foi auditiva, independente de qual seja o conteúdo de a;rrhta 

r`h,mata.   
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Paulo diz que para que ele não se exaltasse, um espinho lhe foi dado na carne, um anjo de 

satanás, a fim de lhe esbofetear para que ele não se exaltasse. Esse “espinho na carne” se 

constitui objeto de muitas especulações. Não há nenhuma indicação no texto que remeta a 

uma enfermidade física, embora bons argumentos sejam encontrados defendendo essa 

posição, conforme pode ser visto no último capítulo deste trabalho. Crer que se trate de um 

problema na mente de Paulo, tais como, epilepsia, histeria causada ou associada à experiência 

visionária extática, é algo a perscrutar. Talvez o melhor indício, a princípio, seja o que ele 

realmente diz: um anjo de satanás, isto é, um demônio, que foi enviado para afligi-lo, assediá-

lo em diferentes situações.  

 

3.1.5 Os quatro que entraram no Pardes e 2 Coríntios 12,1-10 

 

A passagem de 2 Coríntios 12,1-10 onde Paulo revela que foi arrebatado ao Terceiro 

Céu/Paraíso e a história rabínica dos Quatro que entraram no Pardes constitui-se na primeira 

conexão entre o Novo Testamento e a literatura de hekhalot
321

. Dado que a literatura de 

hekhalot e os apocalipses judaicos compartilham interesse nas revelações do reino celestial, 

parece valer a pena compará-los a fim de aprender se e a que grau esses textos judaicos 

antecipam padrões de ideias nos recentes textos de hekhalot. O acadêmico que primeiro 

advogou essa causa foi Gershom Scholem, no capítulo do seu livro Jewish Gnosticism, 

Merkavah Mysticism, and Talmudic Tradition, intitulado “The Four Who Entered Paradise 

and Paul’s Ascension to Paradise”.
322

   

 

Alguns autores, Schäfer
323

 entre eles, reconhecem que o precursor desta comparação foi 

Wilhelm Bousset, que identificou a ascensão de Paulo relatada em 2 Coríntios 12,1-10 como 

um exemplo de merkavah. Como pôde ser visto, o misticismo de merkavah compreende uma 

vasta gama de atividades rotuladas como experiência religiosa extática, tais como ascensão, 

meditação no texto para propósitos exegéticos, visões do trono carruagem de Ezequiel, entre 

outros. Uma das maiores preocupações de Scholem em sua citada obra é estabelecer a datação 

do misticismo de merkavah como uma experiência extática. 
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 Morray-Jones, seguidor da linha de Scholem e defensor da hipótese de que o relato rabínico 

“Os Quatro que entraram no Pardes” constitui-se no background para o texto paulino de 2 Cor 

12,1,10, reconhece que a incerteza sobre a data da origem das tradições de hekhalot e o seu 

relacionamento com a ortodoxia rabínica tem sido o maior impedimento que os acadêmicos 

do Novo Testamento enfrentam quando querem interpretar Paulo referindo-se ao misticismo 

judaico.
324

 Para Schäfer, somente se o misticismo de merkavah for suficientemente antigo ele 

poderá prover o background para certas passagens do Novo Testamento. Daí explica-se a 

preocupação de Scholem. 

 

Na interpretação de Scholem, o uso do termo Pardes tanto para Paulo como para a história 

rabínica tem relação com o sentido comum “orchard” (jardim) e “Paraíso”. O autor não 

considera a importância do significado técnico que predomina no texto que é “lugar de 

habitação dos justos”
325

. Utilizando referências do livro 2 Enoque e Vida de Adão e Eva 

(Apocalipse de Moisés) Scholem afirma que a ideia de que o extático vê em sua vida o que 

outras pessoas veem somente depois da morte é recorrente tanto em Paulo como na viagem 

dos rabis ao céu. Uma vez que viagens celestiais extáticas aparecem por toda a literatura 

apocalíptica desde os antigos apocalipses até os escritos da literatura de hekhalot, Scholem 

considera o relato de Paulo como um elo entre esses textos judaicos mais antigos e a Gnose 

dos místicos da Merkavah Tanaítica. 

 

A resistência a esse tipo de interpretação por parte de alguns acadêmicos, entre eles Schäfer, 

reside no fato de que o Pardes rabínico não pode ser comparado, sem gerar discussão, com o 

para,deisoj (Paraíso) paulino no Terceiro Céu. A escolha seletiva e arbitrária de um termo 

único, “Pardes”, do qual conclusões abrangentes são tiradas não fornecem uma análise sólida 

e exata do termo
326

. Para Schäfer, outra interpretação inadequada de terminologia é a 

referência ao “ser arrebatado” de Paulo e o “entrar” no Pardes dos rabis, diferenças que são 

minimizadas por Scholem como uso linguístico metafórico. Segundo Schäfer, não existe nem 

na literatura clássica rabínica nem na literatura de hekhalot um termo comparado a a`rpa,zein 

(arrebatar) descrito por Paulo
327

. 
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 Schäfer também critica a falta de atenção dada à peculiaridade do uso linguístico do apóstolo, 

e a omissão de comentário sobre a experiência de Paulo focada na ‘audição’.  No relato de 2 

Cor 12,4 Paulo diz ter ouvido “palavras que não poderiam ser ditas”. Sabe-se que os rabis, por 

sua vez, têm o relato de suas viagens celestiais focado essencialmente no “ver”, “o rei em sua 

majestade sobre o trono”. Os místicos da merkavah, certamente, ouviam alguma coisa em 

suas ascensões ao céu, sobretudo, cânticos, e hinos, mas não se conhece nada do que Paulo 

ouviu
328

. Para Schäfer, as comparações feitas entre os textos exigem uma análise mais 

abrangente. 

 

2 Coríntios 12,1-10 se diferencia da literatura de hekhalot. Embora o texto paulino se reporte 

a uma viagem a outro mundo e lide com questões paralelas às dos textos da literatura de 

hekhalot, ele apresenta seu conteúdo como relato e não como instruções para ascensões, 

característica fundamental desse corpo literário. Portanto, comparações feitas entre os textos 

não parecem ser apropriadas. Como Schäfer reconhece, o escrutínio da literatura de hekhalot 

está apenas começando. Não se pode negar o pioneirismo de Scholem neste campo, e é seu 

mérito ter direcionado a atenção para este gênero da literatura. Contudo, não se pode deixar de 

salientar que isto tem que ser submetido a uma análise interior sólida
329

.  

 

Para Morray-Jones o templo celestial é o tema central da literatura apocalíptica judaica e das 

tradições místicas da merkavah preservadas nos escritos de hekhalot dos períodos rabínico e 

imediatamente pós-rabínico. Nessas fontes, a ascensão ao céu é imaginada como uma viagem 

através das cortes do templo cósmico ao santuário mais interior, onde Deus está presente
330

. O 

autor propõe que em 2 Cor.12, 1-10 Paulo está descrevendo uma ascensão ao templo celestial 

e uma visão da merkavah do entronizado e “glorificado” Cristo
331

. Para o autor, as análises 

das fontes judaicas têm mostrado que Pardes é um termo para o santo dos santos celestial, e é 

identificado com o mais alto céu. 
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 A dupla incerteza de Paulo quanto ao status do seu corpo durante a ascensão é proposta por 

Morray-Jones em obra conjunta com Rowland
332

 como formas complementares e não opostas. 

Na concepção do autor, “ascensão” ao céu, dirigida externamente via as cortes do templo 

cósmico, e a “descida” dirigida internamente ao templo do corpo representam duas formas 

essencialmente complementares de conceituar o mesmo processo. Paulo poderia estar dizendo 

que ele não sabe se sua ascensão ao paraíso foi realizada internamente, “no corpo”, ou 

externamente, “fora do corpo”. Dessa forma, parece estar dizendo que isso realmente não faz 

diferença, uma vez que o santo dos santos, ”paraíso”, no centro do templo corporal é 

misticamente idêntico ao lugar do trono celestial da glória de Cristo. A imagem de Deus, que 

Paulo identifica com Cristo, é encontrada nos dois lugares. 

 

Schäfer, em sua análise sobre uma possível conexão entre os dois textos, não tece comentários 

sobre o polêmico tema que é “o espinho na carne”, ou o anjo de satanás reportado por Paulo 

em 2 Cor 12,7b. Por outro lado, Morray-Jones dedicou um espaço considerável ao assunto, 

uma vez que isso se constitui em um dos pilares de sua defesa de que a literatura de hekhalot 

está relacionada com a interpretação de 2 Cor 12,1-10. Utilizando o argumento de Price
333

, 

refere-se ao “espinho na carne”, “anjo de satanás”, como um oponente angélico semelhante 

aos guardiões dos portões celestiais das tradições de hekhalot, cuja função é atacar e punir 

aqueles considerados não merecedores de ascender à merkavah.  

 

Essa teoria é consistente com a ênfase de Paulo em sua “fraqueza”, e dependência do poder de 

Cristo
334

. Morray-Jones, associa esse “anjo de satanás” com as tradições dos guardiões 

demoníacos do templo celestial, remetendo à história do Pardes, onde um dos quatro rabis foi 

golpeado/esbofeteado. Este é precisamente o significado do verbo kolafi,zw (esbofetear), 

empregado por Paulo em 2 Cor 12,7b. Isso confirma para o autor que o relato de Paulo e a 

história de Pardes, a este ponto, se explicam. O fato de Paulo ter morrido bem antes do tempo 

de Akiva, impossibilitando, assim, que a história do Pardes se constituísse fonte para o 

apóstolo ou o influenciasse, a explicação de Rowland e Morray-Jones
335

 quanto à 

correspondência de detalhes justifica que tanto Paulo como o autor da história do Pardes 
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usaram a linguagem de uma tradição comum, a qual já era bem desenvolvida na metade do 

primeiro século a.C. 

 

O trabalho meticuloso de Morray-Jones tentando estruturar os ensinos de Scholem, e sua 

hipótese argumentando que a tradição rabínica dos Quatro que entraram no Pardes se 

constitui o background para 2 Coríntios. 12, 1-10 não parece ter encontrado muitos adeptos. 

Ainda que se esteja lidando com textos comuns em seu contexto literário, metodologicamente, 

está se tratando com diferentes escritos. Colocar um em relação ao outro parece não conduzir 

a correlações apropriadas. A dependência da pesquisa em provar o background da história 

judaica para o texto paulino deixou de lado aspectos críticos, literários e contextuais, do relato 

do apóstolo, o que parece pouco produtivo para trazer luz à interpretação de 2 Coríntios 12,1-

10.  

 

3.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
336

  

 

Na introdução deste capítulo foi proposta uma abordagem mística da experiência de Paulo 

relatada em 2 Coríntios 12,1-10  com o propósito de lançar luzes na compreensão e 

interpretação desta passagem tão controversa da carta paulina. O exame da experiência 

mística reportada por diferentes tradições religiosas, filosóficas e corpos literários permitiram 

chegar a algumas conclusões sobre o envolvimento do apóstolo nessas tradições místicas que 

se escondem por detrás do vocabulário usado por ele e do contexto da passagem. Embora 

Albert Schweitzer
337

 tenha escrito um livro sobre o misticismo paulino, pouco, ou mesmo 

quase nada foi discutido sobre tais experiências extáticas.   

 

O enfoque no êxtase religioso do apóstolo colocou a experiência em um lugar de destaque no 

estudo. Experiências místicas estão presentes em diferentes religiões e sistemas filosóficos. A 

análise de místicos de diferentes tradições revelou que, independente do contexto cultural, 

existem características comuns que marcam essas experiências tais como a transcendência do 

self, a inefabilidade e a qualidade noética, ainda que os místicos interpretem essa realidade em 

diferentes formas. À luz dessas observações, Paulo de Tarso em 2 Coríntios 12,1-10 provê um 
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relato de primeira mão de uma experiência religiosa extática do primeiro século, e comprova 

que ele foi influenciado por tradições do misticismo judaico-cristão. A linguagem usada pelo 

apóstolo sugere a possibilidade de uma real natureza de sua experiência. 

 

A referência a expressões como “foi arrebatado”, “se no corpo ou fora do corpo”, “ouviu 

palavras inefáveis”, “para que eu não me exaltasse” e “um espinho na carne me foi dado” são 

terminologias próprias dos círculos místicos judaico-cristão. Como na maioria dos relatos do 

misticismo apocalíptico, a ascensão de Paulo caracteriza-se como uma experiência 

involuntária.  Ele foi tomado por iniciativa divina, não significando, entretanto, que Paulo não 

estivesse, de alguma forma, preparado para essa experiência.  O texto não revela como se deu 

a ascensão, mas como os místicos apocalípticos que foram arrebatados, Paulo pode ter sido 

tomado em um período de prece, e orações no espírito
338

, meditação em textos bíblicos, ou até 

em situações de sofrimento extremo. Isto também revela que o apóstolo estava muito bem 

familiarizado com o translado do corpo tanto na Bíblia Hebraica, Enoque e Elias, como nas 

viagens celestiais onde o místico deixava o seu corpo. Histórias de viagens “no corpo” ou 

“fora do corpo”, ou “viagens da alma”, eram suposições bem difundidas no período. Paulo 

realmente usou um vocabulário do círculo místico para expressar sua dúvida quanto ao status 

do seu corpo durante a ascensão. 

 

Paulo relata que ouviu palavras inefáveis que não eram permitidos ao homem falar, palavras 

que extrapolam o reino humano, coisas profundas de Deus. Não se refere a termos vagos, mas 

descreve elementos constitutivos da experiência extática. O relato da audição de Paulo serve 

para constituir uma experiência ao invés de descrevê-la. A inefabilidade se constitui uma 

condição para a identificação da experiência religiosa. Paulo não somente compartilha uma 

linguagem do apocaliptismo judaico, mas sua prática do êxtase. Não apenas alude a uma 

experiência extática no texto de 2 Coríntios 12,1-10, mas ele toma parte da mesma. Isso é 

chave para conectar Paulo com o misticismo judaico, e considerar o êxtase como um 

fenômeno importante nos pensamentos e missão do apóstolo. 

 

 

                                                 
338

 Em 1Coríntios 14, 18 Paulo revela que fala mais em línguas do que os mais exuberantes coríntios. 



 122 

IV – A EXPERIÊNCIA MÍSTICA E O CÉREBRO HUMANO. CAUSA OU 

CORRELAÇÃO? 

 

 
Science without religion is lame,  
religion without science is blind. 

(Albert Einstein)
339 

 

 

Abordar como a divindade é percebida e experimentada pelo cérebro e mente constitui-se em 

um tema complexo cujos debates envolvem uma série de disciplinas tais como a psicologia, a 

neurologia, a psiquiatria, a inteligência artificial entre outras ciências cognitivas. Esses 

debates, vistos nessas diferentes perspectivas, são imprescindíveis, pois se compreende que 

não é a abordagem de uma ciência per se, por mais clara que ela seja, que trará a resposta 

completa para um tema tão complexo.  

 

A referência de Paulo à sua experiência religiosa recontada em 2 Coríntios12,1-10 é 

articulada em termos corporais, uma abordagem desconsiderada na maioria das exegeses do 

texto. Tratar desse aspecto da experiência traz à tona a dualidade entre ciência exata e 

teologia, objeto de muita atenção recentemente. O debate histórico entre ciência exata e 

religião estende-se desde a consideração de que são essencialmente opostas e antagônicas à 

possibilidade de uma integração entre elas, as duas caminhando juntas, uma explicando a 

outra. O propósito deste capítulo não é pleitear com as diferentes posições, mas buscar um 

diálogo e integração entre as mesmas a fim de que se possa construir um quadro dentro do 

qual a experiência religiosa extática do apóstolo Paulo possa ser compreendida. 

 

Como analisado no capítulo anterior a experiência religiosa é abordada de forma significativa 

nos estudos filosóficos da religião. Entretanto, existe algo nessa experiência não 

compreendida pelo sentido filosófico. É fundamental considerar a significância do 

relacionamento entre mente e cérebro nessas experiências. Para d’Aquili e Newberg, mente e 

cérebro permitem aos seres humanos desenvolver e experimentar o ritual religioso e a 

espiritualidade. Para os autores, se a mente e o cérebro são responsáveis por todas as 

experiências humanas, então eles também são os mediadores para as experiências humanas 

com Deus
340

.  
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Sabendo da complexidade da estrutura cerebral, mas preocupados em passar uma 

compreensão simples e clara do que acontece no funcionamento do cérebro durante os estados 

normal e alterado de consciência, esta primeira parte da análise focará nas partes do cérebro 

que são mais relevantes para a compreensão da experiência religiosa, deixando claro que não 

há nenhuma pretensão de uma análise exaustiva, mas de prover uma curta apresentação e 

classificação de componentes cerebrais que se manifestam, seja como causa ou correlação, 

nas experiências místicas/religiosas.  

 

4.1 O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 

 

O sistema nervoso como um todo inclui o Sistema Nervoso Central que se compõe do 

encéfalo e medula espinhal, e do sistema nervoso periférico, cujas fibras nervosas conectam o 

sistema nervoso central com os órgãos receptores e os órgãos efectores, isto é, aqueles que 

agem em resposta a estímulos. O sistema nervoso periférico está subdividido em duas partes, 

o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático ou 

voluntário tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo, controla o 

movimento dos músculos esqueléticos, e leva as mensagens sensoriais do corpo para o 

sistema nervoso central. O sistema autônomo, por sua vez, funciona independentemente da 

vontade humana, operando na autorregulação do funcionamento interno do organismo. Ele 

contém fibras nervosas que atuam sobre a musculatura lisa, tal como o músculo cardíaco, e 

regula a atividade secretora das glândulas. Segundo d’Aquili e Newberg, ele não é apenas 

responsável pela manutenção das funções corporais básicas, mas também permite ao corpo 

responder a vários estímulos externos. Dessa forma, o sistema nervoso autônomo ajuda a 

conectar o cérebro ao resto do corpo.  Ele também desempenha, segundo o autor, um papel 

crucial na totalidade das atividades cerebrais, como também na geração de emoções 

fundamentais, tais como o medo, a alegria e a vergonha
341

. Ele se compõe de duas divisões 

anatômicas: o sistema simpático e o parassimpático.  

 

4.1.1 O sistema simpático  

 

Promovendo a interação do sistema nervoso autônomo com o meio externo, o sistema 

simpático regula a chamada “luta ou fuga” (fight-or-fly), ativada por qualquer estímulo que 
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provoque um sentimento e reação à uma ameaça. Para d’Aquili e Newberg, o sistema 

simpático promove o sentido de ativação (arousal), que resulta em uma liberação ou gasto de 

energia, uma rápida mobilização da mesma. Entre as funções deste sistema de ativação estão 

o gasto de recursos vitais, interrompendo a digestão, dilatando os brônquios aumentando o 

ritmo respiratório, aumentando o batimento cardíaco e a pressão sanguínea, aumentando a 

eficiência muscular, dilatando a pupila, trazendo ereção dos cabelos corporais, ejaculação e 

redução da salivação
342

. 

 

4.1.2 O sistema parassimpático 

 

Operando depois que o estímulo foi respondido e a ação tomada, o sistema parassimpático 

promove a manutenção homeostática, re-balanceando o corpo. Ele regula a manutenção 

psicológica das atividades e funções vegetativas tais como crescimento das células, digestão e 

distribuição de alimentos, compressão dos brônquios, ereção, aumento da salivação, redução 

do ritmo respiratório, relaxamento, e sono. Sua ativação encoraja o relaxamento dos 

músculos, reduz os batimentos cardíacos e baixando a pressão arterial. Isso induz uma 

operação antagônica dos sistemas simpático e parassimpático que constituem o sistema 

autônomo, uma vez que o aumento da atividade de um produz o decréscimo da atividade do 

outro. Dessa forma, as duas partes do sistema nervoso autônomo, fisiologicamente, parecem 

funcionar reciprocamente: o sistema simpático governando a ativação (arousal), e o sistema 

parassimpático envolvido com o relaxamento, digestão, armazenamento de recursos vitais, 

entre outras funções.  

 

No entanto, para d’Aquili e Newberg
343

, existe também evidência de que os dois sistemas 

possam funcionar de forma coordenada e complementar. Os autores propõem em seu trabalho 

quatro categorias básicas dos sistemas ativador (arousal) e do sistema quiescente: 1. O estado 

de superquiescência; 2. O estado de superativação; 3. O estado de superquiescência com 

erupção do sistema de ativação; 4. O estado de superativação com erupção do sistema de 

quiescência. Também adicionam uma quinta categoria onde há uma descarga máxima 

simultânea de ambos os sistemas, ativador e quiescente. Para os autores, há evidência de que 

esta última categoria ocorra durante o estado no qual existe um completo colapso de qualquer 
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limite razoável entre objetos, um sentido de ausência do tempo e a eliminação da dicotomia 

self/outro.       

 

4.2 A ESTRUTURA DO CÉREBRO 

 

As operações cerebrais responsáveis pelas habilidades cognitivas do ser humano ocorrem, 

principalmente, no córtex cerebral, porção ondulada e externa do cérebro que diferencia o 

homem dos outros mamíferos. Na verdade, outros mamíferos também possuem córtex 

cerebral, mas o córtex humano tem, segundo Taylor, o dobro de espessura e, provavelmente, o 

dobro da função
344

. Procedente do latim, a palavra córtex (casca) carrega essa denominação 

por se referir à parte mais externa do cérebro e ocupa 80% do mesmo. 

 

Contendo bilhões de neurônios, o córtex cerebral é geralmente considerado o lugar das 

funções cognitivas de alto nível, processos de percepção e a capacidade de produzir e 

entender a linguagem. Controlando a área sensorial e motora, impulsos provenientes de todas 

as vias sensoriais chegam até ele onde são interpretadas e integradas e, em uma operação 

inversa, dele saem também os impulsos nervosos que iniciam e comandam os movimentos 

voluntários. A maior parte do córtex cerebral, o neocórtex, é constituída entre outras 

estruturas, pelos lobos frontais e temporais e por suas conexões subjacentes, e é responsável 

pela síntese de todas as informações processadas pelo cérebro reptiliano e pelo sistema 

límbico
345

. 

 

O córtex cerebral está dividido em dois importantes hemisférios: o hemisfério esquerdo e o 

hemisfério direito, que repousam sobre o tronco cerebral. Essas metades complementam-se 

uma a outra e comunicam-se através do corpo caloso, volumoso feixe de fibras, e pelas 

demais comissuras cerebrais. Anatomicamente, os dois hemisférios parecem idênticos, 

constituindo-se de uma camada fortemente enrugada, o córtex cerebral, e por três estruturas 

profundamente acomodadas, os gânglios da base, o hipocampo e o núcleo da amígdala. 

Embora cada hemisfério seja único nos tipos específicos de informação que processa, quando 
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conectados um ao outro eles trabalham juntos para gerar uma percepção uniforme e única do 

mundo
346

.  

 

4.2.1 Os Hemisférios Cerebrais 

 

Cada hemisfério está preocupado, principalmente com os processos sensorial e motor do lado 

oposto do corpo. Dessa forma o córtex cerebral esquerdo recebe e analisa sensações do lado 

direito do corpo, e o córtex cerebral direito recebe e analisa sensações do esquerdo. O córtex 

cerebral esquerdo gera movimento no lado direito do corpo, inversamente, o hemisfério 

direito gera movimento no lado esquerdo do corpo
347

. Embora os hemisférios sejam similares 

na aparência, eles não são completamente simétricos nas estruturas, nem equivalente em 

função
348

. Apesar das similaridades, existem também muitas diferenças entre os dois 

hemisférios.  

 

O hemisfério esquerdo, conhecido como “hemisfério dominante”, é, nas palavras de Marino 

Júnior, o decodificador do mundo que o ser humano experimenta, dando-lhe sentido e 

interpretando-o, gerando conhecimentos de causas e ações permitindo exprimi-las em 

palavras
349

.  Ele está mais envolvido com os processos matemáticos e analíticos como 

também com a noção do tempo sequencial e os aspectos rítmicos da consciência. Nele está 

alojado o centro da linguagem, a parte do cérebro que compreende e produz a linguagem oral 

e escrita. Esse centro usa as palavras para descrever, definir, categorizar e comunicar todas as 

coisas. É devido a esta capacidade de linguagem que este hemisfério recebe a designação de 

“hemisfério dominante”. Um dos ofícios deste hemisfério esquerdo da linguagem é definir o 

self
350

 através da afirmação “Eu sou”
351

.  
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O hemisfério cerebral direito é normalmente mais envolvido com os pensamentos abstratos 

distintos da linguagem, consciência não verbal do ambiente, percepção visual-espacial, e a 

percepção, expressão e modulação de muitos aspectos da emocionalidade. Enquanto o 

hemisfério esquerdo funciona como um decodificador do mundo, o hemisfério cerebral direito 

é o experimentador, trazendo do mundo que se experimenta percepções, sentimentos e 

expressões que vêm antes das palavras
352

. O tempo aqui é o momento presente, o agora, um 

tempo sem fim e abundante. Embora o mais importante centro de linguagem possa estar no 

hemisfério esquerdo, o hemisfério direito também tem uma área concentrada na linguagem 

que compreende e que gera inflexões emocionais na linguagem. Dessa forma os dois 

hemisférios trabalham juntos, sendo a fonte total das experiências humanas, externas e 

internas.  

 

Enquanto o hemisfério esquerdo compreende o que está sendo dito, o hemisfério direito 

compreende como isto está sendo dito em termos de nuances emocionais.
353

 Colocando de 

forma prática, Taylor
354

 explica que, enquanto o hemisfério esquerdo compreende os detalhes 

para construir a estrutura e a semântica da sentença conhecendo quais letras e como elas 

devem se encaixar juntas para criar um som ou palavra que tem um conceito, um significado 

atrelado a ela, colocando as palavras juntas compondo sentenças e parágrafos, o hemisfério 

direito complementa a ação do centro de linguagem do hemisfério esquerdo interpretando a 

comunicação não verbal. Para a autora, a mente direita avalia as informações mais sutis da 

linguagem incluindo tom de voz, expressão facial e a linguagem do corpo. Sem essa 

habilidade do hemisfério direito de avaliar a comunicação, o hemisfério esquerdo tenderá a 

interpretar tudo literalmente. Tais aspectos podem ser observados na figura 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
352

 MARINO JÚNIOR, Raul. A religião do cérebro. As novas descobertas da neurociência a respeito da fé 

humana. São Paulo: Editora Gente, 2005. p. 41. 
353

D’AQUILI, Eugene G.; NEWBERG, Andrew B. The Mystical Mind. Probing the Biology of Religious 

Experience. Minneapoli: Fortress Press, 1999. p. 28.   
354

 TAYLOR, Jill Bolte. My stroke of insight. A brain scientist’s personal journey. New York: Thorndike Press, 

2006. p. 59-61. 



 128 

Figura 1: Os hemisférios cerebrais 

 
Fonte:  http://www.infoescola.com/anatomia-humana/cerebro/. Acesso: 26 jul 2012 

 

 

De forma interessante, a autora considera como o cérebro define as dimensões do corpo 

humano no espaço. Segundo ela, existem células na área de associação da orientação do 

hemisfério esquerdo que definem os limites do corpo humano, onde começa e onde termina 

no que se refere ao espaço em redor. Ao mesmo tempo, existem células na área de associação 

e orientação do hemisfério direito que orientam o corpo humano no espaço. Dessa forma, o 

hemisfério esquerdo ensina onde o corpo começa e onde termina, e o hemisfério direito ajuda 

a colocar o corpo onde a pessoa deseja ir.
355

  

 

Os hemisférios também possuem estruturas subcorticais tais como o tálamo, o hipotálamo e 

várias outras estruturas subcorticais que estão envolvidas no suporte da vida comum, na 

regulagem dos hormônios e emoções primais; dessa forma, essas estruturas são críticas para 

conectar o cérebro com o resto do corpo. Há também um grupo de estruturas que são 

coletivamente referidas como o sistema límbico o qual é associado com aspectos complexos 

da expressão emocional e está envolvido na associação de emoções a objetos e experiências, e 

conduzir essas emoções ao mundo externo através do comportamento humano.
356
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4.2.1.1 O sistema límbico 

 

As camadas mais profundas do córtex cerebral constituem-se de células do sistema límbico. 

São as células corticais que os humanos compartilham com outros mamíferos. Muitos animais 

com o sistema nervoso central possuem um sistema límbico ainda que não tenham córtex 

cerebral. As estruturas desse sistema formam a borda interior do córtex, razão porque recebe 

este nome do latim limbus (borda, fronteira). Denominado muitas vezes como “cérebro 

emocional”, é, segundo d’Aquili e Newberg, a parte do cérebro que gera e regula os 

sentimentos de medo, felicidade, tristeza, agressividade, e amor. Ainda que as respostas desse 

sistema sejam consideradas de um nível primitivo, elas são absolutamente necessárias para 

vida
357

. 

 

As estruturas do sistema límbico estão envolvidas em muitas das emoções, tendências, 

desejos, emoções ligadas ao comportamento sexual, sentimentos de prazer relacionados à 

sobrevivência tais como alimentação e sexo, como também nas reações de ataque e defesa e 

em todas as funções relacionadas à autopreservação. Segundo Marino Jr., experimentações 

laboratoriais em animais e observações clínicas em pacientes neurológicos e psiquiátricos têm 

demonstrado à sociedade que tanto a atitude do animal quanto a do homem em relação ao 

mundo dependem, fundamentalmente, do estado do sistema límbico nesse cérebro
358

.  

 

Uma das funções do sistema límbico nos seres humanos é a modulação e geração de emoções. 

Uma vez que pensamentos de alto nível tornam-se possíveis através do neocórtex, o sistema 

límbico torna-se conectado aos pensamentos de alto nível. De acordo com d’Aquili e 

Newberg
359

, isto permite não apenas a se ter pensamentos complexos, mas também designar 

valor emocional a esses pensamentos.  

 

Dessa forma é possível contemplar a Deus, chegar a alguma conclusão e fundamentar essa 

conclusão com uma resposta emocional forte. Isso é fundamental para o sentido emocional do 

pensamento e experiência. O sistema límbico, dessa forma, está intimamente relacionado com 
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as experiências espirituais. Entretanto, para que seja dado um valor afetivo aos pensamentos 

de alto nível, numerosas interconexões devem existir entre o sistema límbico e o neocórtex.    

 

O sistema límbico inclui várias estruturas tais como o hipotálamo, o tálamo, a amígdala, o 

hipocampo e outras áreas próximas. Essas partes são vitais para os estados extáticos, de forma 

especial o hipocampo, o hipotálamo e a amígdala. Conforme explica Marino Jr., nessas 

estruturas habitam a memória, em todas as suas formas, o sentido de território ou de espaço 

vital, a moldagem da própria identidade, o senso de realidade, o sentimento do sagrado e o 

entendimento do divino. A percepção ou o sentimento profundo de que se tem um eu, um self 

ou uma alma reside nos domínios da memória, banhados pelos mananciais das emoções, e não 

pela razão
360

. Carregando propriedades tais como a experiência de lembrar e avaliar, através 

dessas estruturas, experiências podem ser rotuladas como gratificante ou punitiva. Segundo 

Persinger, mais importante do que isto é o fato delas serem lembradas
361

. A figura 2, a seguir, 

demonstra essas estruturas límbicas. 

 

Figura 2: Estruturas límbicas 

 
 

Fonte: http://www.kidport.com/reflib/science/HumanBody/NervousSystem/LimbicSystem.htm. Acesso em: 26 jul 2012 
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4.2.1.1.1 O hipotálamo 

 

O hipotálamo é uma parte muito pequena, mas muito importante do diencéfalo
362

. É o centro 

de controle das atividades regulatórias autônomas do corpo. Possui uma variedade de funções, 

entre elas, a ligação do sistema nervoso ao sistema endócrino via glândula pituitária 

(hipófise). Esta conexão o capacita a desempenhar um papel vital que é manter o equilíbrio 

estável (homeostasis) dos estados corporais. Ele organiza e controla muitas emoções 

complexas, sentimentos e humor, as atividades hormonais como fome, sede, temperatura, 

sono, sexo, e círculos diários repetitivos. Pelo fato do hipotálamo administrar todos os níveis 

hormonais endócrinos, processamento sensorial, organizando o metabolismo corporal, as 

conexões do cérebro ao corpo, ligando a mente ao corpo, muitas vezes recebe a denominação 

de cérebro do cérebro.  

 

Para d’Aquili e Newberg, a parte do hipotálamo mais próxima da porção mediana representa 

uma extensão do sistema quiescente no cérebro, que o conecta, assim, com o resto do cérebro. 

Para os autores, o sistema quiescente está envolvido com as funções básicas do organismo, 

com funções vegetativas e com o sentido subjetivo de paz e calma. Por outro lado, a borda 

exterior do hipotálamo parece ser uma extensão do sistema ativador (arousal system) no 

cérebro. Ela está envolvida com respostas fight-or-flight, com sensações de terror ou fúria e 

com a sensação de emoções positivas que vão de um prazer moderado ao êxtase. Um 

importante aspecto das emoções geradas pelo hipotálamo, sejam positivas ou negativas, é que 

elas tendem a estar ligadas a estímulos. Isso significa que elas respondem a um estímulo 

específico e em seguida morrem rapidamente quando o estímulo é removido
363

. 

4.2.1.1.2 O tálamo 

 

O tálamo é a maior porção do diencéfalo e está localizada na parte central da estrutura 

cerebral. Funciona como uma entrada, uma porta para a qual se dirige toda informação que 

entra ou sai do cérebro anterior. Para Austin
364

, o tálamo processa mensagens sensoriais que 

procedem tanto da cabeça como do corpo. São fluxos de informação que  alcançam o córtex 

cerebral provindo do resto do sistema nervoso central. Entre as suas funções estão transmissão 
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de sensação, sentido espacial, sinais motores para o córtex cerebral junto com a regulação da 

consciência, sono e vigília. Desempenha um importante papel regulando os estados de sono e 

despertar. 

 

4.2.1.1.3 A amígdala 

 

Formada por um conjunto de núcleos, a amígdala está situada na parte média do lobo 

temporal pegada ao hipocampo. Está envolvida com muitas das emoções e motivações 

humanas, principalmente aquelas que se referem à sobrevivência. A amígdala e seu núcleo 

central comunicam-se com muitas regiões cerebrais incluindo aquelas que controlam a 

respiração, a função motora, respostas autônomas, liberação de hormônios, como também 

processamento de informações de estímulos internos e externos, inclusive monitorando e 

determinando quais estímulos sensoriais são de significação motivacional para o organismo.  

Para d’Aquili e Newberg, isto inclui a habilidade para discernir e expressar com bastante 

sutileza nuances socioemocionais tais como amor, afeição, simpatia, medo, desconfiança e 

raiva
365

. Com a junção dessas emoções às condições físicas e mentais do indivíduo, o homem 

pode experimentar o auge da euforia ou a profundidade da depressão
366

. Além das funções 

motivacionais e emocionais a amígdala também está envolvida com a atenção, aprendizado e 

memória. Segundo os autores, apesar da complexidade das funções da amígdala tem se 

tornado claro que uma função primordial da mesma é a da ativação (arousal, particularmente 

na parte externa). Entretanto, ela possui também algumas funções de quiescência. É 

importante mencionar que o tom emocional gerado pela amígdala, seja positivo ou negativo, 

tende a persistir no tempo, diminuindo apenas após um longo tempo depois de o estímulo ser 

encontrado
367

.  

 

4.2.1.1.4 O hipocampo 

 

Esta estrutura do sistema límbico está situada ligeiramente atrás da amígdala no interior 

medial dos lobos temporais, um em cada lado do cérebro. Segundo d’Aquili e Newberg, o 

hipocampo desempenha um papel muito importante no processamento de informações, 
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memória, novo aprendizado, mapeamento cognitivo do ambiente, atenção, e algumas reações 

de orientação. Em geral essas funções servem para proporcionar o estado de equilíbrio das 

diversas funções e composições químicas do corpo (homeostase) e são, principalmente, 

embora não somente quiescente, dado que elas ajudam a manter as funções básicas
368

. 

 

O hipocampo tornou-se uma porta de entrada para experiência de imagens. A estimulação 

apropriada desta região do cérebro humano pode desencadear uma torrente viva de memórias 

passadas.
369

 O hipocampo relaciona-se com diferentes partes do sistema límbico. Ele atua em 

interação com a amígdala e é fortemente influenciado por ela. Na verdade, hipocampo e 

amígdala complementam-se e interagem no que se refere à concentração de atenção e a 

geração de emoções ligadas a imagens, como também ao aprendizado e à memória. O 

hipocampo também regula a atividade em outra estrutura, o tálamo, que conecta o sistema 

nervoso autônomo ao neocórtex.  

 

Uma vez que o tálamo é o mais importante sistema transmissor sensorial para o neocórtex, o 

hipocampo frequentemente parece ser capaz de bloquear a entrada de informação para várias 

áreas neocorticais. Através de interconexões neuronais com a amígdala, o hipotálamo, e a área 

de associação de atenção, o hipocampo pode impedir atividades nessas áreas, desse modo 

dificultando extremos emocionais. Esta habilidade de impedir a transferência de informações 

de uma região para outra, além do seu controle sobre respostas emocionais provará 

importância na geração de certas experiências místicas
370

. 

 

4.2.2 Os Lobos Frontais e Temporais 

 

Além da divisão em hemisférios cerebrais, o córtex cerebral contém quatro importantes 

regiões, anatomicamente distintas, ou lobos: frontal, parietal, temporal, e occipital. Cada um 

possui funções específicas: o lobo frontal, localizado na parte da frente do cérebro, de forma 

geral, está preocupado com a ação de inibir os impulsos, antecipar, planejar e prever o futuro, 

motivação própria, e com o controle de movimento; o lobo parietal, próximo do alto da 

cabeça, preocupa-se com a sensação somática, com a integração de toda informação sensorial; 

o lobo occipital, na parte de baixo do cérebro, preocupa-se com a visão; e o lobo temporal, 
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próximo da lateral do cérebro, preocupa-se com a audição e com os aspectos da 

aprendizagem, da fala, memória, e emoção. Tais aspestos podem ser observados na figura 3, a 

seguir. 

 

Figura 3: Os lobos cerebrais 

 
Fonte: http://old.enciclopedia.com.pt/news.php?readmore=91. Acesso em: 26 jul 2012 

  

 

Para Persinger, como para outros neurocientistas, é irrefutável o fato de que há uma relação 

entre experiência religiosa e o lobo temporal
371

. Sabendo que essas experiências 

transcendentais, por outro lado, dependem de estrutura mais elevada de cognição, sobretudo 

os lobos frontais, estes dois lobos, temporal e frontal são abordados com o objetivo de 

compreender a experiência religiosa. 

 

4.2.2.1 Os lobos frontais 

 

Dois importantes comportamentos predominam e caracterizam os lobos frontais na concepção 

de Persinger
372

: a habilidade de inibir e a habilidade de antecipar. A habilidade de inibir 

impulsos foi primordial mesmo nos primeiros grupos sociais. Aprendendo a inibir o 

comportamento complexas sociedades puderam ser mantidas. O segundo comportamento diz 
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respeito à capacidade de antecipar. Prever e antecipar são de grande valor para as espécies 

humanas, e se constituem em fundamentos para esperança e metas idealísticas. Eles permitem 

o desenvolvimento de tecnologias complexas e sistemas sociais sofisticados. No entanto, o 

autor chama a atenção para o fato de que esse ganho na habilidade de planejar e antecipar foi 

descompensado pela experiência de ansiedade e apreensão. Quando o evento antecipado é 

negativo, a experiência que se tem não é de felicidade ou expectativa de realização, mas a 

perda de ânimo pelos sentimentos de fracasso. 

 

Dessa forma os lobos frontais estão envolvidos com a habilidade de reconhecer futuras 

consequências que resultam de ações presentes, avaliando a natureza de cada experiência e 

aprendendo com ela, planejando, resolvendo problemas, fazendo escolhas entre boas e más 

ações, avaliando causa e efeito, entre outras funções. Os lobos frontais, assim, desempenham 

uma variedade de funções cognitivas de alto nível, aquelas que, segundo Marino Jr., permitem 

pensar abstratamente – elaborar sistemas filosóficos, éticos e religiosos, diferenciando o ser 

humano das demais criaturas terrenas. Essas funções cognitivas de alto nível que incluem 

comportamento e emoções fazem desta região do cérebro, nas palavras do autor, uma das 

responsáveis pelos sublimes sentimentos do amor, caridade, fé e esperança, o amor em sua 

mais alta manifestação, se tornaria uma transformação criativa de nossas respostas ao outro
373

. 

 

4.2.2.2 Os lobos temporais 

 

Localizados em ambos os hemisférios cerebrais, os lobos temporais diferenciam-se em 

algumas de suas principais funções. Um dos exemplos é que enquanto o lobo esquerdo aloja a 

memória verbal tal como nomes e palavras, o lobo direito está envolvido com a memória 

visual, como por exemplo, rosto, imagens, lugares. Esses lobos constituem importantes 

estruturas cerebrais, sede de várias funções nobres do ser humano. Primeiramente eles 

continham uma área central onde sons poderiam ser experimentados e entendidos tanto no 

espaço quanto no tempo. O aparecimento de importantes estruturas, como o hipocampo e a 

amígdala dentro do lobo temporal contribuiu para duas importantes propriedades: a 

experiência de lembrar e avaliar. Para Persinger, o desenvolvimento dessas estruturas permitiu 

que as experiências fossem classificadas como recompensadoras ou punitivas. Além disso, 

estímulos apropriados na região do hipocampo podem desencadear uma torrente viva de 
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memórias passadas, que podem iniciar uma inundação de ricas fantasias sobre as quais o 

experimentador tem pouco controle. O autor apresenta como um desses processos, a 

experiência de sonhos.
374

  

 

Para Persinger
375

, existe uma conexão entre o lobo temporal e experiência religiosa que não 

pode ser refutada. Em sua obra Neuropsychological Bases of God Beliefs, o autor esclarece os 

componentes biológicos dessa conexão, e explica que quando certas porções do cérebro são 

estimuladas, experiências com a divindade, temperada pelo histórico do aprendizado da 

pessoa, são evocadas. Dessa forma, o que se rotula como “experiência com a divindade” 

reflete tanto a parte do lobo temporal envolvido, como a história do aprendizado do indivíduo. 

 

4.3 DEAFERENTAÇÃO 

 

Deaferentação é um conceito importante para se compreender algumas teorias que envolvem 

experiências associadas a estados alterados de consciência. (De)aferentação significa perda 

dos aferentes, ou informações que chegam ao sistema nervoso através dos órgãos sensoriais 

que não alcançam o córtex cerebral, interrompendo, dessa forma, a estimulação dessa área, 

parcial ou totalmente. Essa interrupção pode ser física ou funcional.  

 

Para d’Aquili e Newberg, um aspecto particular interessante da deaferentação é o que 

acontece quando certa estrutura é totalmente deaferentada. Um exemplo se tem na área de 

associação de orientação que recebe informação das áreas sensoriais e gera o sentido de 

espaço e tempo. Ela faz isso integrando os sentidos do tato, visão, e audição, e cria um total 

conceito de espaço. Se esta estrutura é totalmente deaferentada, não recebendo as informações 

do mundo exterior, então ela não pode formar o sentido de espaço e tempo extraído das 

informações sensoriais. Ela ainda trabalha por sua lógica interna. Isso continua tentando gerar 

um sentido de espaço e tempo mesmo sem as informações do mundo exterior para operar. O 

resultado é um sentido da não existência de espaço, nem de tempo. A literatura mística está 

repleta com experiências sem espaço ou tempo, ou um espaço infinito e tempo infinito, 
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confirmando que uma deaferentação da área de associação de orientação pode estar envolvida 

na geração de tais estados místicos
376

. 

 

Para Marino Jr., a interrupção da estimulação de áreas cerebrais orientadoras tais como o 

lóbulo parietal póstero-superior (LPPS direito e esquerdo constitui um importante conceito na 

fisiologia da meditação). A pura sensação de espaço, decorrente de uma cessação total dos 

estímulos recebidos pelo LPPS direito, seria experimentada subjetivamente como uma união 

absoluta com o mundo ou como uma sensação de totalidade, de absoluta transcendência, com 

perda do sentido do eu, e a cessação dos impulsos recebidos pelo LPPS esquerdo resultaria 

numa supressão da dicotomia entre o eu e o outro durante a referida sensação.
377

 

 

4.4 A NEUROBIOLOGIA DOS ESTADOS MÍSTICOS  

 

Nas últimas três décadas, cientistas e estudiosos têm especulado sobre uma correlação entre a 

atividade cerebral e as experiências místicas. Tomados por um constante interesse, e 

utilizando-se dos instrumentos da neurociência moderna, esses cientistas tentam demonstrar 

que essas experiências pessoais encontradas em uma variedade de religiões e tradições 

filosóficas são geradas pela atividade cerebral ou, são fortemente correlacionadas com essa 

atividade. Beneficiando-se da convergência de campos científicos, anteriormente não 

relacionados, como a psicologia experimental, a neuropsicologia comparativa, e as técnicas de 

imagens cerebrais, a neurociência está entre os campos de investigação científica que mais 

crescem nas ultimas três décadas.  

 

Nessa perspectiva de rápida expansão da neurociência moderna, um novo campo de 

investigação científica emerge: a Neuroteologia, ou a Neurociência Espiritual, que para 

Beauregard e Paquette, encontra-se na encruzilhada da psicologia, religião, e espiritualidade, 

cujo domínio é explorar a base neural das experiências religiosa, mística, e espiritual
378

. Para 

d’Aquili e Newberg
379

, essa subdisciplina da neurociência é de primordial importância e o seu 

conceito se constitui em um dos propósitos principais de sua obra The Mystical Mind: 
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Probing the Biology of Religious Experience cujo modelo particular, segundo Shantz
380

, 

recebeu correspondente atenção e revisão crítica tanto por parte de cientistas como de 

filósofos da religião.  

 

Apesar de a Neuroteologia ter acumulado atenção substancial na academia nos anos recentes, 

e o termo “Neuroteologia” ter-se tornado largamente usado, este, entretanto, não tem se 

tornado universamente aceito. Um consenso quanto à definição do termo não é alcançado, 

além da afirmação referente ao potencial a ser derivado das pesquisas neurocientíficas em 

contato com questões teológicas e religiosas. Newberg
381

, em sua recente obra Principles of 

Neurotheology, insiste em classificar a “Neuroteologia” como um campo único da academia e 

investigação que busca compreender o relacionamento especificamente entre cérebro e 

teologia, e de forma mais ampla entre mente e religião. Para o autor, a Neuroteologia pode ser 

considerada como uma rua de mão dupla, com informações fluindo tanto das neurociências 

para a perspectiva religiosa como também da perspectiva teológica para as neurociências, 

ambas crescendo pelo diálogo
382

.  

 

Para Newberg, o fato de a Neuroteologia ser considerada um campo viável que caminha para 

frente, ela prescinde de princípios claros que, de forma geral, estão de acordo e sustentados 

tanto pela perspectiva teológica ou religiosa, como pela científica. Mais de 50 princípios são 

estabelecidos em sua obra. Entre eles estão a tentativa de prover definições claras; definições 

que sejam baseadas em ideias e conceitos atualizados; definições que sejam amplas e não 

fechadas; buscar compreender a natureza específica do conflito entre ciência e religião, 

focando na natureza da mente ou cérebro humano mediando esse conflito; esforçar-se para 

estimular o diálogo entre ciência e religião a fim de melhor entender ambas as perspectivas; 

manter um saudável, mas construtivo ceticismo sobre a natureza da ciência e religião; e 

outros.
383

 

 

D’Aquili e Newberg defendem a ideia de que a mente e o cérebro permitem aos seres 

humanos desenvolver e experimentar o ritual religioso e a espiritualidade, e são responsáveis 

por todas as experiências humanas, inclusive mediando a experiência com o sagrado. Assim, 
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para os autores, a neuroteologia mostra-se como o estudo da teologia de uma perspectiva 

neuropsicológica. A justificativa de que essa nova disciplina possa ter fins terapêuticos, como 

a obtenção de sentimento de prazer provindo de outros mundos para pessoas que não o têm
384

, 

ou importantes mudanças como sentido para a vida, parece bastante difusa para Cescon 

conforme seu recente artigo publicado nos Estudos de Religião. Para o autor, “o estudo do 

tema leva a duvidar da utilidade de delimitar em rígidos limites esse âmbito experimental e a 

ter alguma reserva acerca da possibilidade de conservar os efeitos de bem-estar numa indução 

avulsa da experiência mística ou religiosa.”
385

 

 

Se as pesquisas dessas últimas três décadas têm se reportado à existência de correlatos 

neurofuncionais que sustentam as experiências religiosas, mística, ou espiritual, qual a 

evidência para isto? Seria a realidade externa de “Deus” confirmada ou negada por esses 

correlatos neurais? Que áreas cerebrais desempenham estas funções nas investigações das 

experiências místicas? Quais hipóteses têm se submetido à verificação experimental deste 

relacionamento entre os estados mentais e a fisiologia corporal, entre o processo emocional e 

o cognitivo que sustentem esses correlatos biológicos da experiência religiosa ou mística?  

Teses, metodologias comparativas e modelos de interpretação têm sido adotados pelos 

investigadores na tentativa de obter fundamento para as suas hipóteses.  

 

Nesse percurso, Miller
386

 lembra que os estudos da neurociência espiritual têm sido 

profundamente desafiados por duas proposições. A primeira é o desafio da inefabilidade das 

experiências místicas, o que parece não permitir a total mensuração e compreensão das 

mesmas através dos métodos da ciência moderna. A segunda é o fato de que muitas pessoas 

que têm experiências místicas adotam interpretações não científicas das mesmas, religiosa ou 

filosófica, as quais apelam para um agente sobrenatural ou uma realidade transcendente, o que 

é inacessível aos princípios empíricos de observação ou mensuração. No entanto, segundo o 

autor, isso não tem desencorajado cientistas que têm alcançado grande progresso neste campo. 

 

Dentre neurocientistas e pesquisadores que desenvolveram nestas três últimas décadas 

pesquisas com verificação experimental, modelos foram gerados na compreensão do que 
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acontece no cérebro durante as experiências místicas. Esses modelos são frequentemente 

trazidos às discussões científicas, nos debates de religião, e de misticismo. Três modelos 

foram construídos com base na pesquisa recente: o modelo de Persinger, que afirma que todo 

comportamento e todas as experiências são criadas pela matriz dinâmica de eventos químicos 

e eletromagnéticos dentro do cérebro humano. Ele defende a hipótese de que a experiência 

com a divindade é um padrão normal e muito organizado da atividade do lobo temporal
387

. O 

modelo de Joseph
388

, por sua vez, acrescenta ao lobo temporal do modelo anterior, outras 

áreas cerebrais que causam a experiência mística tais como o sistema límbico.  

 

Finalmente, o modelo de d’Aquili e Newberg que desenvolve uma hipótese de que 

particulares áreas do cérebro, tais como o sistema límbico, áreas conectadas com o sistema 

nervoso autônomo, o córtex pré-frontal e lobos parietais, como também partes do lobo 

temporal, desempenham um papel importante na geração das experiências místicas
389

. A 

seguir, é apresentado um breve sumário desses três modelos, como também algumas críticas 

reportadas aos mesmos. 

 

a.  O modelo de Persinger 

Michael A. Persinger, importante pesquisador da Laurentian University no Canadá, defende 

que o fenômeno rotulado como “Experiências com o divino” é produto do cérebro humano. 

Segundo o autor, quando certas porções do cérebro são estimuladas, essas experiências com o 

divino, temperadas com a história de aprendizado das pessoas, são evocadas. Assim, essas 

experiências dependem, em parte, da crença de cada pessoa em sua singularidade. De forma 

excepcional, estas experiências com o divino também são associadas com desordens da 

personalidade e alucinações do tipo epiléptico
390

. A associação entre transtornos do lobo 
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temporal e experiências religiosas remonta desde a Antiguidade. O diagnóstico mais polêmico 

está associado à conversão do apóstolo Paulo
391

.   

 

Atribuído um caráter mágico e sagrado pela não susceptibilidade de identificação da doença, a 

epilepsia evidenciou desde os primórdios uma ligação muito forte com a religião e, muitas 

vezes foi associada à possessão, daí o título de doença sagrada. Etimologicamente, a palavra 

epilepsia procede do grego, e é traduzida como “ser tomado por”, “ser agarrado”. Ela foi 

conhecida pela primeira vez como uma desordem por John Huglings Jackson, o pai da 

neurologia inglesa, em 1860. O advento do eletroencefalograma na década de 1930 muito 

contribuiu para a compreensão prática da epilepsia. Embora caiba ao neurologista inglês o 

pioneirismo do reconhecimento da epilepsia do lobo temporal como uma desordem, foi nas 

pesquisas de Norman Geschwind, neurologista americana reconhecida por seus estudos 

neurológicos do comportamento, que pela primeira vez se viu uma correlação fundamentada 

cientificamente entre epilepsia do lobo temporal e o fenômeno da experiência religiosa. 

 

Em sua obra, Neuropsychological Bases of God Beliefs, Persinger sintetiza várias décadas de 

clínica e investigação acadêmica. Dados de história de casos foram coletados através de 

entrevistas com pessoas normais, antes, durante e depois de períodos de crises pessoais. Esses 

experimentos foram realizados durante anos em centenas de estudantes voluntários 

confirmando, segundo o autor, que é possível isolar os estímulos que controlam e evocam 

alguma experiência, inclusive a experiência com a divindade, tornando esta passível de 

experimentação e reproduzida em laboratórios. Para este experimento, Persinger desenvolveu 

uma técnica semelhante a um capacete (God Helmet) por meio do qual os voluntários 

receberiam estímulos em partes em seus hemisférios cerebrais.  

 

Persinger e sua equipe descobriram que quando eram aplicados específicos campos 

magnéticos sobre o hemisfério cerebral direito, pessoas normais, que não estavam cientes do 

propósito do experimento, experimentaram uma “sensação de presença” de um “ser sensível”, 

alguns interagiam com os seus pensamentos e se moviam no espaço como que focando seus  
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pensamentos nisso
392

. Algumas vezes, isso era associado às vibrações intensas e sensação de 

estar fora do corpo, de separação do eu e mundo, de ter sido removido do seu corpo. Para o 

autor, o resultado desses estudos fortemente sugere que essa “sensação de presença” pode ser 

evocada experimentalmente. Da mesma forma, o predomínio da experiência, durante, ou 

vindo após a estimulação do hemisfério direito corrobora, embora não prove, ser a sensação 

de presença a experiência de consciência do hemisfério direito equivalente ao sentido do 

hemisfério esquerdo, o do self
393

.  

 

O neurologista Raul Marino Jr., analisando a hipótese de Persinger, esclarece que essas 

intrusões (atividade de um hemisfério cerebral invadindo o outro) podem ocorrer durante 

períodos de estresse, depressão, e sob a ação de drogas psicotrópicas, e em estados 

meditativos
394

.  Na alteração na descrição do self, na despersonalização, em que o corpo 

parece estar em um lugar enquanto a mente está em outro, dependendo do aprendizado da 

pessoa, essas experiências se estendem de céu ao exótico
395

. Persinger deixa claro que essas 

experiências transcendentais não ocorrem a todo o momento, mas em curtos ataques durante 

períodos de crises pessoais, vindo após a injeção de químicos, ou depois de certos rituais, 

como orações
396

. 

 

Persinger revela que um estabelecido corpo de pesquisa mostra que pessoas com epilepsia do 

lobo temporal, tanto manifestada por uma temporária perda de consciência, quanto por 

ataques com a presença ou não de convulsões, experimentam, durante os ataques, um sentido 

realçado de familiaridade com eventos que nunca foram experimentados, sentimentos 

profundos que embora pareçam vagos, são cheios de um significado pessoal e profundo. 

Embora para o autor os ataques da epilepsia do lobo temporal sejam similares à experiência 

religiosa, ele justifica não querer dizer que as experiências com a divindade sejam sinônimas 

da epilepsia do lobo temporal. Para ele, as experiências de epilepsia do lobo temporal são 
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formas exageradas e desorganizadas da atividade cerebral, enquanto a experiência com a 

divindade é um padrão normal e mais organizado da atividade do lobo temporal.
397

  

 

Uma crítica direta ao modelo de Persinger é encontrada nos estudos de Mario Beauregard e 

Vincent Paquette
398

. Em um de seus artigos, Neural correlates of a mystical experience in 

Carmelite nuns, 2006, os cientistas buscaram identificar, através de imagens de uma funcional 

ressonância magnética (fMRI – Functional magnetic resonance imaging), os correlatos 

neurais da experiência mística. A atividade cerebral das freiras carmelitas foi mensurada 

enquanto elas estavam subjetivamente em estado de união com a divindade. Esse estado 

estava associado com um lugar significante de ativação em várias regiões do cérebro. Os 

resultados sugeriram que as experiências são mediadas por vários sistemas e regiões 

cerebrais,
399

 e não associada apenas com o lobo temporal.  

 

As pesquisas de Beauregard e Paquette contradisseram a pesquisa de Persinger. De acordo 

com as mesmas, não existe um ponto onde se possa encontrar Deus (God spot) no lobo 

temporal ou em nenhum outro lugar do cérebro. Assim, suas pesquisas descartam os 

resultados da estimulação do lobo temporal, através do capacete (God Helmet) criado por 

Persinger, e defendem que as experiências com Deus estão associadas com um circuito neural 

compreendendo regiões cerebrais envolvidas com atenção, representação corporal, imagem 

visual, emoção, e consciência própria. Uma descoberta interessante é que essas experiências 

místicas como das freiras carmelitas são sentidas, subjetivamente, de forma diferente daquelas 

que utilizam a indução própria para alcançar esse estado
400

.  

 

A reivindicação de que experiências paranormais, como as suas taxas de incidências estejam 

associadas com tipos específicos de atividade neuronal dentro dos lobos temporais
401

, 

promove, até certo ponto, uma depreciação da experiência religiosa, dissociando-a de seu 

conteúdo fenomenológico. O fato de algumas experiências místicas ocorrerem durante um 
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ataque epiléptico não generaliza o fato de que todas as experiências sejam patológicas. 

Persinger parece desconhecer como essas experiências sobrenaturais têm grande valor para 

aqueles que as experimentam, resultando em mudanças de vidas e propósito, contribuindo 

para a saúde psicológica daqueles que as vivenciam.  

 

b. O Modelo de Joseph 

Para Rhawn Joseph, especialista em neurologia e neuropsicologia, a amígdala, o hipocampo, e 

o lobo temporal inferior promovem e provem as bases para as experiências religiosa, 

espiritual e mística. O fato de ser o sistema límbico um componente comum de todo o ser 

humano, isso pode, segundo o autor, explicar porque a crença em almas, espíritos, anjos ou 

demônios e a capacidade de ter experiências místicas, incluindo a sensação de ser possuído 

por deuses ou demônios, ou ouvir suas vozes, é um fenômeno universal.
402

 Da mesma forma, 

as diversas regiões cerebrais que constituem o sistema límbico contribuem para o 

funcionamento emocional, estando dessa forma envolvidas no controle e mediação dessas 

funções.  

 

Em seu artigo The Limbic System: Emotion, Laterality, and Unconscious Mind
403

, Joseph 

aborda, com detalhes, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo, os núcleos septais, as funções 

físicas e socioemocionais que eles medeiam, e o circuito neural que sustenta essas atividades. 

Esses núcleos do sistema límbico estão principalmente relacionados à memória, à produção 

do imaginário visual, à expressão e percepção de muitos aspectos da emoção, incluindo amor, 

tristeza, dor, depressão, medo, agressão, fúria, prazer, felicidade, exultação, e mesmo, êxtase 

sexual e religioso
404

. Biologicamente, as funções destes órgãos foram, em parte, abordadas na 

introdução deste capítulo quando foi sumarizada a estrutura cerebral. A seguir, este trabalho 

aborda como estes órgãos respondem quando estimulados eletricamente, uma vez que Joseph 

associa experiências fora do corpo com a superativação do sistema límbico.  

 

Quando estimulado eletricamente, o hipotálamo responde desencadeando dois estados de 

sentimentos opostos, prazer e desprazer/aversão. A geração dessas reações emocionais que 
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mudam de direção influencia o organismo, aumentando ou diminuindo o que está sendo 

experimentado. O hipotálamo, através de suas ricas interconexões com outras regiões do 

sistema límbico, com o neocórtex e os lobos frontais, é capaz de mobilizar e motivar o 

organismo tanto para cessar como continuar um comportamento particular.
405

 É interessante 

lembrar o fato de que as funções emocionais ao nível do hipotálamo são, em grande parte, 

reflexivas. Isto significa que, quando induzidas via estimulação, essas emoções positivas ou 

negativas são abolidas no momento em que o estímulo elétrico é removido, diferentemente de 

emoções que requerem outras interações límbicas, as quais, ao ser desligado o estímulo, 

podem continuar por minutos, horas ou dias.  

 

Interconectada com o hipotálamo está a amígdala, que permite ao ser humano ouvir sons 

melodiosos, recordar memórias amargas, ou determinar se algo é espiritualmente significante, 

sexualmente atraente, ou bom para comer. Para Joseph ela torna possível experimentar 

espiritualmente o sublime, está preocupada com muitos aspectos da emoção e permite ao ser 

humano armazenar experiências comoventes na memória ou mesmo experimentá-las quando 

acordado, ou durante um sonho, ou de forma visual, auditiva, ou em imaginário espiritual ou 

religioso. Segundo o autor, a ativação da amígdala está associada com alucinações auditivas, 

possivelmente incluindo o ouvir a voz de “Deus”.
406

  

 

Diferentemente do hipotálamo, quando estimulada, o tom emocional quer positivo ou 

negativo da amígdala tende a persistir no tempo, diminuindo apenas após um longo período a 

contar da estimulação. Reações de medo e fúria também são desencadeadas em seres 

humanos após uma profunda estimulação da amígdala através de eletrodos, confirma Joseph. 

O autor cita o exemplo de uma paciente que após uma estimulação da amígdala se tornou 

irritada, irada e depois enfurecida. Seus lábios retraíram, houve contração involuntária dos 

músculos da face, um comportamento ameaçador e, em seguida, fúria e ataque. Isso persistiu 

mesmo quando o estímulo se encerrou
407

.  

 

A amígdala, o hipocampo, e o lobo temporal estão conectados de uma forma muito rica e, no 

modelo de Joseph, parecem agir de forma sincronizada quando se referem à experiência 
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mística. Uma ativação intensa dessas regiões cerebrais tem sido reportada em um 

desencadeamento de grande número de experiências espirituais, religiosas e sexuais. Já uma 

superestimulação crônica dessas regiões pode induzir alguém a se tornar super religioso ou a 

visualizar e experimentar fantasmas, demônios, anjos, e mesmo a divindade, como também 

alegar possessão demoníaca ou a de ter deixado o próprio corpo. No entanto, como a amígdala 

e os lobos temporais inferiores podem também gerar sentimentos de intenso medo, essas 

alucinações são, frequentemente, assustadoras. Se, por outro lado, o hipocampo é também 

excessivamente ativado, a vítima pode ter alucinações e experiência de flutuar fora do seu 

próprio corpo.
408

 

 

Segundo Joseph
409

, tem sido demonstrado repetidamente que uma super ativação ou uma 

estimulação elétrica da amígdala, hipocampo, ou lobo temporal promovem relatos místicos 

onde os praticantes asseguram ter deixado seus próprios corpos e, pairando no teto, olhavam 

para baixo. Seus egos e o sentido de sua identidade pessoal pareciam ter sido separados, de tal 

forma que sentiam como se fossem duas pessoas diferentes, uma assistindo e outra sendo 

observada. O autor também reporta sobre a experiência de quase morte (EQM). Pessoas que 

após serem declaradas clinicamente como mortas retornam à vida testemunhando que, depois 

de “morrerem”, elas deixaram os seus corpos e flutuavam, experimentando sensações 

extraordinárias “fora do corpo”. 

 

Joseph
410

 presume que a razão de muitas pessoas, independente da cultura ou da antiguidade, 

viverem experiências similares depois de “morrerem” deve-se ao fato de todas possuírem um 

sistema límbico e lobo temporal que são organizados de forma similar. Uma vez que essas 

estruturas estão envolvidas no armazenamento de memória e recuperação e recepção de 

entrada visual, a superativação dessas regiões pode também induzir à sensação de ver uma luz 

radiante ou gerar memórias da família, amigos e pessoas queridas, desencadeando o que se 

conhece como “revisão da vida”, ou, em alguns casos, flutuando até a casa vendo familiares e 

amigos. Essas experiências são, segundo o autor, coloridas pelo contexto cultural daqueles 

que as experimentam. 
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Sob condições de pobreza, maltrato, isolamento, uso de droga, ou ainda, em decorrência de 

uma lesão na cabeça, os núcleos do sistema límbico podem se tornar ativados de forma 

anormal e, possivelmente, superativados. Consequentemente, algumas dessas pessoas 

afligidas podem repentinamente tonarem-se super-religiosas, falando durante horas sobre 

assuntos relacionados à religião. Para Joseph
411

, há evidências de que muitos líderes 

espirituais e religiosos tiveram experiências religiosas induzidas no lobo temporal e sistema 

límbico, explicando, assim, o fervor super-religioso. Numerosos assassinatos cometidos ou 

ordenados, alucinações tais como ouvir a voz da divindade, em geral, podem ser associados a 

ataques do lobo temporal e superativação do sistema límbico. 

 

Concluindo seu artigo, Joseph assegura que a experiência religiosa ou mística retrocede à 

mais remota antiguidade e evidencia tratar-se de um fenômeno universal. A base neural para a 

percepção dessas experiências é composta de entradas de informação de uma variedade de 

numerosos neurônios, cada um dos quais contribui com certas características que resultam em 

um mosaico visual, auditivo e alucinógeno. Na concepção de Joseph não existe um ponto 

específico no cérebro humano para o encontro com a divindade ou com demônios, mas 

conjuntos neurais que interagem sob certas condições para produzir alucinações e sentimentos 

referentes a Deus e à vida após a morte.  

 

O que Joseph enfatiza é que a fonte está dentro do cérebro. Tudo está preparado para a 

conexão com Deus. Indiferentemente de como ou por que, para o autor está clara a existência 

de um fundamento neurológico e científico para a experiência espiritual e religiosa. Embora a 

razão para isso ainda não seja determinada, o papel do lobo temporal e do sistema límbico na 

geração e percepção de uma grande quantidade de estados espirituais, levam Joseph, 

metaforicamente, a sugerir que o sistema límbico pode bem ser o assento da alma, ou pode 

bem servir como o transmissor neural de Deus
412

. Na concepção evolucionista do autor, a 

evolução da capacidade neuronal religiosa e mística é consequência de experiências, 

emocionais e perceptivas, repetidas, e excessivamente intensas com a divindade e com a 

espiritualidade desde muitas gerações passadas. O Homo sapiens evoluiu esses neurônios, os 

quais o capacitaram com uma melhor comunhão com o desconhecido, como também com 
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percepção e resposta a mensagens espirituais que aumentaram a probabilidade de 

sobrevivência
413

.  

 

Atran
414

, diretor de pesquisa do Centre National de La Rechèrche Scentifique, Paris, questiona 

o ponto de vista evolucionista de Joseph que oferece uma versão de que  

 

se não existe vida após a morte ou mundo espiritual, que razão há para o cérebro 

humano tornar-se adaptado para perceber e sonhar sobre o que supostamente não 

existe? Por que o sistema límbico evoluiu neurônios especializados... que 

promovem a capacidade de sonhar sobre... espíritos, anjos, e... dos queridos que já 

partiram? ...Se ouvimos é porque existem sons que podem ser percebidos e porque 

evoluímos o córtex auditivo que analisa esta informação, se não existisse nada para 

contemplar visualmente não evoluiriam olhos e córtex visual
415

.   

 

Para Atran, o fato do ser humano ter neurônios que promovem algumas capacidades diz 

pouco, ou quase nada sobre sua evolução e, muito menos, sobre adaptação. Ele lembra que o 

ser humano também tem outros neurônios especializados que promovem uma série de ilusões 

perceptuais deste mundo e questiona se este fato justificaria a inferência de que tais neurônios 

foram naturalmente selecionados ou ordenados para produzir tais ilusões perceptuais. Atran 

também questiona o modelo evolutivo de Joseph que associa o fato de muitos DNA humanos 

não ativos como evidência para a evolução natural de, e para a espiritualidade: muita desta 

capacidade não utilizada necessita de propósito, a saber, como um reservatório biológico para 

a evolução, como um processo de aprendizado progressivo para uma compreensão mais ativa 

e mais completa de Deus. 

 

De forma semelhante a Atran, Miller
416

 discorda da posição de Joseph de ser a capacidade 

humana para as experiências místicas uma adaptação, e afirma que sua hipótese carece de 

evidência para sustentação. Para Miller, os argumentos de Joseph são extremamente 

problemáticos. Abordando com detalhes os mesmos, o autor conclui que a interpretação de 

Joseph sobre as experiências místicas é injustificada do ponto de vista de seu modelo 

neurológico, parecendo derivar de convicções religiosas anteriores. Embora o substrato 

neurológico das experiências místicas de Joseph se aproxime bastante do apresentado por 
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Persinger, ele conduz a implicações diametralmente opostas levando em consideração seu 

status epistemológico e metafísico.
417

   

 

c. O modelo de dAquili e Newberg 

 

O trabalho do neuropsiquiatra Eugene d’Aquili, um dos pioneiros na pesquisa neurológica da 

religião, e de seu colega Andrew Newberg, clínico em medicina nuclear e radiologista, 

representa uma das tentativas mais compreensíveis na elaboração de um modelo que 

estabelece as bases neurais do fenômeno religioso. Elaborado em um amplo contexto 

interdisciplinar, o modelo é construído com o propósito de compreender os processos 

neurofisiológicos que ocorrem nos estados místicos, nos rituais religiosos, nas experiências de 

quase-morte, cultura e consciência própria. O modelo incorpora a função integrada e 

combinada de todas as partes do cérebro, embora as regiões cerebrais que os autores 

acreditam estar envolvidas nas experiências místicas são os lobos parietais superiores 

posteriores. Embora d’Aquili tenha morrido em 1998, Newberg continuou a pesquisa 

publicando livros e artigos explorando o relacionamento entre o cérebro e a experiência 

religiosa. 

 

D’Aquili, Newberg e Rouse usaram seus próprios estudos de imagens do cérebro (single 

photon emission computed tomography – SPECT) de monges budistas tibetanos durante a 

meditação, e de freiras católicas franciscanas durante as orações, para demonstrar que a 

experiência com a divindade, ou união absoluta (Absolute Unitary Being – AUB) é alcançada 

através de circuitos conectados permanentemente no cérebro humano
418

. A percepção de um 

significativo decréscimo na atividade do lobo parietal superior posterior, e um significativo 

acréscimo na atividade do pré-frontal córtex do lado direito do cérebro, durante a experiência, 

deram um forte apoio ao modelo, evidenciando que a sensação de absorção do self em algo 

mais amplo, pode ser atribuído à atividade decrescente do lobo parietal superior posterior, a 

área de orientação do cérebro, responsável pela definição dos limites do self. 
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 Muitos dos conceitos pertencentes à mente/cérebro
419

, neste modelo, são baseados na 

pesquisa existente na Neurologia, Psicologia, e Psiquiatria
420

. O fundamento da obra de 

d’Aquili e Newberg está centrada na habilidade do cérebro ser a base de todas as experiências 

do ser humano, incluindo todos os fenômenos religiosos e todas as experiências místicas, 

estados de transe, contemplação de Deus e a experiência de absorção unitária em qualquer 

absoluto quer pessoal ou impessoal. Em suas muitas obras, os autores veem a experiência 

religiosa como o resultado de uma fisiologia saudável e normal, longe de ser considerada 

patológica, e não o resultado de ataques epilépticos ou alucinações psicóticas. 

 

Segundo os autores, existem duas classes de mecanismos neuropsicológicos que 

fundamentam o desenvolvimento da experiência religiosa e comportamentos: “operador 

causal” e “operador holístico”. Por operador, os autores se referem a interligações de tecido 

nervoso no cérebro que desempenham funções específicas
421

. Essa proposta da existência de 

um número de operadores neurais, em diferentes áreas do cérebro, foi objeto de pesquisa 

durante muitos anos por d’Aquili e Newberg. Foram descritos sete operadores cognitivos 

primários que formam as mais básicas funções da mente
422

. Essas funções permitem à mente: 

pensar, sentir, experimentar, ordenar, e interpretar o universo
423

.  

 

Não há espaço neste breve sumário sobre o modelo para descrever cada um desses 

operadores. Entretanto, substratos neurofisiológicos e interligações neuroanatômicas dos 

operadores causal e holístico tornam-se úteis na abordagem na neuropsicologia das 

experiências religiosas e espirituais. Esses operadores projetam-se para a satisfação das 

necessidades humanas de uma forma absoluta, total, ou transcendente, comumente 

envolvendo estados holísticos não comuns ou experiências
424

.  
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Segundo o modelo de d’Aquili e Newberg, o operador causal permite que a realidade seja 

vista em termos de sequências causais, buscando a razão que repousa atrás de cada evento 

experimentado. Ele repousa no profundo do coração das investigações científicas, 

especulação filosófica e crenças religiosas. A religião, de forma geral, oferece uma resposta 

do que finalmente leva as coisas a acontecerem no universo, sejam forças sobrenaturais, 

deuses, e nas religiões monoteístas, Deus.
425

 Os autores propõem que deuses, forças 

espirituais, fontes poderosas personalizadas, ou qualquer ideia causal é automaticamente 

gerada pelo operador causal
426

. Considerando a improbabilidade do ser humano conhecer a 

primeira causa de cada realidade observada, parece que o mesmo não tem outra escolha, a não 

ser a construção de mitos constituídos de fontes sobrenaturais personificadas para explicar seu 

mundo.   

 

Este operador, de acordo com o modelo, resulta da conexão entre o lobo frontal dominante e 

da área de associação e orientação do hemisfério esquerdo, e do lobo parietal inferior do 

mesmo hemisfério. Segundo Austin, o lobo parietal inferior está colocado em um lugar 

estratégico. “Trata-se de uma região aonde o cenário visual vem junto com o esquema do 

corpo. As representações centradas no visionário identificam o self de seu próprio corpo físico 

com o mundo fora deste”
427

. Da mesma forma, Joseph
428

 admite que a distinção entre self e 

mundo possa finalmente surgir da habilidade da área de associação e orientação do hemisfério 

esquerdo, confirmando algumas especulações de d’Aquili e Newberg. 

O segundo mecanismo neural, o operador holístico, permite ao ser humano perceber o mundo 

como um todo, isto é, experimentar uma situação em um contexto global, a percepção do todo 

no meio da diversidade. Em muitas religiões, a classe de fenômenos que procedem deste 

operador holístico é geralmente visto como a expressão do ponto mais alto ou supremo de 

cada tradição religiosa. No entanto, é extremamente raro este fenômeno ocorrer independente 

de alguns aspectos de religião gerados pelo mecanismo causal visto anteriormente.  
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Ao descrever este operador, os autores enfatizam de forma particular a experiência religiosa. 

Isso pode ser visto no fenômeno místico, ou nos estados alterados de consciência que geram 

uma percepção de algumas interações com outro mundo, um mundo que, de alguma maneira, 

é percebido como supremo ou transcendente.
429

 Apesar de este operador produzir fenômenos 

que são completamente distintos daqueles apresentados pelo operador causal, ele se revela 

intrinsecamente religioso quando ocorre e está relacionado à noção de experiência com a 

divindade e o subsequente desenvolvimento do conceito de Deus. 

 

O operador holístico reside no lobo parietal do hemisfério direito, mais especificamente no 

lobo parietal superior posterior e áreas adjacentes que estão envolvidas na geração da 

compreensão gestalt tanto sobre as entradas sensoriais como sobre os vários conceitos 

abstratos
430

. O lobo parietal superior posterior é caracterizado por Andrew e Stephanie 

Newberg como “áreas de associação e orientação”, pois está fortemente envolvido na análise 

e integração de informação de alto nível, visual, auditiva, e do senso de percepção do corpo. 

Suas funções são muito importantes para a distinção entre o próprio “eu”, ou self e o mundo 

externo, e os outros “eus”. 

 

A deaferentação, ou seja, a interrupção das entradas neurais dessas áreas cerebrais 

orientadoras, lobo parietal superior posterior direito e esquerdo, fornece especial contribuição 

à fisiologia da meditação
431

. Uma vez que o lobo parietal superior posterior direito é 

responsável em gerar o sentido de orientação no espaço, uma total deaferentação funcional do 

mesmo, produz uma sensação vívida de ausência de espaço que, nas palavras de Marino Jr., 

seria experimentada subjetivamente como uma união absoluta com o mundo, ou com uma 

sensação de totalidade, de absoluta transcendência, com a perda do sentido do eu
432

. Já, o lobo 

parietal superior posterior esquerdo, responsável por gerar o senso comum de separação entre 

o self e o mundo, quando totalmente deaferentado funcionalmente, resulta na extinção da 

separação entre o self e o mundo.   
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Para d’Aquili e Newberg, uma análise fenomenológica revela que rituais de grupo e 

meditação privada, ou devoção, envolvem descargas emocionais intermitentes que são 

relacionadas às sensações subjetivas de admiração, paz, tranquilidade ou êxtase, abrangendo 

vários graus de experiência unitária que resultam em um decrescente sentido de consciência 

dos limites entre o sujeito e os outros indivíduos, e progressivamente, um intenso estado de 

transe. Este estado conduz a um embaçamento das fronteiras entre o sujeito e os objetos 

inanimados externos, entre o sujeito e os seres sobrenaturais e, no pico da experiência, a uma 

diminuição e supressão dos limites do ser individual gerando um estado alterado de 

consciência denominado Absolute Unitary Being (ABU), “ser unitário absoluto” ou “união 

absoluta”
433

, um estado descrito na literatura mística de todas as grandes religiões do mundo. 

 

Tal experiência, frequentemente é descrita como uma emoção positiva e extasiante, uma 

união perfeita com Deus, ou unio mystica da tradição cristã, ou uma perfeita manifestação de 

Deus na tradição hindu. Se a experiência está associada com uma emoção tranquila ou neutra 

ela é mais frequentemente interpretada com forma impessoal, como vazio ou nirvana do 

budismo, ou como o “absoluto” de várias disciplinas filosóficas. Independentemente de como 

a experiência é interpretada, se pessoalmente como Deus, ou impessoalmente como o 

Absoluto, ela possui a qualidade de o “todo transcendental”, sem qualquer divisão espacial ou 

temporal.  Para d’Aquili e Newberg, a experiência Absolute Unitary Being (AUB) não é um 

sentido vago de um todo deaferentado, mas um sentido de intensa consciência, porque ambos 

os sistemas estão descarregando de forma máxima, envolvendo um estado extremo do 

funcionamento do operador holístico.
434

  

 

O modelo de experiências místicas de d’Aquili e Newberg sofreu uma atualização 

desenvolvida por Newberg e Iversen
435

, e também compartilhado, mais recentemente, por 

Newberg e Newberg
436

. O modelo de d’Aquili e Newberg defende que toda meditação se 

inicia com a ativação do córtex pré-frontal. Newberg e Iversen, para quem o fenômeno 

meditativo compreende tanto o aspecto volitivo como o que é guiado, estão de acordo quanto 
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à evidência de que a meditação volitiva começa com a ativação do córtex pré-frontal, mas 

discordam de que isso possa ser o caso da meditação guiada. Dessa forma é esperado que a 

diferença entre meditação volitiva e guiada reflita diferenças específicas na ativação 

cerebral
437

. Ainda no mesmo artigo, Newberg e Iversen revelam, em seu modelo de 

meditação, algumas outras discordâncias em relação ao modelo de d’Aquili e Newberg, que 

são consistentes, entretanto, não possuem ainda evidências que as sustentem
438

, algumas delas 

também mostradas no estudo de Karnath, Ferber e Himmelback
439

 pesquisa contemporânea às 

publicações de Newberg e Iversen. 

 

 Embora Newberg e Iversen conservem o papel do lobo parietal superior posterior no modelo 

de meditação por eles defendido, a sugestão dos autores é que o modelo comece com o córtex 

pré-frontal, com um número de interações complexas com o tálamo, lobo parietal superior 

posterior, sistema límbico, e o sistema nervoso autônomo, além de um número de 

neurotransmissores tanto excitatórios quanto inibitórios que desempenham um importante 

papel em tais práticas e experiências
440

. Isso revela que Newberg e Iversen, da mesma forma 

que Persinger e Joseph, propõem que o sistema límbico desempenha um papel importante nas 

experiências místicas.  Há evidência, no entanto, no que parece embasar os modelos de 

d’Aquili e Newberg, e de Newberg e Iversen, o fato de que os lobos parietais superiores 

posteriores são deaferentados na experiência mística.  

 

Newberg, d’Aquili e Rouse usaram a tomografia e emissão de foto SPECT (single positron 

emission computerized tomography) para fazer uma imagem do cérebro de monges budistas 

tibetanos e freiras católicas durante meditação e oração. Eles demonstraram em sua pesquisa 

que quando os monges meditavam, sentindo-se unidos com toda criação, havia uma mudança 

significativa na atividade neural dos lobos frontal e parietal, e da amígdala, concluindo que 

existe uma atividade cerebral específica associada com à experiência religiosa. Bartocci e 

Dein chamam a atenção para a incapacidade do SPEC de alcançar todas as partes do cérebro, 

focando apenas uma parte do mesmo, o neocórtex, deixando de fora as estruturas subcorticais 
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mais antigas. Esses autores questionam se é possível argumentar a partir desses experimentos 

que a experiência religiosa seja simplesmente um efeito de processos neurológicos no 

córtex
441

.  

 

Caltagirone e Hosinski indicam que é impossível determinar por estudos correlacionais o grau 

no qual experiências religiosas causam a atividade cerebral, ou a atividade cerebral causa 

experiências religiosas. Em suas críticas ao modelo de d’Aquili e Newberg, eles afirmam que 

ainda que métodos de indução possam causar o fenômeno específico, isto não significa que 

eles são a causa primária. Para eles, a pesquisa não parece demonstrar que a experiência 

religiosa é um efeito de processos neurológicos, mas revela apenas que existem processos 

neurológicos específicos que estão associados à experiência mística 
442

. 

 

Mario Beauregard e Vincent Paquette, através de imagens funcionais de ressonância 

magnética (fMRI), em um grupo de contemplativas freiras carmelitas,  alcançaram  

resultados, em parte, concordantes com os da experiência de d’Aquili e Newberg com as 

freiras franciscanas enquanto elas faziam suas preces. Beauregard e Paquette buscaram 

identificar correlatos neurais da experiência mística também em um grupo de freiras, desta 

vez, carmelitas, em um período de contemplação. A limitação metodológica do estudo é o fato 

de que as freiras deveriam relembrar uma experiência mística ao invés de tentar alcançá-la, 

dado que, segundo elas, não poderiam alcançar experiência com o sagrado por suas próprias 

vontades.
443

 

 

 Para Beauregard e Paquette, essas restrições não se constituíram um problema importante 

uma vez que os dados fenomenológicos revelaram que as freiras realmente experimentaram 

experiências místicas genuínas durante a condição mística. Para os pesquisadores, o 

importante dessas experiências é que as mesmas foram sentidas subjetivamente diferentes 

daquelas das memórias usadas para acessá-las.
444

 A atividade cerebral das freiras carmelitas 

foi mensurada enquanto elas estavam subjetivamente em um estado de união com Deus, 
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estado associado com significantes lugares de ativação no córtex órbito-frontal medial direito, 

no córtex temporal médio direito, nos lobos parietais, superior e inferior direito, córtex pré-

frontal medial esquerdo, lobo parietal inferior esquerdo e outras regiões cerebrais
445

. Os 

autores acreditam que a experiência mística não está envolvida apenas em uma área privativa 

do cérebro, mas tais estados profundos recorrem a uma vasta gama de outras funções 

cerebrais. 

 

Ilia Delio, em seu artigo Brain Science and the Biology of Belief: A Theological Response
446

 

oferece uma resposta teológica à obra de Newberg. Para Delio, a conexão entre Deus e AUB 

por toda a obra de Newberg e seus colegas leva à conclusão que experiência religiosa nada 

mais é do que um estado de consciência que nem nega nem afirma a existência de Deus. Uma 

vez que o autor não faz uma distinção clara entre Deus e AUB, ele deixa aberta a 

possibilidade de que Deus e a consciência humana são indiferenciáveis.  

 

Essa constante alternância do termo Deus e AUB reflete a dificuldade na interpretação dessa 

pesquisa.
447

 A realidade de Deus se torna dependente da experiência divina de alguém. A 

existência de Deus seria uma ocorrência fortuita na função do cérebro humano. Dessa forma, 

a pesquisa de d’Aquili e Newberg pode oferecer uma explicação biológica para a 

“capacidade” humana para Deus, mas sem uma exploração filosófica da realidade.
448

 

Prescindindo de implicações teológicas e filosóficas, a pesquisa de Newberg choca com a 

ideia de que humanos podem ter estruturas fisiológicas e mecanismos para experiência 

espiritual ou transcendência religiosa do self.   

 

4.4.1 Uma análise Conjunta dos Modelos 

 

Os resultados dos estudos, tomados conjuntamente, mostram que tanto Persinger quanto 

Joseph concordam que existe um determinado ponto no cérebro, certas partes do lobo 

temporal, particularmente o lobo temporal direito, que quando ativado causam as experiências 

místicas. D’Aquili e Newberg, e mais recentemente, Newberg e Iversen reconhecem o papel 

crucial que desempenha o lobo temporal na produção da experiência mística, mas acreditam 
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que outras áreas estão associadas à produção dessa experiência, como o pré-frontal córtex, e o 

lobo parietal superior posterior direito e esquerdo. Da mesma forma que Persinger, os autores 

Joseph, Newberg e Iversen também propõem que as estruturas límbicas do lobo temporal 

estão relacionadas com a impressão subjetiva de contatar uma realidade espiritual. 

 

Apesar de todos os modelos serem consistentes quanto à existência de uma específica 

atividade cerebral associada à experiência religiosa, e de que certas áreas como as estruturas 

límbicas do lobo temporal desempenham um significante papel nas experiências místicas, os 

conflitos entre os modelos são realmente visíveis. Abordando pelo lado reducionista da 

neurociência da religião, Persinger defende que as experiências místicas são patológicas, e 

residem no âmago de uma atividade biológica particular, denominada como um ataque 

epiléptico com foco nos lobos temporais, particularmente a amígdala e o hipocampo. Em seu 

ponto de vista, experiências místicas são geradas e projetadas no cérebro, podendo ser 

completamente explicadas cientificamente, sem o envolvimento da divindade ou de outra 

entidade sobrenatural. 

 

Em seu conceito pessimista sobre experiência mística, Persinger acredita que essas 

experiências podem acarretar severas consequências negativas para a sociedade, e perigosa 

para a pessoa que a experimenta. No entanto, para Oman e Thoresen, resultados ligando 

envolvimento religioso e espiritual com uma saúde melhor contradizem a crença de que a 

religião, de uma forma geral, é perigosa para a saúde do ser humano
449

. Estudos 

psicológicos
450

 sobre experiências místicas confirmam que, como mecanismo de cura, essas 

experiências contribuem para a saúde psicológica daqueles que as vivenciam, como uma 

tentativa endógena para a cura da psique.  

 

Winkelman afirma que pesquisas sobre aspectos terapêuticos do “estado alterado de 

consciência” entre xamãs sugerem que as mudanças fisiológicas deste estado facilitam suas 

tarefas típicas de cura e busca por conhecimento sobrenatural trazendo bem-estar psicológico 
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e fisiológico de diferentes formas, tais como relaxamento fisiológico, facilitando: o equilíbrio 

dos processos fisiológicos, reduzindo tensões, ansiedade, e reações fóbicas; a percepção 

extrassensorial, contornando processos cognitivos normais para alcançar informações 

inconscientes; a integração cognitiva-emocional, os laços sociais e afiliação
451

.  

 

Para Miller, a oposição de Persinger à religião falha em prover base suficiente para condenar 

experiências místicas. Pois, ainda que se acredite que a religião tenha trazido um impacto 

nocivo para a sociedade humana, o autor lembra que não são dadas às experiências místicas 

unicamente uma interpretação religiosa
452

. 

 

Joseph, da mesma forma que Persinger, admite estar, o lobo temporal e frontal, envolvidos no 

simbolismo religioso. No entanto, para Joseph, o sistema límbico pode ser considerado o 

lugar da alma, e pode servir como o transmissor neural de Deus. Baseado em sua 

interpretação que, em parte, segue um processo evolutivo, essa capacidade religiosa, mística, 

espiritual e neuronal é a consequência de repetidas e extremamente intensas experiências 

emocionais e perceptivas com “Deus”. Para Joseph, as experiências místicas constituem 

evidência para a existência do Deus judeu-cristão.
453

 Essas implicações estão diametralmente 

opostas à posição de Persinger. 

 

 Na interpretação de Joseph sobre as experiências místicas, ele assume que pelo fato dos 

humanos serem dotados de capacidade para terem experiências místicas, essa capacidade deve 

servir a alguma função adaptativa de alguma forma. Ele propõe que a capacidade para 

experiências místicas permite aos humanos contatar Deus, da mesma forma que os órgãos dos 

sentidos humanos, e as áreas do cérebro que processam essas informações sensoriais 

capacitam os humanos a perceber objetos no mundo externo.  Para Miller, tanto nas 

interpretações sobre as experiências místicas, como nas tentativas de provar a existência do 

Deus judeu-cristão, Joseph apresenta argumentos extremamente problemáticos que parecem 

derivar de suas convicções religiosas.
454
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Newberg e d’Aquili, na tentativa de prover uma alternativa para o modelo materialista de 

Persinger, reivindicam que experiências místicas ou religiosas não são produto de disfunções 

da mente, nem podem ser explicadas como resultado de ataques epilépticos ou alucinações 

psicóticas, mas eventos processados pelo cérebro, neurologicamente observáveis, e que 

permitem ao ser humano experimentar a realidade divina. No entanto, como Persinger, 

d’Aquili e Newberg estão determinados a substituir a teologia pela nova e científica real 

compreensão de religião alcançada através da neurociência. Destituída de um caráter 

científico, a teologia deve ser substituída pela nova disciplina, a Neuroteologia, considerada 

como a neurociência da religião. Nas palavras de Brandt, Clement e Manning a religião será 

salva aos custos da teologia
455

. 

 

Em uma interpretação científica de Deus e da espiritualidade, o trabalho de Matthew Alper
456

 

respalda o modelo de d’Aquili e Newberg validando a noção de que a experiência mística 

pode ser explicada em termos fisiológicos. Para Alper, o ser humano é programado para 

atribuir significado espiritual-religioso não apenas para o mundo ao redor, como também às 

experiências, predispondo-se a interpretar esse tipo de estado alterado de consciência como 

divino ou transcendental. Para o autor, as tecnologias modernas de escaneamento neural por 

imagem, enfatizando as experiências de d’Aquili e Newberg, revelam que o que se percebe 

como experiências espirituais/transcendentais/místicas, pode ser reduzido a uma atividade da 

neurobiologia humana básica, e nada mais.  

 

O argumento de Alper é que para todos os comportamentos que são universais para uma 

espécie, devem existir genes que incentivam o desenvolvimento de locais neurofisiológicos de 

onde esses comportamentos se originam. Isso pode ser aplicado à espiritualidade humana. 

Alper associa o fato de todas as culturas demonstrarem a propensão para desenvolver um 

idioma, uma religião e uma crença em uma realidade espiritual
457

. O animal humano foi 

programado de maneira que, quando pratica certas ações como meditação, oração, canto, ioga, 

dança, rituais religiosos, contemplação, acontecem certas percepções, sensações e cognições 

que humanos de todas as culturas tendem a interpretar como prova de alguma realidade 

divina, sagrada ou transcendental. Para Alper, no entanto, descobertas no campo da 
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neurociência contradizem tais noções, derivando-as da maneira pela qual o cérebro interpreta 

certos processos neuroquímicos originados geneticamente
458

. 

 

Em uma resposta a d’Aquili e Newberg, a professora do departamento de História Eclesiástica 

Ilia Delio afirma que a conexão vaga entre Deus e AUB por todo o trabalho dos autores pode 

conduzir o leitor a concluir que experiência religiosa nada mais é do que um estado de 

consciência que nem nega e nem afirma a existência de Deus, mas que torna AUB equivalente 

à base do ser, isto é Deus. Pelo fato dos autores não tornarem claro a distinção entre Deus e 

AUB, eles deixam aberto à possibilidade de que Deus e a consciência humana sejam 

indiferenciáveis. Outro problema destacado por Delio na obra Why God Won’t Go Away de 

Newberg e colegas é quanto à base fundamental da realidade.
459

 

 

A capacidade humana de experimentar a realidade divina está presente na obra dos autores, 

mas Delio questiona: como o cérebro pode afirmar o que é real? Para Newberg, a realidade 

ocorre em uma única forma, através do cérebro. Na verdade, trata-se de um tema complexo. 

Os pensadores gregos, entre eles Platão e Aristóteles, ocuparam-se com a natureza desta 

realidade no intuito de prová-la. Ao mesmo tempo em que Newberg defende que a 

experiência humana da realidade é uma construção biológica, ele luta com a ideia de que a 

realidade em si possa ser algo mais que um fenômeno biológico. Para Ilia Delio, embora 

Newberg tente explorar a questão do “real”, ele e seus colegas deixam de lado a exploração 

filosófica da realidade, para especulá-la na experiência de acordo com dados científicos. Para 

a autora, sem se fazer distinções filosóficas entre a natureza da realidade e o que Deus é em 

relação à realidade, existe uma tendência a fundir Deus e o cérebro de forma que Deus se 

torna cérebro e cérebro se torna Deus
460

. 

 

 Na mesma linha de pensamento, Miller afirma que d’Aquili e Newberg não esclarecem se o 

conflito entre realidade subjetiva e externa tem a ver com prioridade epistemológica ou 

metafísica. Ao invés de prover um argumento, eles tentam alongar as consequências do 

conflito entre AUB e a realidade de base, adotando tanto a realidade externa quanto a 

subjetiva como primordial. Por definição, a realidade suprema deve ser a fonte de tudo que é 
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real. Dessa forma, realidade subjetiva e objetiva não podem, ambas, ser a verdade. Além dos 

problemas que procedem desse dualismo implícito, a busca de solução na perspectiva 

neuropsicológica também falhou. Assim, a tentativa dos autores de prover uma alternativa 

para o modelo materialista de Persinger, fracassou, afirma Miller.
461

 

 

O criticismo do estudo científico da experiência mística até aqui apresentado está polarizado, 

de um lado, pelo materialismo científico, conhecido também como reducionismo, 

representado na pessoa de Persinger, e por outro, pelo “religionismo” científico, que neste 

estudo é representado por d’Aquili e Newberg. A questão que se levanta é: seria possível 

construir um acurado modelo científico de experiências místicas que ficasse entre esses dois 

extremos, onde a neurociência pudesse ser integrada em uma abordagem interdisciplinar e 

religiosamente pluralística ao invés de arquitetar uma Neuroteologia?   

 

Para Miller, o que se percebe é que o progresso no estudo científico de experiências místicas 

não trouxe muito esclarecimento às interpretações de cientistas e místicos sobre essas 

experiências. A tendência é, de um lado, considerar as experiências místicas como 

patológicas, e de outro, vê-las como evidência da inadequação do ponto de vista do mundo 

científico.
462

 O que se busca é um materialismo científico “espiritual” na expectativa de 

mediar esses dois extremos. Como pesquisa isso ajudaria a esclarecer caminhos nos quais 

mecanismos tais como a meditação, podem conduzir experiências místicas, e a forma que a 

fenomenologia característica de tais experiências é produzida através de mudanças no 

funcionamento usual do cérebro. 

 

Para o materialismo científico, ou neurociência reducionista, as experiências místicas podem 

ser completamente explicadas cientificamente. Essa escola refuta a realidade e importância da 

religião e crê que as experiências místicas não são causadas pelo contato com Deus ou alguma 

outra realidade transcendente, mas por fatores no cérebro humano e pelo contexto que as 

envolvem. Nesta concepção não há espaço para a teologia. Típico desta visão reducionista é o 

trabalho de Persinger, cujo modelo foi abordado. Um componente importante do trabalho do 

autor é considerar as experiências místicas tanto como sintomas de patologia (tais como 
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ataques epilépticos com focos nos lobos temporais, amígdala e hipocampo), ou como causas 

de disfunção cerebral. 

 

Como uma resposta a Persinger e a outros cientistas materialistas, Hood em sua teoria do 

soulful self defende a união do self com uma realidade transcendente permanente. Para ele a 

experiência da alma é uma experiência com o “Eterno”, Deus ou o Absoluto. Isso foi tratado 

no estudo sobre misticismo, no capítulo anterior, onde é reivindicado esse estado como um 

estado de unidade com a Realidade, Deus ou o Absoluto. Para o autor, a alma, ou o soulful 

self é um conceito que pode ser útil dentro tanto do discurso religioso quanto psicológico que 

é suscetível à realidade da experiência mística e pode ser estudado empiricamente. Tanto o 

self transcendente, quanto o reflexivo (o conceito comum de self), podem ser identificados 

fenomenologicamente e explorados empiricamente na teoria de Hood.
463

 

 

A conclusão do autor de que a perspectiva fenomenológica revela a existência de uma 

realidade transcendente é criticada por Miller, para quem nem todas as experiências se 

referem a uma realidade externa, mesmo que provenha de uma perspectiva fenomenológica. 

Miller argumenta que budistas, por exemplo, não interpretam, de forma geral, as experiências 

místicas em termos de contatos com uma realidade externa, mas ao contrário, como 

momentos de concentração intensa, ou como momentos dentro da percepção da verdade do 

que o autor denomina “no-self”.  É provável que Hood tenha tirado proveito da abordagem 

fenomenológica uma vez que isso o ajudaria a provar a existência de uma realidade 

transcendente, no entanto, sua defesa parece inadequada, mesmo dessa perspectiva 

fenomenológica.
464

  

 

Uma questão que se levanta é se, para fatos observados, a ciência não materialista de relatos 

da mente traria resultados mais aceitos do que os trazidos pela ciência materialista. Para 

Beauregard e O’Leary é possível esboçar superficialmente algumas características de uma 

visão não materialista da mente. Embora nenhuma visão atual responda todas as questões, o 

ponto de vista não materialista poderia, pelo menos, descrever por características conhecidas 

de experiências humanas o que para a visão materialista não pode ser relatado e é, 

frequentemente, negado. Para os autores, a mente (o mundo psicológico, a perspectiva de 
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primeira pessoa) e o cérebro (parte do mundo material, a perspectiva da terceira pessoa) 

representam dois domínios epistemologicamente diferentes que podem interagir porque são 

aspectos complementares da mesma realidade transcendente
465

. 

 

O grande mérito da neurociência parece ser a demonstração de que nada pode ser percebido e 

pensado independente da atividade neural do cérebro. No entanto, o neurologista Raul Marino 

Júnior revela que o exame das várias teorias que tentam explicar as experiências de quase-

morte (EQM) ainda não mostrou como a identidade, as memórias e a cognição com emoções 

podem funcionar independentemente de um corpo inconsciente, mantendo uma pequena 

percepção “não sensorial”. Uma vez que, a consciência, as memórias e os pensamentos são 

produzidos a partir de grandes grupos e redes neuronais, para o autor, torna-se extremamente 

difícil a explicação da existência de uma consciência fora do corpo, experimentada durante 

um período de morte clínica, quando o eletroencefalograma isolétrico
466

 acusa a parada de 

funcionamento do cérebro
467

.  

 

Um dos fenômenos mais conflitantes da neurofisiologia humana e do funcionamento do 

cérebro é a consciência. A inteligência artificial, física quântica, têm gerado hipóteses na 

tentativa de explicar a relação entre o cérebro e a consciência. Muitas experiências de quase-

morte (EQM) têm sido apresentadas com vários graus de credibilidade. A confirmação de que 

pessoas cegas de nascimento tenham relatado percepções visuais durante a experiência fora 

do corpo ou de quase-morte tem desafiado os conhecimentos neurofisiológicos sobre os 

mecanismos celulares da consciência e da memória em relação ao cérebro. Para Marino Jr., o 

que se conclui é que a consciência pode ser experimentada independentemente do 

funcionamento cerebral, o que, para o autor, poderá acarretar no futuro uma enorme mudança 

nos paradigmas da medicina.
468

 

 

Embora a neurociência, em especial o modelo de d’Aquili, Newberg e seus colegas, tenham 

argumentado que a experiência religiosa/mística/espiritual, como qualquer outra experiência 

humana não exista sem a atividade cerebral, reconhece-se, entretanto, que essas experiências 

não podem ser reduzidas e nem identificadas com estruturas e processos neuroelétricos e 
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neuroquímicos. De fato, para Beauregard e O’Leary, processos mentais, que não podem ser 

localizados no cérebro, não podem ser eliminados.
469

  

 

A pesquisa neurocientífica sobre a natureza e funcionamento de cérebro parece ameaçar 

tradicionais os pressupostos teológico e religioso, especialmente no que se refere à alma e 

experiência religiosa. Os avanços na neurociência, no entanto, parecem oferecer recursos sem 

paralelos para o estudo das crenças e atividades religiosas, como também fornecendo tanto 

apoio científico para reivindicações teológicas ou recursos criativos para seu 

desenvolvimento. Para Brand, Clement e Manning, ao invés de tentar encontrar a origem da 

religião na atividade neural, seria mais apropriado, se o objetivo é o estudo da religião, 

estudar como as religiões têm tentado propor interpretações para estados alterados de 

consciência, de forma que essas experiências pudessem ser integradas em um sistema 

holístico, no qual a ciência da religião pudesse integrar a neurociência em uma abordagem 

interdisciplinar, não como um desafio, mas como uma oportunidade para a teologia e ciências 

da religião.
470

 

  

4.5 A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA EXTÁTICA DE PAULO E A NEUROLOGIA 

HUMANA 

 

Um grande número de textos paulinos como 2 Cor.12, revelam que experiências religiosas 

extáticas se constituíram em um significativo aspecto da vida do apóstolo em sua busca do 

divino. Em um relato de primeira mão, Paulo não apenas alude a uma experiência extática, 

como toma parte na mesma. No entanto, elementos extáticos nas cartas paulinas passam como 

despercebidos nas exegeses desses textos. Segundo Shantz, a resistência da imagem de Paulo 

como um extático pode ser vista como um exemplo de uma aversão cultural difundida que 

atravessa as disciplinas acadêmicas e não apenas é restrita à academia. O excesso de ênfase 

nos aspectos negativos da prática extática nas comunidades paulinas tem, de acordo com 

Shantz, contribuído para a negligência da experiência religiosa extática como uma categoria 

dos estudos paulinos
471

. 
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Como foi abordado, modelos científicos têm tentado descrever de forma tão completa quanto 

possível o mecanismo da neurologia humana que acompanha o êxtase religioso. A 

importância desses modelos é desvendar como aspectos neurocognitivos do fenômeno podem 

iluminar o difícil relato de Paulo sobre sua ascensão, explicando duas características 

geralmente negligenciadas, mas importantes do relato do apóstolo: sua confusão sobre o 

status do seu corpo e sua afirmação sobre a audição inefável. No modelo de Joseph foi 

demonstrado que uma superativação ou uma estimulação elétrica da amígdala – hipocampo – 

lobo temporal pode causar a alguns indivíduos relatos tais como se eles tivessem deixado seus 

próprios corpos.  Seus egos e o sentido de sua identidade pessoal pareciam ter sido separados, 

de tal forma que flutuavam, experimentando sensações extraordinárias “fora do corpo”. Em 

uma experiência fora do corpo a pessoa vê o mundo de uma perspectiva diferente, não tendo a 

capacidade de decidir se ela está em um corpo duplo, ou no seu próprio corpo.  

 

D’Aquili e Newberg defendem a existência de duas classes de mecanismos neuropsicológicos 

que fundamentam o desenvolvimento da experiência religiosa e comportamentos: “operador 

causal” e “operador holístico”. O operador holístico reside no lobo parietal do hemisfério 

direito, mais especificamente no lobo parietal superior posterior é caracterizado pelos autores 

como “áreas de associação e orientação”, pois está fortemente envolvido na análise e 

integração de informação de alto nível, visual, auditiva, e do senso de percepção do corpo. 

Suas funções são muito importantes para a distinção entre o próprio “eu”, ou self e o mundo 

externo, e os outros “eus”. 

 

As tecnologias de imagens do cérebro humano tais como o PET e fMRI desenvolvidas nos 

anos recentes oferecem novas oportunidades para explorar os aspectos corporais da 

experiência religiosa.   Durante o êxtase, de um lado, os sentidos corporais ficam bloqueados 

da consciência, de outro a atividade eferente da área de associação é mais intensa do que o 

normal. Isso dificulta a percepção por parte do apóstolo ou de qualquer místico quanto ao 

status do seu corpo durante a ascensão. Desprovido dos sinais sensoriais que informam tal 

estado torna-se impossível para Paulo assumir com segurança que sua viagem foi “no corpo”, 

ou “fora do corpo”. Da mesma forma, ao descrever ter ouvido palavras inefáveis, Paulo não 

apenas confirma uma tradição mística, mas vai mais além sinalizando não um “ouvir” físico, 

mas um “ouvir” que faz parte de um estado alterado de consciência.  
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Se tomados juntos esses recentes achados neurocientíficos, pode-se deduzir que qualquer 

investigação séria da dimensão experimental da religião deve combinar fatores culturais, e 

mecanismos psicobiológicos que ativados seja por rituais ou técnicas de transcedência do 

indivíduo desencadeiam o surgimento dos estados alterados de consciência, o transe religioso.  

Dentro de uma abordagem interdisciplinar, a neurociência provê respostas convincentes para 

as duas questões trazidas neste capítulo: a dúvida de Paulo quanto ao estado de seu corpo 

durante a ascensão e a afirmação de ter ouvido “palavras inefáveis”. A experiência religiosa 

de Paulo relatada em 2 Coríntios 12,1-10 não pode ser explicada como consequência de um 

ataque epiléptico, nem de alucinações associadas a distúrbios do lobo temporal, mas como 

uma correlação entre atividade cerebral e a experiência do apóstolo, o êxtase religioso, onde 

os limites do corpo parecem ser dissolvidos durante o transe. 

 

4.6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 O título deste capítulo levanta uma questão sobre a experiência mística e o cérebro humano 

no esforço de detectar correlatos neurais do divino que acompanham essas experiências. Não 

é um trabalho fácil combinar conceitos teológicos e científicos. Na concepção deste trabalho, 

deixou-se claro, entretanto, que a ciência não implica em ateísmo, uma vez que se reconhece 

que certas proposições teológicas são consistentes com a ciência contemporânea. A integração 

da ciência e religião foi fundamental para o estabelecimento de um quadro que permitiu o 

desenvolvimento de uma análise coerente de certos aspectos de difícil interpretação no relato 

paulino em 2 Coríntios 12,1-10, como por exemplo, a dúvida do apóstolo quanto ao status do 

seu corpo durante a ascensão ao céu. 

 

O mérito da neurociência é a demonstração de que nada pode ser percebido sem a atividade 

cerebral. É a mente e o cérebro que são responsáveis por todas as experiências humanas e, de 

alguma forma, medeiam as experiências com o sobrenatural. No entanto, a experiência 

religiosa não pode ser reduzida às estruturas e processos físicos do cérebro. Na verdade, 

modelos sobre experiências místicas, analisados neste capitulo, mostraram que complexos 

processos cognitivo e emocional revelaram ser mediados por redes neurais que compreendem 

várias regiões cerebrais. Isso por sua vez torna improvável a hipótese de que exista uma parte 

“divina” no cérebro responsável por cognições espirituais, sensações e comportamentos. 

Localizar experiência religiosa mística em genes parece não funcionar. 
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Não há dúvida de que as experiências místicas são mediadas, de forma geral, através de uma 

arquitetura cognitiva padrão. Mas isso dificilmente as explica. Nas palavras de James
472

, o 

cérebro medeia, mas não produz a experiência mística. O cérebro não gera, mas transmite e 

expressa processos mentais. Existem questões fundamentais que a neurociência em si não 

pode responder de forma completa. Por que o ser humano experimenta a transcendência? Por 

que os seres humanos não são autossuficientes em suas composições biológicas?  O que faz os 

humanos seres “espirituais”? O que impele o ser humano de buscar relacionamento fora e 

além dele mesmo? Por que o ser humano necessita ou deseja meditar ou orar? Essas questões 

levantadas por Delio
473

 revelam que essas questões primordiais não podem ser inteiramente 

respondidas apenas pela neurociência. 

 

Com certeza, caminhos necessitam ser exploradas para melhor elucidar os intricados 

mecanismos em que estão embasadas as práticas meditativas. Muito trabalho permanece para 

ser feito nos mecanismos neurais que constituem a base do comportamento instintivo humano. 

A não ser que a neurociência possa explicar questões, tais como as levantadas neste estudo, 

ela não poderá demonstrar que a experiência religiosa é somente um produto do cérebro 

humano. Isto vai ao encontro da conclusão tirada por Caltagirone e Hosinsky
474

 de que a 

pesquisa recente não tem conseguido demonstrar que a experiência religiosa é causada por 

processos neurológicos, mas o que ela realmente mostra é que existem processos neurológicos 

específicos que estão associadas com a experiência mística. Isso responde à pergunta do título 

deste capítulo. 
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V – UMA RELEITURA DE 2 CORÍNTIOS 12,1-10 EM UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR  

 

 
A genuine spiritual life is not one consisting  

of a series of disconnected and undefined experiences  
occurring at random, it is a constant dynamic process  

incorporating every element of our being. 
(Steven Batchelor)

475
.  

    

 

5.1 QUESTÕES EM 2 CORÍNTIOS 

 

Uma das cartas mais questionadas do corpo paulino é 2 Coríntios. De natureza irregular e 

digressiva, marcada pela ocasionalidade, representa uma resposta cuidadosa para um grupo 

específico de problemas na comunidade estabelecida por Paulo em Corinto. Canônica, é 

também de interesse especial por mostrar ser a continuidade de uma carta anterior, não mais 

existente, referida pelo apóstolo em 1 Coríntios 5,9 e, para Thrall
476

, provavelmente, a “carta 

dolorosa” de 2 Cor 2,3-4, em parte disponível em 1 Coríntios. Devido a esse caráter desigual 

e digressivo de 2 Coríntios, é largamente aceito que a epístola é uma coleção de cartas postas 

juntas em um período posterior, e que os capítulos 10-13 foram escritos por Paulo 

separadamente dos capítulos 1-9, em um período subsequente.  

 

Entre as evidências que comprovam a autoria paulina de 2 Coríntios estão o  conhecimento 

desta epístola por Clemente de Roma, ao escrever aos coríntios no fim do primeiro século. 

Outra evidência antiga pode ser encontrada em 1 Timóteo 2,13-15, se, como adverte Thrall, 

for presumido que as Pastorais são deutero-paulinas, e também que essa passagem deriva de 2 

Coríntios 11,1-3. Também Inácio, no início do segundo século, faz alusões a esta carta usando 

expressões reminiscentes de 2 Coríntios 1,12; 11,9 e 12,14, inclusive usando verbo similar a 2 

Coríntios 12,16. Policarpo, escrevendo aos filipenses na primeira metade do segundo século, 

refere-se também a 2 Coríntios. No entanto, o que se sobrepõe como uma reconhecida 

evidência é o reconhecimento por Márcion como uma carta genuinamente paulina. Márcion 

criou a sua versão própria do Novo Testamento em Roma, entre 139 e 144 d.C., e incluiu 2 
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Coríntios, conforme testemunhado por Tertuliano que amava refutar o ponto de vista de 

Márcion com base nos textos paulinos.
477

  

 

De forma particular, é largamente aceito
478

 que a epístola foi escrita na Macedônia, no ano 56 

d.C. Para os que admitem que 2 Coríntios é uma coleção de cartas, 2 Cor 1-8 foi escrita no 

final de março desse ano, 2 Cor 9 em junho ou julho, e 2 Cor 10-13 em agosto ou setembro 

do mesmo ano
479

. Corinto era o último ponto de partida para a coleta, o lugar para o qual os 

delegados levavam as contribuições das igrejas da Macedônia, Ásia e Galácia. De Corinto, 

esse grupo deveria ir a Jerusalém, onde Paulo planejava chegar pelo período do Pentecostes. 

Entretanto, o apóstolo escreveu aos coríntios uma segunda vez, depois de sua chegada à 

Macedônia, desculpando-se por não ter conseguido ir até eles. Ele se justifica dizendo que não 

quebrou sua promessa, mas que precisou ir à Macedônia, primeiro, e viria a eles mais tarde. 

Paulo viajou a Corinto e lá passou o inverno de 56-57. 

 

Além das teorias partitivas da segunda carta aos coríntios outra questão literária trazida à 

discussão, é a versão particular de que 2 Cor 6,14-7,1 não é um texto paulino. Defendida por 

Betz,
480

 a teoria reivindica que isso reflete a teologia de oponentes cristãos judaicos que Paulo 

teve que lidar em Antioquia e Galácia. De igual maneira, a passagem tem bastante afinidade 

com os textos qumrânicos, cujas expressões dualísticas servem para dividir a humanidade em 

dois grupos distintos: os “crentes” e os “não crentes”, ou os “filhos da luz” e os “filhos das 

trevas”. Essa e outras conexões com Qumran levam a suspeitar que esse trecho teve sua 

procedência em um parágrafo essênio, mais tarde cristianizado. Ainda que com características 

não paulinas, para Thrall, a discussão tem mostrado que nem os argumentos teológicos nem o 

contextual são suficientes para provar conclusivamente que 2 Cor 6.14-7,1 não é um texto 

paulino
481

.  

 

 Para Ben Witherington, parte da razão para a existência dessas teorias partitivas se deve ao 

fato de que muitos tratamentos de 2 Coríntios não têm considerado o uso paulino das 

convenções retóricas antigas. Segundo o autor, trabalhos recentes têm começado a remediar 
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este problema, mas a atenção tem sido dirigida apenas aos capítulos 10-13, uma obra prima da 

retórica, ou aos capítulos 8-9, mas não à carta como um todo.
482

  

 

5.1.1   2 Coríntios 10-13 – O Contexto na “Apologia” 

 

O contexto da passagem em análise é um dos mais difíceis do corpo paulino. A pesquisa é 

vasta para ser abordada em todos os seus debates. As discussões aqui consideradas são apenas 

aquelas que diretamente afetam a análise de 2 Coríntios 12,1-10. Em 2 Cor 10-13 Paulo 

revela estar sob intenso criticismo. Não apenas o seu caráter é contestado, mas sua posição 

como ministro de Cristo é abertamente disputada (10,10;13,3). Paulo defende a si mesmo 

diante dos coríntios, mesmo se fazendo de insensato (11,16-12,10). Os coríntios levantam 

específicas questões a Paulo. Segundo Bash, essas questões parecem estar conectadas com a 

abordagem paulina de mundo, como se o apóstolo não fosse direcionado pelo Espírito Santo 

(10,2), o tom das cartas anteriores (10,10), acusações de manipulação (12,16), e outros 

assuntos que parecem refletir conformidade com as opiniões e criticismos de outros a quem 

Paulo se mostrava veementemente contrário
483

. Além disso, é difícil dizer precisamente quais 

questões os coríntios levantaram a Paulo. 

 

 Para Bash, a situação é bem diferente da de 1 Coríntios. Nesta, Paulo responde 

sistematicamente a uma carta que foi escrita a ele, na qual é possível reconstruir com um bom 

grau de confiabilidade, pelo menos parte da carta a Paulo, o que é extremamente difícil 

quando se alude a 2 Coríntios 10-13, na tentativa de identificar o que os coríntios disseram ou 

escreveram. Da mesma forma, confirma o autor, é difícil identificar e separar o que Paulo 

escolheu para escrever em iniciativa própria. É provável que o apóstolo escolheu para 

escrever uma gama maior de questões do que aquilo que os coríntios realmente levantaram.
484

 

 

Grande parte do interesse acadêmico nos capítulos 10-13 de 2 Coríntios está focada na 

tentativa do apóstolo de defender o seu apostolado diante de uma perceptível ameaça. 

Também está claro em 2 Coríntios 12,12 que os sinais apostólicos têm algo a ver com isso: 

Por outro lado os sinais (credenciais) do apostolado foram apresentados entre vós com toda 

persistência com sinais, prodígios e maravilhas. Isso garante que Paulo não é, de nenhuma 
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forma, inferior aos seus oponentes, uma vez que, conforme Thrall, ele como os seus rivais, 

tem produzido os sinais que o reconhecem como de um apóstolo, ou mais exatamente, sinais 

foram realizados por Deus através de Paulo, seu instrumento. Assim, ele também se considera 

“nada” pelo fato de que tudo o que foi realizado, foi produzido por Deus na paciência e na 

fraqueza do apóstolo. 

 

A expressão “os sinais do apostolado” sugere a existência de uma classe de pessoas 

conhecidas como “apóstolos” cujas credenciais eram dadas por estes “sinais”. Mas, quem são 

essas pessoas a quem Paulo se refere quando defende a si mesmo? A identidade desses 

oponentes parece estar além da habilidade de reconstruí-los. Entretanto, essa questão tem sido 

objeto de muita discussão e debate, ainda que não se tenha chegado a um consenso quanto à 

identificação dos rivais do apóstolo. Uma análise cuidadosa em 2 Cor 10-13, em especial no 

“discurso do insensato”, 11,21b-12,13, expõe quatro questões retóricas que podem sugerir 

algumas características desses oponentes: 

 

São hebreus?                        Também eu. 

São israelitas?                        Também eu. 

São descendência de Abraão?  Também eu. 

São ministros de Cristo?                        Eu muito mais.... 

 

 

Em seu comentário à epístola a 2 Coríntios, Barnett, pontua essas quatro “comparações” 

como fonte de informações para a identificação e missão desses oponentes do apóstolo. Pela 

identidade esses homens são “Hebreus” e “Israelitas”, membros puros dessa raça que 

descendeu de Abraão, cuja “semente” são eles. Como Paulo, esses homens pertencem ao povo 

único de Deus, escolhido, redimido, com quem ele fez aliança, para quem ele enviou os 

profetas, e de quem o Messias viria (Romanos 9,4-5). Para Barnett, esses oponentes são 

claramente judeus. Vindo a Corinto, uma metrópole greco-romana, deixa claro que eles, como 

Paulo, falavam o grego, mesmo sendo hebreus. Paulo não reconhece, em si, inferioridade a 

esses homens quanto ao fundamento do apostolado, mas admite isso no que se refere ao 

discurso (11,5-6).
485

 No entanto, a identidade dos oponentes não pode ser encontrada com 

base nesses versos apenas. 
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5.1.2    Os Oponentes de Paulo em 2 Coríntios 10-13 

 

Sumney, em sua obra Identifying Paul’s Opponents, examina os trabalhos relevantes de 

importantes representantes de várias hipóteses sobre os oponentes de 2 Coríntios, oferecendo 

uma crítica dos métodos usados nesses levantamentos. Apesar do enfoque da obra estar no 

método, técnicas e procedimentos, formas de lidar com o texto que permitem a esses 

representantes identificar os oponentes de 2 Coríntios, eles também sumarizam informações 

que instruem sobre esses rivais, de forma clara, tentando identificar passagens que legitimam 

essas informações.  

 

Embora se reconheça a importância da obra de Sumney como um todo, o enfoque a ser 

abordado são as conclusões tiradas de cada participante ou do grupo deles. As importantes 

hipóteses sobre os oponentes em 2 Coríntios estão contidas dentro de quatro grupos básicos: 

Judaizantes, gnósticos, homem divino, e pneumáticos. 

 

A maioria desses pesquisadores concluem que os oponentes de 2 Coríntios são judaizantes, 

termo que designa judeus cristãos que reivindicam uma continuada observância da lei de 

Moisés. Representantes importantes dessa posição incluem F. C. Baur, D. Oostendorp, C. K. 

Barret, J.J. Gunther, e G. Lüdemann
486

.  

 

Para Baur, Paulo enfrenta os mesmos oponentes em todas as suas comunidades, assumindo 

assim que as cartas paulinas não devem ser interpretadas individualmente. Pressupondo uma 

análise conjunta dessas cartas, Baur toma 2 Cor 11,4, onde Paulo menciona “outro 

evangelho” como importante por causa de seu paralelo com Gálatas 1,17. Seus argumentos 

mostram uma rivalidade entre os grupos de Pedro e de Paulo. Colocando o enfoque na 

correspondência de terminologias para identificar os oponentes, o autor não explica porque 

elas são importantes e omite a identificação fundamental dos oponentes em 2 Coríntios.  

 

A posição de Oostendorp está bem próxima da de Baur, no entanto, ele o corrige em dois 

pontos: primeiro, no que se refere aos apóstolos Pedro e Tiago, ao defender que eles não são 

os mesmos líderes do movimento judaizante; e segundo, ao sustentar que Paulo acredita em 

sua missão com os gentios, sendo o último apóstolo de Israel. O autor começa seu estudo com 
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2 Cor 11,4, que faz referência a um outro Jesus, Espírito, e evangelho, alegando que isso 

introduz, de forma clara, os problemas de 2 Coríntios. Para ele, os capítulos 10 e 13,3 desta 

epístola revelam que a ideia fundamental dos ataques a Paulo é a sua escassez do Espírito. 

Seus oponentes o acusam de que o seu fracasso em lidar de forma efetiva com o pecado em 

sua congregação demonstram a sua fraqueza, o que o incapacita para o apostolado. Para 

Sumney, o fato de Oostendorf enfatizar o lugar do Espírito nos problemas de Corinto faz com 

que ele se diferencie de Baur
487

. 

 

 De acordo com Barrett, os oponentes de Paulo eram membros de um grupo apostólico rival, 

judaizantes, que pregavam aos cristãos. Eram agentes da igreja de Jerusalém, comissionados a 

estabelecer uma conexão entre esta igreja e as comunidades do mundo gentil, talvez para levá-

los à obediência da lei. Para Barrett, esses judaizantes não requeriam a circuncisão nem o 

respeito à lei de Moisés, uma vez que Paulo não menciona essas questões em 2 Coríntios. Eles 

se desenvolveram do grupo de Jerusalém, incluíam uma ligação com a lei, colocando uma 

capa de prática não judaica. Demonstravam indiferença às características externas da religião. 

Para eles o centro da vida era Cristo, e não a Torá. Barrett interpreta as passagens vitais de 2 

Cor 10-13 através de paralelos em outras cartas paulinas identificadas como de similaridade 

verbal.
488

  

 

John Gunther escreveu uma monografia sobre os oponentes de Paulo. Assumindo conhecer 

seus oponentes, uma frente única de oposição, Paulo os identifica como judaizantes 

influenciados por um judaísmo não conformista ou sectário. A intenção de Gunther em seu 

estudo não é identificar os oponentes de uma particular carta, mas mostrar como o judaísmo 

sectário afetou os oponentes que ele pressupôs. Por judaísmo sectário, Gunther se refere a 

judeus que não eram “linha principal”, especialmente apocaliptistas. A apocalíptica visionária 

era a área de mais forte influência hebraico-cristã na vasta igreja gentia neste período 

subapostólico. Como Baur, ele usa fontes mais tardias, como o quarto século, por exemplo, 

para identificar a situação atrás das cartas paulinas. Trabalha com o uso de paralelos, textos de 

várias outras cartas, na medida em que ele se move através de um tópico.
489
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O último participante que Sumney nomeia como defensor da ideia de que os oponentes de 

Paulo em 2 Coríntios 12 são judaizantes é Lüdemann, que vê-se a si mesmo como 

aperfeiçoador e edificador da hipótese de Baur. Lüdermann afirma que sua única 

pressuposição é a de que os oponentes de Corinto pertencem a um visível partido anti-paulino, 

um movimento unificado, com raízes históricas que podem ser traçadas. O objetivo de seu 

trabalho em 2 Coríntios é estabelecer uma classificação histórico-teológica do grupo de 

Corinto. Para Lüdermann, é possível reconstruir a oposição paulina através de passagens que 

claramente contêm expressões anti-paulinas, sendo as mais importantes aquelas em que Paulo 

cita seus oponentes. Sua pesquisa deduz que os oponentes de 1 e 2 Coríntios eram judeus 

cristãos de Jerusalém que depois da conferência na qual estiveram presentes atacaram Paulo 

em suas próprias comunidades.
490

      

 

Outro grupo de estudiosos mencionados por Sumney sustentam que os oponentes de 2 

Coríntios são gnósticos. O maior defensor dessa posição e que apresenta o caso mais 

desenvolvido é W. Schmithals. Iniciando com uma reconstrução histórica, o autor identifica o 

Gnosticismo como um fenômeno sincrético pré-cristão do primeiro século que se desenvolveu 

em contato com o judaísmo. É um movimento religioso que ensina o homem a compreender a 

si mesmo como parte da substância divina. Schmithals pressupõe que Paulo não compreendia 

que seus oponentes eram gnósticos. Mesmo lidando com a questão da ressurreição, um 

exemplo de seu progresso nessa compreensão, Paulo continuava desconhecendo seus 

oponentes gnósticos. Para Schmithals, isso pode ser comprovado na questão de sua fraqueza e 

visões. Não familiarizado com a antropologia gnóstico-helenística, Paulo nunca poderia 

compreender de forma completa os seus oponentes.
491

 

 

No ponto de vista de D. Georgi e G. Friedrich, os oponentes paulinos eram fortemente 

influenciados por um “homem divino”, ideologia que era generalizada nas sinagogas 

helenísticas. Para Georgi, as sinagogas eram o instrumento de propaganda mais importante do 

judaísmo. As três designações de funções que esses oponentes reivindicam eram “servos de 

Cristo” (11,23), “apóstolos” (11,5; 12,11), e “obreiros” (11,13), além das designações de 

origem “hebreus” “israelitas” e  “descendência de Abraão”. Para esses propagandistas 

helenistas, a habilidade para revelar a divindade na aparência era essencial. Eles realizavam 
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isso através de experiências extáticas e, no contexto judaico, através da interpretação da 

Escritura. Eles participavam do poder e da vontade de Deus. A questão mais importante era a 

suficiência, a qual eles informavam sem reservas possuir. Paulo opõe-se a esta autoavaliação 

de suficiência. Esses oponentes criticavam o apóstolo por ele comparar-se apenas consigo 

mesmo e não com outros missionários.
492

  

 

Essas três hipóteses sobre os oponentes de Paulo em 2 Coríntios são básicas entre os 

estudiosos do Novo Testamento. Estes associam Käsemann à hipótese dos judaizantes, o que, 

para Sumney, não parece correto, uma vez que Käsemann não crê que esses oponentes 

ordenem guardar a Lei. Para ele, a questão entre Paulo e os seus oponentes está centrada no 

espírito. A crítica dos oponentes a Paulo não se refere à falta de habilidade retórica, mas à 

questão de sua espiritualidade, em razão de seu discurso. A expressão “sinais de um apóstolo” 

refere-se à habilidade de operar milagres. A carência desses sinais é parte da fraqueza de 

Paulo o que leva os coríntios a duvidar de sua autoridade (10,8), negando ser ele um 

verdadeiro pneumático. Käsemann designa os oponentes de 2 Cor 10-13 como pneumáticos 

palestinos (11,22) que vieram a Corinto caracterizando-se como “apóstolos de Cristo”, 

“obreiros” e “servos de Cristo”. Paulo rejeita assim intitulá-los e os chama de falsos apóstolos 

(11,12-23).
493

 

 

A menção de Paulo sobre um diferente Cristo, Espírito e evangelho mostra que os oponentes 

têm uma falsa cristologia, ainda que o problema central diga respeito ao Espírito. Diferente do 

ponto de vista de Bash
494

, o estilo da polêmica mostra que Paulo não está lidando com 

obscuros oponentes. Para Käsemann, somente a igreja de Jerusalém possuía autoridade 

suficiente para abalar a comunidade de Corinto. A referência de Paulo aos “superapóstolos” 

(11,5;12,11), e apoio para os apóstolos mostra que o problema de Corinto envolve um círculo 

dentro da igreja de Jerusalém associado com os apóstolos de Jerusalém. Com base em Gálatas 

2, Käsemann assevera que os oponentes de 2 Coríntios não têm reconhecimento oficial e 

proteção para as suas pretensões. Dessa forma, Paulo tem o trabalho difícil de derrotar os 

oponentes e ainda evitar qualquer conflito com os apóstolos de Jerusalém.
495
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Para Sumney, a tentativa de desenvolver um método que adere aos princípios da pesquisa 

histórica crítica e que produza uma identificação detalhada e coerente dos oponentes de Paulo 

em 2 Coríntios foi bem sucedida. Os autores chegaram a diferentes conclusões em função de 

suas pressuposições, não em decorrência dos dados de 2 Coríntios. O foco dos oponentes dos 

capítulos 10-13 era a questão da legitimação do apostolado e a manifestação do Espírito. Os 

oponentes reivindicam receber experiências visionárias e possuir poder de operar milagres. 

Defendem que apóstolos devem ter personalidades poderosas e imponentes, levar uma vida 

gloriosa e serem oradores impressionantes, tudo procedendo do Espírito que legitima seus 

status apostólicos, dando-lhes direitos especiais incluindo os de receber pagamentos.
496

  

 

Esses oponentes citam aceitar suporte financeiro e suas cartas de recomendação como 

evidência de seus apostolados. Paulo se recusa a aceitar suporte financeiro dos coríntios, ainda 

que o tenha aceitado dos macedônios. Paulo refere-se à vida poderosa desses superapóstolos 

como “gloriar-se”. O fato de os oponentes dos capítulos 10-13 exibirem dons espirituais 

extáticos como marcas do apostolado não sugere que os mesmos os exerçam publicamente.  

O que o texto aponta é que eles relatam essas experiências aos coríntios como evidência de 

seus status apostólicos.  Essas informações e a evidência do método desenvolvido por 

Sumney para identificar os oponentes do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10-13 trazem luz à 

imagem desses oponentes. Uma vez que é o Espírito que capacita os apóstolos a uma forma 

de vida poderosa e bem sucedida, colocando-os acima de dificuldades, privações e 

humilhações da vida, legitimando seus status apostólicos, Sumney confirma esses oponentes 

como “pneumáticos”, ênfase dada às manifestações do Espírito. 

 

5. 2   2 CORÍNTIOS 11,1-12,13: O “DISCURSO DO INSENSATO” 

 

O termo “discurso do insensato
497

” é atribuído a H. Windisch, e justificado pela repetição do 

termo dentro da passagem em 11,1,16 (duas vezes),17, 19, 23; 12,6,11.
498

 Paulo sabe que os 

seus oponentes consideram suas qualificações inferiores aos apóstolos de Jerusalém que 

foram, de forma especial, enviados por Jesus. Embora Paulo os considere como falsos 

apóstolos, agentes de satanás, decide competir com eles no papel de insensato (louco), 

                                                 
496

 SUMNEY, Jerry L., op. cit., p. 188-191. 
497

 O termo avfrosu,nhj\ (loucura, tolice, insensatez) no início do discurso 2 Cor 11,1, e o termo  a;frwn (louco, 

ignorante, insensato) no fim, em 12,11 delimitam o texto sobre o tema.  
498

 BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 1997. p. 494. 



 177 

utilizando as mesmas armas usadas por esses oponentes, o “gloriar-se”, ou “gabar-se”. Paulo 

inicia o seu discurso buscando uma forma de ser ouvido: “Quisera eu me suportásseis um 

pouco na minha loucura! Suportai-me, porém, ainda”. 2 Cor 11,1. Paulo passa então a 

contestar o “gloriar-se” de seus rivais com o seu “gloriar-se”. 

 

Na extensiva seção do discurso em 2 Cor 11,1-12,13, Paulo usa um estilo de comparação 

irônica, entre ele e os super apóstolos. O louvor para a audiência comprova essa forma 

sarcástica do recurso literário em 11,19-20: “Porque, sendo vós sensatos, de boa mente 

tolerais os insensatos. Tolerais (suportais) se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se 

alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém na face vos bate.” Paulo, aqui, intensifica 

a ironia a respeito das descrições citadas.  Para Thrall, os perpetradores desse lamentável 

comportamento, o qual pessoas sensíveis considerariam como intolerável, são certamente os 

missionários rivais oponentes
499

. Metaforicamente, essa liderança dominadora escraviza a 

comunidade de Corinto, fazendo-a cumprir sua própria autoridade na congregação.  

 

Quando Paulo se refere a ações exploradoras do tipo “devoram os coríntios”, é provável que 

isso se refira ao recebimento de suporte financeiro por parte desses oponentes. Seria essa 

descrição irônica uma linguagem figurativa ou estavam os oponentes se apoderando realmente 

dos coríntios? Não se sabe, mas pode-se considerar que os coríntios estavam sendo 

desonrados pelos rivais do apóstolo. Seria improvável que os oponentes estivessem infligindo 

punições corporais neles.  

 

Em 1 Coríntios 4,21, Paulo adverte alguns que andam ensoberbecidos na comunidade, e 

questionando a respeito de sua viagem  a Corinto diz: “Que quereis? Irei ter convosco com 

vara ou com amor e espírito de mansidão?” Usando o termo “vara”, dificilmente o apóstolo 

estaria se referindo a castigos corporais. 

 

Depois da descrição irônica de seus leitores, Paulo volta novamente à sua defesa. Em 2 Cor 

11,18, o apóstolo surpreende com a afirmação: “Uma vez que muitos se gloriam segundo a 

carne, eu também me gloriarei”. Paulo sempre atacou tal atitude de “gloriar-se”.  Para Savage, 

embora Paulo concordasse que “gloriar-se” seja inútil (12,1) e insensato (11,1,17,21), seus 

                                                 
499

 THRALL, Margaret E. The Second Epistle to the Corinthians. Volume 2. London; new York: T&T Clark, 

2004.p.716. 



 178 

discípulos o deixaram sem opção. Por falharem em recomendá-lo, eles o forçaram a 

recomendar a si mesmo
500

.  

Em 2 Cor 11,21, sua ironia alcança a sua expressão mais cruel. A admissão irônica de sua 

“fraqueza”, vocabulário empregado apenas uma vez até este ponto da carta, será usado 

constantemente, até o final do discurso do insensato. O termo encontrará o seu clímax na 

passagem 12,7-10, na conhecida expressão “poder na fraqueza”
501

. Paulo afirma ser fraco em 

Cristo (13,4). Gloriar-se de qualquer outra forma não seria honesto. Mas gloriando-se na sua 

fraqueza ele se gloria não em si, mas em Cristo que é a sua suficiência na fraqueza (12,9). 

 

Hans Dieter Betz chama a atenção para a similaridade entre o estilo paulino de “gloriar-se”, e 

os métodos de “recomendar-se ou louvar-se a si mesmo” empregado na retórica helenística. 

Em sua obra Der Apostel Paulus und die sokratische Tradition
502

, o autor dá atenção especial 

ao “gloriar-se” de Paulo em 2 Coríntios 10-12, dando enfoque à questão da forma literária. 

Para o autor, o “gloriar-se” de Paulo pode ser compreendido como parte de sua apologia. 

Seguindo uma convenção bem estabelecida, o apóstolo responde a acusações de que ele 

mesmo é um impostor, um falso filósofo, com uma clássica defesa Socrática. A discussão de 

Betz sobre a apologia de Paulo relacionando isso a elementos da tradição Socrática de fazer 

tais defesas é o mais completo nesse tema. 

 

Esse reconhecimento vem da parte de Tabor, Savage, Forbes, entre outros. No entanto, apesar 

de se tratar de argumento muito impressivo e de que Paulo foi realmente atraído por tais 

métodos, Tabor
503

 e  Savage
504

 concordam que Betz falhou na tentativa de subordinar tudo 

dos capítulos 10-13 de 2 Coríntios a uma única linha de interpretação. Estudiosos têm, de 
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forma geral, o quadro do argumento de Betz. Thrall, em sua exegese do texto, discorda da 

posição de Betz e afirma que a sugestão do autor, de que a forma do “discurso de insensato” 

pode ter vindo a Paulo através de filosofia popular, na qual o platônico Sócrates desempenha 

um papel de tolo, não é convincente. O modelo de Betz falha por desconsiderar evidências 

claras, como o fato de o apóstolo estar respondendo a seus oponentes de forma amável. 

Independentemente do padrão de comparação que alguém possa escolher, o que Thrall 

garante é que Paulo pode provar sua igualdade com os missionários rivais, e mais ainda, sua 

superioridade a eles
505

.    

 

A convenção de “comparação” no argumento retórico é tratada com detalhes por Forbes, em 

seu artigo Comparison, Self-praise and Irony: Paul’s Boasting and the Conventions of 

Hellenistic Rhetoric. É considerada pelo autor como um instrumento fundamental da retórica. 

Tão antiga quanto Aristóteles, essa convenção mostra os seus vários tipos e utilização na 

história. Forbes mostra que ela é largamente comprovada no “Discourses” de Dio Chrysostom 

of Prusa, um contemporâneo próximo de Paulo que trabalhou dentro da tradição de filósofos 

oradores Stoic/Cynic, os quais têm mostrado ser paralelos próximos de muitos aspectos do 

ministério paulino. Comparações eram ensinadas no início do primeiro século dessa era por 

retóricos em vez de grammaticus, embora seja comprovado que no final deste século os 

grammatici se apoderaram dos estágios do curriculum retórico.
506

 

 

Dio e Epictetus têm mostrado, de forma clara, que a autopropaganda era a principal 

característica dos professores populares. A convenção de “comparação” era praticada como 

parte dessa autopropaganda. Lúcio, um professor de “Discurso Público” citado por Forbes 

retrata bem essa autopropaganda. O professor sugere que seu aluno cultive o método da 

autopropaganda. “... if anyone accosts you, make marvellous assertions about yourself, be 

extravagant in your self-praise, and make yourself a nuisance to him. ‘What was Demosthenes 

beside me?’ ‘Perhaps one of the ancients is in the running with me!’ and that sort of thing.”
507

 

Pelo que foi visto anteriormente, a maior parte das críticas paulinas aos seus oponentes é feita 

através de uma autoexaltação extravagante, formulada, em geral, através de comparações 
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individuais. Entretanto, autoexaltação é considerada um negócio sujo, não próprio de pessoas 

decentes, a não ser em circunstâncias claramente definidas. 

 

Segundo Forbes, o termo “ironia” teve um significado mais preciso no período helenístico do 

que o equivalente hoje. Em Platão, o termo era aplicado esmagadoramente a Sócrates. Sua 

postura de gentil autodepreciação tornou-se o caso clássico do homem modesto-zombador. 

Ironia é dizer algo enquanto se finge não o dizer. Parece apropriado em contextos de 

linguagem altamente crítica e técnicas de oratória. Ironia honesta era talvez o método mais 

comum de produzir o efeito, embora outros métodos, como, por exemplo, a comparação, 

foram usados. Para Forbes, questões retóricas respondidas a alguém de forma honesta e 

poderosa poderiam também refletir indignação, daí se usar cautela aplicando esse tipo de uso 

a Paulo.
508

 

 

Em 2 Cor 10,11, a resposta de Paulo abrange dois aspectos: primeiro, ele afirma que a 

acusação de que ele é incapaz ou indisposto a corresponder à impressão passada por suas 

cartas é falsa. Em seguida, ele ironicamente não demonstra qualquer intenção de comparar-se 

com os seus oponentes. No entanto, na segunda metade do vs. 12 a ironia se inverte. As 

autocomparações com os seus oponentes se constituem provas de suas carências de um real 

entendimento. Essa comparação irônica serve de base para o seu argumento de que sua 

glorificação de seu próprio trabalho não vai “além dos limites”, como o dos seus oponentes. 

Ele, pelo menos, tem se gloriado daquilo que ele tem realmente feito (10,13-15). Diferente 

dos oponentes, ele não se gloriará de qualidades ou obras que não pertencem a si, mas a 

outros.
509

  

 

Uma paródia irônica de autoexaltação, ou “insensatez” se inicia em 2 Cor 11, com o assertivo 

lembrete da posição de Paulo como “apóstolo fundador” em Corinto, ligado ao seu papel de 

pai dos coríntios. Paulo admite que, só pela “insensatez”, essa comparação entre ele e os seus 

oponentes é possível. Na acusação contra a sua habilidade de discursar, ele ataca a suposição 

de que a fraqueza de sua presença deve-se às suas inconsistências. Ele, então, lembra aos 

coríntios que a sua habilidade pode ser pequena, mas seu conhecimento não, como é sabido 

                                                 
508

 FORBES, Christopher. Comparison, Self-Praise and Irony: Paul’s Boasting and the Conventions of 

Hellenistic Rhetoric. New Teatament Studies, vol. 32, 1986. p. 10-13. 
509

 Ibid. .p.16. 



 181 

entre eles. A acusação de seus oponentes de que a receptividade de suporte financeiro de 

outras congregações, não incluindo a dos coríntios, é prova de sua inconsistência, e da falta de 

sinceridade aos coríntios. Seu tom indignante (11,11), mas de motivos puros, direciona o seu 

propósito a negar qualquer comparação entre seus rivais e ele. Não há comparação, pois eles 

são impostores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos disfarçando-se de apóstolos, e servos 

de satanás.   

 

Paulo se vê “coagido” a reconhecer algumas comparabilidades como é visto em 12,11: Eu não 

sou em nada inferior aos “super apóstolos” (...). Barret
510

 considera esses oponentes em dois 

grupos: um, a quem Paulo se dirige com uma suave ironia, e outro, com todo o peso de sua 

ira. Para Forbes
511

, entretanto, a ironia não é, de forma alguma, suave, e o seu alvo é tanto a 

“aliança” da facção dos coríntios quanto os apóstolos judaizantes. Nesta passagem, Forbes 

observa que “comparar-se”, “gloriar-se”, e “autorrecomendar-se” estão intimamente ligados. 

Partindo para a “insensatez”, Paulo adverte os coríntios a não considerá-lo um tolo, 

“insensato”. Mas, uma vez que alegremente aceitam os tolos (os oponentes), da mesma 

maneira eles também o aceitariam.  

 

Em seu “gloriar-se”, no vs. 23, “São eles servos de Cristo? (aquilo que os oponentes 

reivindicam) eu muito mais, falo como fora de mim ...” Paulo concebe ser um servo de Cristo 

melhor, uma impiedosa paródia da pretensão dos seus oponentes, porque é gloriando “de 

minhas fraquezas, que o poder de Cristo pode habitar em mim” (12,9), o que para Forbes
512

, é 

muito sério. “Fraquezas” têm uma conotação de humilhação aos olhos de outros, ao invés de 

inadequação nos seus próprios olhos. É com base no seu “catálogo de humilhações” que Paulo 

agora formula o princípio o qual tem formatado o seu “gloriar-se” e que elucida toda a 

passagem. “Se convém gloriar-me, eu me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza” (vs. 

30).
513

 

 

Paulo remove a si mesmo das atitudes convencionais de seus oponentes, e quando forçado a 

“gloriar-se”, ele o fará somente ironicamente, a fim de satirizar precisamente aqueles tipos de 

realização das quais seus oponentes mais se orgulham. Para Forbes, Paulo apresenta um caso 
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para uma concepção radicalmente diferente de autoridade apostólica através de sua ironia. 

Segundo o autor, Paulo utilizou vários degraus além da tradição helenística na sua atitude de 

“autoexaltação”.  Para Paulo, “autoexaltação” nunca é legítima, válida. “Gloriar-se” que não é 

“no Senhor” é “além da medida” e “sem sentido”.  Paulo entra agora no segundo estágio de 

seu “gloriar-se”, “como um insensato”, de suas “fraquezas”. Enquanto nos vs.s 23-28 faz 

apenas rápida menção a situações de humilhação não se detendo em detalhes circunstanciais, 

agora, nos vs.s 31-32 ele passa a descrições específicas desses casos de humilhação, como, 

por exemplo, a sua fuga do rei Aretas, em Damasco.
514

   

  

Outra dimensão do “gloriar-se” de Paulo passa a se desenvolver a partir dos primeiros vs.s do 

capítulo 12 de 2 Coríntios. Barnett considera a perícope 2 Cor 12,1-10 como o clímax do 

“discurso do insensato”, na qual o apóstolo se gloria da mais extrema “fraqueza”, o “espinho 

na carne”
515

. No vs. 1, Paulo relata que apesar de não ser proveitoso nem conveniente 

“gloriar-se”, uma vez que essa prática procede da “insensatez”, ele, entretanto, o fará 

passando para as visões e revelações do Senhor. O grego evleu,somai (eu passarei ou irei) indica 

um passo para outra direção. Até aqui, Paulo tem trazido essa questão do “gloriar-se” 

conectada à humilhação no âmbito social. Os primeiros vs.s do capítulo 12 de 2 Coríntios 

sinalizam uma outra dimensão do “gloriar-se”, a dimensão espiritual. É necessário “gloriar-

me”, traz à memória o exercício retórico ao qual ele está engajado.  

 

5.3 2 CORÍNTIOS 12,1-10 EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR  

 

Como foi visto no contexto da passagem, 2 Coríntios 12,1-10 está embutido no discurso de 

autojustificação de Paulo que revela o seu modelo de apostolado. Seu breve relato de ascensão 

ao Terceiro Céu/Paraíso (vs.s 2-4) se sobressai como uma pérola dentro de um invólucro que 

constitui e confirma a autocompreensão de sua autoridade como um apóstolo. Carrega uma 

significação sem precedentes quando se refere ao elemento experiência, por tratar-se do único 

relato de primeira mão de uma viagem celestial que sobreviveu do período do primeiro século 

dessa era. Pressionado a “gloriar-se”, Paulo compartilha revelações uma vez que os seus 

oponentes questionavam as bases de suas próprias experiências extáticas. Como um 
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“insensato”, Paulo se engaja no ponto dos seus oponentes e se vangloria da abundância de 

visões e revelações. 

 

 Trata-se de um texto de difícil compreensão, de natureza esotérica, cuja interpretação se torna 

impossível sem uma associação às tradições do misticismo apocalíptico-judaico e às 

abordagens científicas do êxtase. Esses recentes tratamentos da passagem da ascensão de 

Paulo ao Paraíso têm sido bastante contestados, uma vez que muitos dos estudos paulinos do 

século passado enfatizavam a questão do centro da teologia do apóstolo.  Paulo reporta-se a 

experiências místicas em sua cartas, como é o caso de 2 Coríntios 12, 1-10.  

 

Para Tabor, tentativas de separar Paulo do mundo do misticismo não passam de uma 

tendência fundamentalista, a qual vê Paulo como um grande teólogo cristão, apóstolo, puro, 

imune dos elementos místico-mágico que estão associados à ascensão ao céu em outros 

materiais do período
516

. Da mesma forma, a resistência à imagem de Paulo como um extático 

pode ser vista como uma das aversões culturais mais difundidas que atravessam as disciplinas 

acadêmicas
517

. 

 

Uma estrutura para a passagem pode ser dada dividindo a mesma em quatro seções:  

2 Coríntios 12,1 – Uma introdução à passagem conectando-a com o argumento anterior, o 

“discurso do insensato”. 

2 Coríntios 12,2-4 – O relato da ascensão de Paulo ao reino celestial. 

2 Coríntios 12, 5-6 – Um parêntese para o tema “gloriar-se”, “fraqueza”, e “insensatez”, 

preparando caminho para o “gloriar-se” na “fraqueza”. 

2 Coríntios 12, 7-10 – O espinho na carne. “Gloriar-se” na “fraqueza”. Término da narrativa. 

 

A seguir é apresentada uma análise de 2 Coríntios 12,1-10 à luz das abordagens tratadas nos 

capítulos anteriores, associada a comentários acadêmicos sobre o tema. Não se pretende fazer 

uma exegese clássica do texto, mas uma releitura do mesmo, tomando como base o método da 

Escola da História das Religiões e das Religiões Comparadas.  
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5.4 RELENDO 2 CORÍNTIOS 12,1-10 

 

Paulo começa o texto afirmando que é necessário gloriar-se, embora isso não seja proveitoso. 

Como foi visto, o grego evleu,somai (eu passarei ou irei) indica uma mudança para outra 

direção, na qual ele faz referências a visões e revelações do Senhor. Uma questão linguística 

nesse verso é como o genitivo kuri,ou pode ser interpretado. Seriam visões e revelações 

procedentes do Senhor (genitivo de origem), ou seriam do Senhor, como tendo o Senhor 

como seu objeto, como o conteúdo da visão (genitivo de objeto). Segundo Thrall, a maioria 

dos exegetas é a favor da alternativa “genitivo de origem”. A razão que fundamenta essa 

escolha é que, nem no vs.4 nem no resto do texto é dito que Paulo realmente viu o Senhor. 

Por outro lado, se for considerado o contexto onde o relato está embutido, se Paulo está 

usando a linguagem dos rivais, seria mais simples permitir que ele compartilhasse o conteúdo, 

suas visões de Cristo, em sua atitude de “gloriar-se”
518

. 

 

A ideia tão familiar defendida por Scholem de que “o extático vê em sua vida o que outras 

pessoas vêem somente depois da morte”
519

 se repete no paralelo estabelecido pelo autor entre 

a ascensão de Paulo em 2 Cor 12,1-10 e o relato Talmúdico dos quatro rabis que entraram no 

Pardes. Se o paralelo de Scholem for defendido, o genitivo do vs. 1b seria o de objeto, uma 

vez que o misticismo de merkavah foca no “ver” o conteúdo da visão. O paralelo feito por 

Scholem e por discípulos, como Morray-Jones, é focado no “ver”, enquanto 2 Cor 12,4 relata 

que Paulo “ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar”. O conteúdo não 

é comunicado, mas é explicitamente qualificado como algo que não é permitido falar. O relato 

paulino difere do texto rabínico em outros aspectos, como foi visto anteriormente, entre eles, 

o fato de Paulo ter uma experiência involuntária. 

 

A linguagem do vs. 1b compartilha um interesse em revelações do reino celestial próprio de 

textos judaicos comumente rotulados de “apocalipses”, onde a revelação era comunicada ao 

apocaliptista em sua forma mais comum, através das viagens celestiais. Para Rowland, a 

chave é que Deus revela seus mistérios diretamente ao homem, dando-lhe, deste modo, 

conhecimento da real natureza da realidade, para que sua vida seja organizada de acordo com 
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ela
520

. A experiência de Paulo em sua ascensão ao Paraíso é importante tanto como forma de 

exercitar sua autoridade nas congregações, como para evidência de sua recomendação por 

parte do Senhor, por um comissionamento do Cristo ressuscitado. Paulo estava pressionado a 

“gloriar-se” de revelações precisamente porque os seus oponentes reivindicavam suas 

experiências extáticas. Que Paulo tinha em mente essas experiências pode ser confirmado 

pelo relato de sua ascensão nos vs. 2-4.  

 

5.4.1 A Narrativa da Ascensão em 2 Coríntios 12,1-4   

 

Nos vs.s 2-4 de 2 Coríntios 12, Paulo relata sua experiência de viagem celestial. Ele se vê 

compelido pelos oponentes a tomar este desafio e o faz. Seu relato é breve, se comparado com 

as ascensões na literatura apocalíptica judaica, mesmo assim, é considerado como pertencente 

ao mesmo gênero. De forma similar a esta literatura, a narrativa emprega simbolismo 

convencional, entretanto, carece de pseudepigrafia, como as famosas viagens de figuras 

importantes do passado. O fato de Paulo datar “catorze anos atrás” uma experiência que ele 

desfrutou, empresta veracidade ao relato, sugerindo que a ascensão realmente aconteceu, e 

não é apenas um relato simbólico ou hipotético. Isso também é importante para pontuar a 

questão mística do texto dado que as ascensões refletem, de alguma forma, práticas místicas.   

 

No vs. 2, Paulo complementa a informação do vs.1. “Eu conheço um homem em Cristo”. 

Paulo está deixando claro que conhece tal homem, embora o vs. 7  identifique este homem 

como o próprio apóstolo.  Para Dunn, o uso da terceira pessoa pode ser apenas estilístico, e 

pode ser parcialmente explicado pelo desejo do apóstolo de dar um baixo peso pessoal a essas 

experiências
521

. Isto pode ser verdadeiro, pois, como foi visto, o texto revela algumas 

afinidades com elementos estilísticos dos apocalipses judaicos. Entre outras interpretações 

estão a de Schmithals, para quem o uso da terceira pessoa é um aspecto da reação de Paulo 

contra os rivais que eram gnósticos. Käsemann conseguiu alguma popularidade defendendo 

que o uso da terceira pessoa por Paulo mostra que sua experiência de êxtase não é considerada 

como relevante para o seu apostolado e missão
522

. 
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Entre várias outras interpretações, Thrall, diz ser possível que a narração da terceira pessoa 

derive originalmente da natureza da experiência em si, que é o fenômeno extático de 

deslocamento do ego. Isto também é defendido por Furnish
523

. A autora reconhece a presença 

de um “sentido de transcendência do self”, que explica a realidade psicológica da narrativa 

paulina.
524

 Esta forma de interpretação tem um fundamento significativo na abordagem dada 

por este trabalho à neurobiologia dos estados místicos, para a qual a “transcendência do self” 

é explicada como o enfraquecimento ou eliminação do sentido comum que uma pessoa tem de 

que ela é um ser distinto separado do mundo. A interpretação dada por esta pesquisa quanto 

ao uso paulino da terceira pessoa concorda com a opinião de Thrall, somando-se a isso o 

desejo do apóstolo de evitar uma arrogância, atribuindo um valor de menor importância a 

essas experiências, procedimento comum na tradição mística.  

 

A única situação (Sitz im Leben) que caracteriza o texto da ascensão de Paulo é a referência 

dada como “catorze anos atrás”. Nada se sabe sobre a localização da mesma, se no Templo, se 

próximo a um rio, se no deserto, se em período de jejum ou de orações, como é comumente 

referenciado nos relatos de ascensão da apocalíptica judaica. Diferentes cronologias são 

propostas pela academia moderna, no entanto, se reconhece a dificuldade de chegar a uma 

unanimidade. Thrall data 2 Cor. 10-13 em 56 d.C., classificando, assim,  a ascensão de Paulo 

no ano 42 d.C., período de suas atividades na Síria e Cilícia (Gl 1,21)
525

. Da mesma forma, 

para Gooder, se a data comum para a carta está em torno da metade dos anos 50 d.C., é 

correto colocar essa experiência de Paulo durante seus anos no deserto na Síria depois de sua 

conversão, mas antes de sua primeira viagem a Jerusalém
526

, confirmando, assim, a 

cronologia de Thrall.  

 

5.4.1.1   No corpo ou fora do corpo? O status da ascensão 

 

A forma de Paulo expressar a sua experiência de ascensão é ambígua ei;te evn sw,mati... ei;te 

evkto.j tou/ sw,matoj. Ele tem dúvidas se a experiência foi no corpo ou fora do corpo. Poucas 

explicações têm sido apresentadas sobre à dúvida de Paulo quanto ao status do seu corpo 
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durante a ascensão. Para Lincoln, uma vez que os oponentes reconheciam o grande valor das 

reivindicações visíveis e externas do Espírito, eles acusavam Paulo de fraqueza no corpo, 

evidência de que o Espírito não estava operando fisicamente no seu corpo. Para o autor, isso 

explica a decisão do apóstolo em “gloriar-se” em suas experiências, visões e revelações, nas 

quais o seu corpo entrava em contato com o poder divino de uma forma tão profunda como 

em figuras importantes da tradição judaica. Por outro lado, para alguns coríntios, o corpo não 

era importante, daí a significância dessas experiências extáticas como uma forma de 

libertação do corpo
527

. 

  

Alan Segal em sua obra clássica Paul the Convert, justifica que a dúvida de Paulo em 

identificar o tipo de experiência que vivenciou, se “no corpo” ou “fora do corpo”, deve-se ao 

desacordo na comunidade, ou mais precisamente uma inabilidade dos místicos do primeiro 

século de distinguir entre uma viagem corporal e espiritual. Para o autor, eles adotavam o 

conceito platônico de alma, Paulo, entretanto, concebia sua viagem sem um conceito 

desenvolvido de alma.
528

 Essas hipóteses, sozinhas parecem insuficientes para explicar o real 

estado de Paulo durante a experiência. Pelos estudos realizados nos capítulos anteriores desta 

pesquisa, Paulo não estava capaz de discernir seu real estado, ele estava tão fora de si, que 

seria impossível identificar o tipo de experiência sem os sinais sensoriais que normalmente 

transmitem tal informação. Com base nas informações obtidas é possível afirmar que Paulo 

estava vivenciando um dos fenômenos do transe.  

 

 Para Dunn, o que se sabe através das cartas do apóstolo é que experiência extática era algo 

familiar para ele. Esse tipo de lapso da consciência normal é uma marca indisputável do 

êxtase. Paulo não tinha a consciência normal de sua corporeidade a tal extremo que não 

poderia ter certeza se tinha deixado o seu corpo para trás
529

. Para Santos, a dúvida de Paulo 

quanto ao status do seu corpo durante a viagem celestial é típica de alguém que não consegue 

explicar o êxtase em detalhes. Obtém da razão explicações que o levam a aceitar suas 
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experiências como inexplicáveis.
530

 A dúvida do apóstolo não se limita apenas a questões 

retóricas diante de oponentes gnósticos que reivindicam suas experiências fora do corpo, nem 

apenas a uma inabilidade por parte dos coríntios de conceberem a distinção entre uma viagem 

corporal e espiritual.  O que ocorreu com Paulo poder ser interpretado como parte de um 

“estado alterado de consciência”.  

 

 A integração das ciências da religião com a neurociência permite construir um quadro dentro 

do qual a experiência religiosa extática do apóstolo Paulo pode ser compreendida. Paulo 

recontando sua experiência de ascensão ao céu em 2 Cor 12,1-10 afirma:  

Eu conheço um homem em Cristo (que) catorze anos atrás se no corpo eu não sei, 

ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. 3 

E eu conheço tal homem, se no corpo ou à parte (separado) do corpo, eu não sei, 

Deus sabe, 4 porque ele foi arrebatado para dentro do paraíso e ouviu palavras 

inefáveis que não são permitidas ao homem falar. (vs.2-4).  

 

A deaferentação, ou seja, a interrupção das entradas neurais das áreas cerebrais orientadoras, 

lobo parietal superior posterior direito e esquerdo, fornece especial contribuição à 

compreensão da experiência religiosa. Responsável por gerar o sentido de orientação no 

espaço, o lobo parietal superior posterior direito, quando deaferentado, produz uma sensação 

vívida de ausência de espaço que gera uma sensação de união absoluta com o mundo ou de 

absoluta transcendência com a perda do sentido do “eu”. Já o lobo parietal superior posterior 

esquerdo, responsável por gerar o senso comum de separação entre o self e o mundo, quando 

totalmente deaferentado funcionalmente, resulta na extinção da separação entre o self e o 

mundo. 

 

De acordo com o modelo de d’Aquili e Newberg, durante intensas fases de êxtase religioso, a 

sensação corporal é bloqueada da consciência. Dessa forma, o corpo é percebido como 

presente, mas suas sensações como peso, limites, dor e movimento voluntário estão todos 

ausentes da consciência. Em uma tentativa de interpretar o fenômeno, tão coerentemente 

quanto possível, extáticos frequentemente se reportam a sensações de flutuar ou voar sem os 

limites físicos, em um decrescente sentido de consciência destes entre o sujeito e os outros 

indivíduos, caracterizando um estado de transe que no seu clímax suprime tais limites 

individuais do ser.  
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Uma análise fenomenológica revela que rituais de grupo, e meditação privada (ou devoção) 

envolvem descargas emocionais intermitentes que são relacionadas às sensações subjetivas de 

admiração, paz, tranquilidade ou êxtase, envolvendo vários graus de experiência unitária. 

Paulo se refere à sua experiência como iniciativa divina e não pessoal (tal homem foi 

arrebatado ao terceiro céu). Entretanto em 1 Cor 14,18 Paulo afirma falar em línguas mais do 

que os mais exuberantes coríntios. É possível que essa meditação ou oração privada intensa 

promova descargas emocionais que conduzam à experiência religiosa à qual ele se refere.  

À luz dessas observações, não há possibilidade para Paulo, ou qualquer outro visionário 

extático, saber o status do seu corpo usando os sinais sensoriais que normalmente lhes 

transmitem informação. Como Oakland afirma, seria impossível dar uma narração própria 

quando todos os parâmetros imanentes e ordinários estão destituídos, o espaço, localização, 

relações pessoais, networks, tempo
531

 etc. De acordo com Shantz, a questão se Paulo estava 

no corpo ou fora do corpo não é simplesmente um sentido retórico de descartar a questão; ao 

contrário, trata-se de um relato de um dos fenômenos do transe
532

. 

 

5.4.1.2 A ascensão: uma ou duas viagens?  

 

Paulo primeiro localiza sua experiência religiosa no Terceiro Céu (vs.2), e em uma segunda 

vez informa ser no Paraíso (vs.4). O paralelismo da narrativa tem levantado questões quanto a 

se tratar de dois eventos separados ou dois estágios dentro de uma mesma viagem. Gooder 

sugere a possibilidade de dois estágios de ascensão em uma simples viagem, sendo a primeira 

ao Terceiro Céu e em seguida ao Paraíso, o qual está localizado em algum lugar dentro do 

Terceiro Céu
533

. No mesmo ponto de vista, Tabor fundamenta a ideia de uma viagem em dois 

estágios. O texto cita como destino o Terceiro Céu ou ao Paraíso. Há possibilidade de os dois 

serem o mesmo destino, ou de serem diferentes. Para o autor, se eles são o mesmo, esse estilo 

paralelo é verdadeiramente redundante
534

. Para Rowland, o fato de que a audição do apóstolo 
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é mencionada somente depois da referência ao Paraíso leva a suposição de que se trate de 

outra dimensão da experiência de Paulo
535

. 

 

Para outros exegetas a repetição pode indicar uma ênfase na extraordinária natureza da 

experiência, talvez uma influência estilística do paralelismo sintético semítico, no qual o 

segundo elemento repete o primeiro e faz algumas adições a este, com uma intensificação do 

efeito
536

. Desta forma, a menção do Paraíso pode ser vista como uma indicação precisa de 

parte do Terceiro Céu ao qual Paulo foi transportado. Mas, como foi visto no relato de 2 

Enoque, no capítulo 2 desta tese, o Paraíso está localizado no Terceiro Céu. O texto relata que 

os dois “homens” carregaram Enoque ao Terceiro Céu e que eles o deixaram no meio do 

Paraíso, que é a herança eterna dos justos, um lugar preparado para eles. Para Thrall
537

, o fato 

de o relato de 2 Enoque, localizar o Paraíso no Terceiro Céu, invalida o argumento de uma 

ascensão em dois estágios. Para a autora é mais provável tratar a ascensão de Paulo recontada 

em 2 Cor 12,2-4 como uma única experiência. 

 

Não apenas 2 Enoque, mas The Greek Apocalypse of Moses – também conhecida como The 

Greek Life of Adam and Eve (GLAE) – constitui uma forte evidência para a compreensão do 

arrebatamento de Paulo como uma experiência única. Esta obra localiza o Paraíso no Terceiro 

Céu. A versão grega do documento cita “O corpo de Adão é enterrado perto do Paraíso 

terreno, é tomado (para cima) ao Paraíso no Terceiro Céu”.
538

 No entanto, não há nenhuma 

informação que os autores pudessem fazer distinção entre os dois Paraísos. A mesma obra, 

GLAE, 37,3-5 referindo-se ao funeral de Moisés aponta que: “Adão foi lavado três vezes no 

lago Acherusian, antes de entrar no Paraíso no Terceiro Céu.”... “Em seguida Deus entrega 

Adão a Miguel, e ordena que ele seja trazido ao Paraíso; todos os anjos louvaram a Deus por 

sua misericórdia”.
539

 Entre os estudioso modernos, Bietenhard, entre outros, defende ser a 

experiência de Paulo em 2 Cor.12,1-4  simples e única. As duas formas de se reportar à 

mesma são reproduzidas pelo autor no quadro a seguir. 
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Quadro 1: Os paralelos entre vs.2 e vs.3-4 de 2 Cor.12 

A) oi=da a;nqrwpon evn Cristw/| pro. evtw/n 
dekatessa,rwn(  

 a) kai.  oi=da to.n toiou/ton a;nqrwpon( 

B) ei;te evn sw,mati ouvk oi=da( ei;te evkto.j tou/ 
sw,matoj ouvk oi=da( ò qeo.j oi=den( 

 b) ei;te evn sw,mati ei;te cwri.j tou/ sw,matoj ouvk oi=da( 
ò qeo.j oi=den, 

C) a`rpage,nta to.n toiou/ton e[wj tri,tou ouvranou/Å    g) o[ti h`rpa,gh eivj to.n para,deison kai. h;kousen 
a;rrhta r`h,mata a] ouvk evxo.n avnqrw,pw| lalh/saiÅ   

Fonte: BIETENHARD, H. In: GOODER, Paula R. Only the Third Heaven? 2 Corinthians 12.1-10 and Heavenly 

Ascent. London; New York: T&T Clark, 2006. p. 173. 

 

 

Para Gooder, o argumento de Bietenhard reivindicando ser o Terceiro Céu sinônimo para 

Paraíso, e, assim, justificando que os vs.2-4 referem-se a uma mesma experiência reportada 

em diferentes formas, não passam de um falso silogismo. Para a autora, Paulo teve uma 

viagem em dois estágios, primeiro ao Terceiro Céu e em seguida ao Paraíso, hipótese 

defendida por Rowland e Tabor. O fato de o relato da ascensão ser usado como parte de um 

argumento da epístola que trata de inúmeros outros temas, pode explicar, segundo Gooder, a 

natureza breve do relato, na verdade um resumo, não o relato completo.
540

 Esta tese aponta 

para a evidência dada pelo relato de 2 Enoque e pela Vida de Adão e Eva, de que Terceiro 

Céu e Paraíso se constituem um único destino, somada à necessidade de uma segunda datação 

no vs.3 que justifique um segundo estágio da ascensão, levando à defesa da ideia de uma 

única experiência recontada em duas diferentes formas. 

 

5.4.1.3 O Paraíso na Cosmologia da Apocalíptica Judaica 

 

Em 2 Cor.12,2b Paulo diz que “foi arrebatado ao Terceiro Céu” e em 12,4 que foi “arrebatado 

para dentro do Paraíso e ouviu palavras inefáveis que não são permitidas ao homem falar.” 

Acima foi abordado sobre o paralelismo dessas informações que desencadeiam diferentes 

posições na academia quanto à possibilidade de uma ou mais viagens, ou diferentes etapas da 

mesma viagem. A questão agora é: o que pode ser dito sobre as referências do apóstolo ao 

“Terceiro Céu” e “Paraíso”?  A origem da crença em uma pluralidade de céus na religião 

judaica não é fácil, e mais difícil se torna a identificação dessa linguagem nos textos judaicos 
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do período que mencionam a pluralidade de céus e que localize o Paraíso. Pesquisas sobre o 

tema, suas origens, podem ser encontrados nas obras de Culianu
541

, Collins
542

, Tabor
543

, 

Gooder
544

, entre outros. 

 

O material é vasto e o propósito neste estudo é prover uma breve análise do tema, sua 

inserção em textos judaicos antigos, como os apocalipses e na literatura cristã dos dois 

primeiros séculos, lançando luz à compreensão tanto da cosmologia adotada por Paulo, 

quanto sua concepção sobre “Paraíso” em seu relato em 2 Cor 12,2-4. De etmologia obscura, 

shāmayim (um plural anormal) é a palavra para céu na Bíblia Hebraica. Para von Rad, Israel 

não estava familiarizado com a ideia de muitas esferas celestiais se cruzando. É possível ter 

alguma conexão com a concepção da Babilônia na frase shǝmē hashāmayim, frase que pode 

ser traduzida como “céu dos céus”,
545

 expressão encontrada na Bíblia Hebraica em textos 

como Deuteronômio 10,14, 1 Reis 8,27, e Neemias 9,6. Se a tradução de “céu dos céus” for 

correta, a frase implica, pelo menos, na existência de três céus
546

. 

 

Na antiga tradução grega da Bíblia Hebraica, o singular da palavra grega para “céu”, ouranos 

é, na prática, a tradução de shāmayim. No grego antigo, ouranos ocorre 51 vezes no plural, e 

o seu uso é raro no grego clássico, provavelmente vindo ao uso através da Septuaginta
547

. Para 

Leite, A cosmologia judaica foi fortemente influenciada em suas origens pelas cosmologias 

babilônica e egípcia, mas jamais elaborou um modelo cosmológico definido
548

. As discussões 

cosmológicas foram tratadas de forma especial na literatura apocalíptica com as viagens 

celestiais de heróis bíblicos. Vários textos numeram os céus de forma diferente. Em 1 Enoque 
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14, Enoque viaja diretamente ao trono de Deus não indicando pluralidade de céus. Em 

Testamento de Levi, dependendo da versão, apresenta três ou sete céus. Similitudes de Enoque  

reflete a noção babilônica de três céus, 3 Baruc refere-se a cinco céus, o Apocalipse de 

Abraão, Ascensão de Isaías, 2 Enoque e Sepher Hekhalot reportam-se a sete céus. 

 

Um ponto a considerar é a menção de que o “Terceiro Céu” de Paulo, pode corresponder à 

divisão em três céus do Antigo Testamento, o “céu dos céus”. É possível que as passagens na 

literatura apocalíptica judaica que se referem a três céus sejam baseadas nesse background do 

Antigo Testamento, que também, juntamente com as referências a cinco, sete, e dez céus 

tenham sido influenciadas pelas ideias babilônicas sobre a pluralidade de céus
549

. No entanto, 

não há uma evidência direta de que Paulo tenha isto em mente para designar o Terceiro Céu 

informado em 2 Cor. 12,2. Lincoln
550

 assegura que aqueles que buscam o background do 

termo nas visões cosmológicas do tempo de Paulo estão em solo seguro com relação ao 

método. Entretanto, para o autor, a afirmação de que Paulo deva ter acreditado em sete céus 

não pode ser estabelecida, uma vez que tradições apocalípticas contemporâneas poderiam 

fazer do terceiro, quinto e sétimo céu o destino final de uma viagem e colocar o Paraíso 

nesses diferentes lugares. 

 

Para Collins, as opções mais importantes para a concepção da ideia de três céus são: 1. Um 

desenvolvimento judaico interior, baseado na expressão “céu dos céus” da Bíblia Hebraica; 2. 

A ideia emprestada de um dos quadros babilônicos típicos do universo. Para a autora, dado o 

uso basicamente retórico da frase hebraica e o extenso contato dos judeus com a cultura 

babilônica, a segunda opção é a mais provável. Essa conclusão pode ser sustentada pelo uso 

dos termos “baixo céu” e “alto céu”, e a presença de um mar celestial no Testamento de Levi. 

As opções mais importantes para a origem do tema dos sete céus são: 1. Ele foi emprestado da 

visão grega de mundo envolvendo sete esferas planetárias; 2. Ele foi emprestado da tradição 

mágica da Babilônia. Para a autora, uma vez que a recente recensão de Testamento de Levi, 

entre obras relevantes não conecta os sete céus com esferas planetárias, a segunda opção é a 

mais provável.
551
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Para Paulo o termo “Terceiro Céu” parece indicar uma designação variante para “Paraíso”.  O 

uso paulino do termo “Paraíso” nesta forma específica, mostra uma apropriação de 

terminologias pertencentes ao mundo do pensamento místico-apocalíptico judaico.  Para 

Tabor, o fato de Paulo relatar que foi arrebatado ao Terceiro Céu, e que entrou no Paraíso, 

parece eliminar a possibilidade de que o termo se refira a um tempo futuro de bênçãos para os 

justos depois da vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos. Em sua cosmologia, Paulo diz 

ter ido e voltado. Para Tabor, existem, pelo menos, três possibilidades principais
552

: 

 

1. Paraíso = a habitação dos justos mortos = Terceiro Céu, conexão que, para Tabor, 

parece a mais improvável. Um dos argumentos do autor é de que Paulo, 

aparentemente, não imagina que os mortos estejam no céu. O quadro que ele apresenta 

em 1 Tessalonicenses 4,13-18 é que Jesus os trará dos mortos. “Porquanto o Senhor 

mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta 

de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;” 1 Ts4,16
553

.  

2. Paraíso = trono de Deus = Terceiro Céu, possibilidade que, para Tabor, parece 

provável. O Paraíso, para o apóstolo, significa o mais alto céu, o trono de Deus. Para o 

autor, é estranho que Paulo se refira a um Terceiro Céu, se ele o tem como o mais alto. 

Seu relato se torna redundante, pois mencionar o Terceiro Céu é admitir outros níveis 

acima.  

3. Paraíso = trono de Deus = mais alto céu (sétimo?). No ponto de vista do autor, essa 

parece ser a melhor interpretação. Paraíso é a meta da viagem, e é o objetivo mais alto 

que alguém possa reivindicar, algo que alguém possa classificar como 

“extraordinário”, algo que alguém possa “se exaltar” (2 Cor12,7). Nessa concepção 

Tabor defende que 2 Cor12,2-4, refere-se a uma viagem em dois estágios, Paulo foi ao 

Terceiro Céu, mas além disso ele entrou no Paraíso, diante do trono de Deus onde ele 

ouviu “palavras inefáveis”. 

A posição de Tabor, que é similar a de Gooder, é de designar 2 Cor12,2-4 como um relato de 

uma viagem em dois estágios. Sua referência a outros textos das cartas paulinas, tais como Rm 

8,38-39; Gl 4,1-11; Cl 2,8 tenta justificar que a enumeração “Terceiro Céu” na passagem de 
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ascensão é a melhor evidência de que o cosmos paulino era dividido em sete níveis de céus, 

correspondendo às sete esferas planetárias
554

. Este ponto de vista é contestado tanto por 

Culianu quanto por Collins que defendem não existir nos escritos dos apocalipses judeu-

cristãos antigos qualquer conexão entre sete céus e sete planetas. Para os autores, esta 

conexão se tornou visível, pela primeira vez, nos textos Herméticos, e nas discussões dos 

mistérios de Mitra. O quadro dos sete céus muito provavelmente derivou da Babilônia, em um 

contexto envolvendo magia, e não ideias cosmológicas.
555

 

 

Para Collins
556

, um sistema de três céus era tradicional na Babilônia, juntamente com o de 

sete céus, e isso pode ter sido refletido em 2 Cor 12,2.  Sem dúvida Paulo compartilhou as 

visões cosmológicas do seu tempo. Entretanto, se a cosmologia dos sete céus fosse assumida, 

a questão que se levanta é: Teria Paulo baseado a reivindicação de sua autoridade apostólica 

simplesmente no terceiro dos sete céus? Na versão latina da Vida de Adão e Eva, os capítulos 

25-29 contêm a ascensão de Adão ao céu, acompanhado do arcanjo Miguel: “Eu fui tomado 

para dentro do Paraíso dos justos. E eu vi o Senhor sentado; e sua face era um fogo 

chamejante insuportável que nenhum homem poderia suportar. E muitos milhares de anjos 

estavam à direita e à esquerda da carruagem.”(25,1-3).
557

 Este texto é chave para mostrar a 

conexão do Paraíso com o mais alto céu onde a presença de Deus habita. Se para a tradição 

mística judaica o Paraíso era um termo para o “Santo dos Santos” celestial no mais alto céu, 

isso leva a crer que Paulo teve sua experiência no mais alto dos três céus, sendo a cosmologia 

de três céus o modelo empregado por Paulo em 2 Cor 12,2-4.  

 

5.4.1.4 E ouviu palavras inefáveis ... 

 

Paulo diz no vs. 4b de 2 Coríntios que no Paraíso ouviu “palavras inefáveis” (a;rrhta r`h,mata), 

‘coisas que não podem ser expressas’, ou ‘que não são próprias ou possíveis à fala humana’. 
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Para Shantz, diferentes interpretações que implicam em diferentes traduções da expressão 

a;rrhta r̀h,mata  podem levar, por exemplo, a argumentos que sustentam a reivindicação, por 

parte de Paulo, de uma imposição esotérica, ou afirmar que a expressão paulina apela para 

influências helenísticas
558

. Para Witherington III, a expressão paulina poderia ser entendida 

pelos coríntios em termos de seus conhecimentos sobre religiões de mistério. Algumas coisas 

eram reveladas somente a pessoas especiais e em um tempo especial
559

. No texto grego do 

Papiro Mágico encontra-se a expressão ‘não é permitido falar por boca humana’ (PGM 13. 

763, cf. Poimandres 31)
560

.  

 

Para Burkert, a;rrhta (inefável, inexpressível) é uma terminologia que aponta para o problema 

básico inerente ao “segredo” dos mistérios: um segredo não pode ser revelado. A razão para 

isto é que ao torná-lo público, o segredo pareceria insignificante. A violação do segredo não 

prejudica uma instituição, mas a proteção do segredo adiciona grandemente o prestígio dos 

cultos mais sagrados
561

. Uma interpretação dessas ideias é provida por Dunn
562

. Para o autor, 

a;rrhta r̀h,mata  pode significar segredos divinos para os quais o recipiente é fortemente 

proibido de divulgar. Isso, entretanto, não pode ser identificado com mistérios particulares 

como o de Rm 11,25, 1 Cor 15,5, ou a revelação de Gl 2,2, mas sinaliza favoravelmente a 

1Cor 2,10 que fala sobre as “profundezas de Deus”, em uma tentativa de incluir um sentido 

de impossibilidade de colocar tal experiência em palavras deste mundo, pois resume-se a um 

nível que não é nem verbal, nem racional mas, “... coisas que nem olhos viram, nem ouvidos 

ouviram, nem jamais penetrou em coração humano ...”
563

.  

 

A frase que sucede a expressão paulina é a a] ouvk evxo.n avnqrw,pw| lalh/sai. Ela garante, 

segundo Lincoln, que a;rrhta r̀h,mata está conectado com algo sagrado, que não é para ser 

mencionado. O que Paulo ouviu não pode ser comunicado a outros. Para o autor, a ideia de 

revelação “selada” era conhecida no Antigo Testamento, e a revelação secreta era ainda mais 
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difundida e poderia ser encontrada não apenas na literatura apocalíptica, mas também no 

judaísmo rabínico, onde os escribas eram vistos como guardiões de sabedoria secreta como as 

tradições esotéricas sobre a merkavah de Ezequiel, e as maravilhas da criação. Lincoln 

reconhece que a terminologia paulina a;rrhta r̀h,mata tem também paralelos na religiões de 

mistérios. No entanto, enquanto aqui as revelações secretas de mistério podem ser passadas 

aos iniciados, o que Paulo ouviu não é para ser comunicada a ninguém. Para o autor, aqui 

repousa a enroscada irônica que ele dá em seu relato, “gloriando-se” da revelação que 

escolheu entre muitas.
564

  

 

Embora esses e outros autores, não citados aqui, tenham fundamentado seus argumentos em 

torno da expressão paulina a;rrhta r̀h,mata fazendo comparações com escritos religiosos 

helenísticos e judaicos na tentativa de construir um contexto onde a experiência de Paulo 

fizesse sentido, alguns pontos importantes deixaram de ser considerados. Como foi abordado 

no capítulo sobre misticismo, uma das características importantes da experiência religiosa é a 

inefabilidade. Esse estado assemelha-se mais ao sentimento do que ao intelecto e desafia a 

forma de se expressar do místico, justificando os inúmeros paradoxos, simbolismos e 

metáforas nos relatos de suas experiências. O apóstolo Paulo ao relatar sua experiência de 

ascensão ao céu em 2 Cor.12, afirma ter ouvido palavras inefáveis que ao homem não convém 

falar. As palavras, às quais se refere na audição comprovam características próprias do círculo 

místico. 

 

Que a experiência de Paulo foi “inefável, ou inexpressável” é uma expressão comum, à qual o 

místico se refere em seus relatos, independente de sua forma de comunicá-lo. Já a proibição 

“que não são permitidas ao homem falar” parece repousar no caráter transcendente da fala. 

Stace sugere uma peculiaridade dos místicos judaicos, que em sua tradição consideram 

impróprio ou indecoroso a qualquer ser humano dar um relato de sua própria experiência 

mística. Para o autor, o uso de um escritor para esses relatos, implica na guarda do segredo, 

não podendo incluí-lo em versões publicadas
565

.  

 

Esse traço oculto de a;rrhta pode ser visto na introdução de 3 Baruc, caracterizando 

conteúdo da revelação que Baruc recebeu: Aih,ghsij kai.  avpoka,luyij Barou.c peri.  w-n 
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keleu,mati qeou/ avrrh,twn ei=den (“Narração e apocalipse de Baruc a respeito das coisas secretas 

que ele viu pelo comando de Deus”). Considerando que Paul introduz o termo a;rrhta com o 

verbo h;kousen (akou,w, ouvir),  e dado o caráter místico da experiência, parece acertado 

concluir enfatizando a posição de Peerbolt
566

 que afirma que esse “ouvir” do apóstolo não 

caracteriza um ouvir físico, mas que pode ser interpretado como procedente de um “estado 

alterado de consciência”. 

 

Depois de narrar uma experiência tão esplêndida, Paulo então prossegue em 2 Coríntios 12,5-

6 procurando encaixar tal performance dentro da perspectiva do “discurso do insensato”. Ele 

toma alguns dos temas mais importantes do discurso como “gloriar-se”, “fraqueza”, 

“insensatez”, e os emprega para preparar caminho para o que Barnett classifica como “gloriar-

se na fraqueza” (vs 9), o clímax da passagem e também do “discurso do insensato”
567

. De 

qualquer forma, Paulo não quer falar de seus próprios desempenhos, “mas eu me abstenho” 

(vs 6). Paulo está preocupado com a opinião errônea que os coríntios possam ter dele se 

baseada no seu grandioso relato. Para Thrall, é na base que os coríntios realmente veem dele 

ou ouvem dele que Paulo deseja que eles o avaliem, e não no seu próprio relato. Paulo parece 

estar ansioso de que a emergência de uma opinião tão alta sobre si próprio possa obscurecer a 

prioridade do seu evangelho
568

. 

 

No vs. 7 de 2 Cor 12, Paulo reincorpora a história da viagem celestial, trazendo ao conteúdo 

desses últimos vs.s o “gloriar-se” rejeitado por ele no vs. 6
569

. Depois de descrever sua 

experiência na terceira pessoa nos versos anteriores, artifício usado para criar uma distância 

entre ele e a sua experiência, Paulo inicia uma explanação sobre a condição que ele, 

metaforicamente, nomeia como “um espinho na carne”. Ele reconhece ter recebido de Deus 

tão grandiosas revelações quanto um espinho na carne para impedi-lo de “gloriar-se” com 

base nas revelações. Ele associa essa particular revelação de 2 Cor,2-4 com o polêmico 

“espinho na carne” do vs.7.  
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5.4.2 2 Coríntios 12,7-10. O “Espinho na Carne” e a Suficiência de Cristo 

 

Poucas questões no Novo Testamento têm despertado tanto interesse quanto sko,loy th/| sarki, 

o “espinho na carne” de Paulo. Muitas especulações têm sido feitas desde os escritores do 

cristianismo primitivo até a recente pesquisa histórica dos acadêmicos do Novo Testamento, 

entretanto, não se chegou a uma unanimidade quanto à natureza do sko,loy th/| sarki. Entre as 

dificuldades para uma análise histórica da questão estão a incerteza quanto a natureza disso 

que Paulo classifica como espinho, se é algo físico ou relacional, como também se tal 

experiência foi realmente vivida pelo apóstolo ou se trata apenas de um recurso retórico. O 

texto não revela, mas está subtendido que Paulo se exaltou por causa da qualidade das 

revelações, razão pela qual recebeu um espinho na carne, um mensageiro de satanás para 

esbofeteá-lo.   

 

No vs. 7b, Paulo fala sobre “revelações” tw/n avpokalu,yewn no plural. Isso implica que ele não 

está se referindo apenas à experiência dos vs.s 2-4, pois se conhece através de suas cartas 

outras evidências de experiências extáticas vivenciadas pelo apóstolo, tais como a visão do 

Cristo ressurreto (1 Cor 15,8), e o “falar em línguas” (1 Cor 14,18), entre outras.  Como foi 

tratado nos capítulos anteriores, experiências místicas extáticas constituem elementos 

significativos da vida e missão de Paulo. Para Thrall, é possível que a narração de um evento 

que ocorreu há catorze anos não implique em uma escassez desse tipo de experiência, mas 

provavelmente, a mais extraordinária delas. Para autora, o que é interessante para o texto não 

é saber quão frequentes e de excepcional qualidade foram essas experiências, mas que essas 

experiências foram a causa da inflicção do espinho em Paulo
570

. O verbo evdo,qh (di,dwmi, dar, 

causar) no passivo, indica Deus como a origem dessa aflição. 

 

5.4.2.1  O que é o  “espinho na carne”? 

 

A expressão “espinho na carne” é traduzida do grego sko,loy th/| sarki. A palavra “espinho” 

(sko,loy) carrega um sentido de algo pontiagudo, podendo ser um espinho ou uma estaca 

pontiaguda, algo que causa séria irritação e incômodo
571

, passando uma conotação de 

violência. Na Septuaginta o termo significava uma farpa, estilhaço ou espinho. Neste sentido, 
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é encontrado em Números 33,55 “Porém se não desapossares de diante de vós os moradores 

da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos, e como 

aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes.”
572

 O uso da 

palavra nesta passagem é metafórico, no entanto, muitas  interpretações do “espinho na carne 

paulino” consideram-na como chave para a compreensão de 2 Cor 12,7.  

As especulações sobre o que Paulo tinha em mente ao referir-se ao “espinho na carne” são 

inúmeras. Elas podem enquadrar esse sko,loy th/| sarki tanto em uma oposição dos rivais, em 

um estado psicológico interior, em uma lista de suas privações, ou ainda, em uma doença 

física/deficiência. Como foi abordado no contexto de 2 Coríntios 12,1-10, Paulo está 

debatendo com oponentes cuja influência é contestada por ele nos capítulos 10-13. Parece 

tratar-se de uma natureza relacional, como a referência mencionada pela Septuaginta. Essa 

posição tão presente no período patrístico e em autores modernos parece não convencer. A 

questão é que, de acordo com o texto, o “espinho na carne” é recorrente, sendo infligido no 

apóstolo em algum ponto no passado, provavelmente no tempo da experiência recontada na 

carta. Dado que sko,loy e  a;ggeloj estão no singular não parece convincente que se refiram a 

oponentes, uma vez que em nenhuma das cartas de Paulo é destacado um oponente único que 

se sobressaia. Para Thrall, a identificação de sko,loy com os oponentes de Paulo é sem 

fundamento. A frase a;ggeloj satana/ não condiz com um grupo de pessoas
573

.  

A interpretação do “espinho na carne” como uma tentação ou como um pesar muito forte da 

consciência por erros do passado foi defendida e bem representada na Idade Média. Esse 

estado psicológico interno procedente da tentação sexual toma como argumento Romanos 

7,23 “mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me 

faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.” e 1 Cor 9 “... mas esmurro o 

meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a 

ser desqualificado.”
574

 Nessa concepção “espinho” é um mensageiro de Satanás que tenta 

alguém a pecar. Também nesta linha de interpretação, o “espinho de Paulo” pode referir-se a 

um peso contínuo na consciência do apóstolo por sua incapacidade de alcançar seus irmãos na 
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carne, os judeus, trazendo-os para o evangelho. Isso lhe traz pesar e humilhação, levando-o a 

crer que nada vale.   

A interpretação dos reformadores protestantes está, de alguma forma, ligada à classificação 

anterior. Eles associam o “espinho na carne” com uma imagem para tentações espirituais, seja 

procedente do estado não regenerado da alma, sejam situações de extremo desespero diante 

das provações, combinando tentações com perseguição, gerando acusação interior de 

descumprimento do dever apostólico e sugestão de blasfêmia procedente do inimigo. As 

cartas do apóstolo revelam que ele passou por muitas tentações e tribulações, entretanto, no 

conteúdo das mesmas, não há nomeação como “espinho na carne” para nenhum desses 

estados, nem a afirmação do “gloriar-se” neles. Da mesma forma que a tentativa anterior de 

identificar o “espinho na carne” com os oponentes, Thrall relata que essa busca em conectar 

sko,loy th/| sarki com nomes no plural não é um encaixe perfeito
575

. Isso se estende também, 

à tentativa de designar as dificuldades e provações do apóstolo
576

 como o “espinho na carne”. 

O mais difundido tipo de interpretação do “espinho na carne”, e também o mais antigo, é 

mencionado provavelmente no início do terceiro século por Tertuliano
577

 como uma tradição 

existente, a ideia de que sko,loy se refere a uma doença física ou sofrimento no corpo. O uso 

por Paulo do verbo kolafi,zh| (kolafi,zw, golpear, causar uma deterioração física, um dolorido 

ataque de enfermidade)
578

 sinaliza um sofrimento físico, uma enfermidade recorrente que ele 

interpreta como “espinho na carne”.  Para Thrall
579

, os que defendem esta interpretação 

sugerem diferentes tipos de enfermidade tais como dor de cabeça, uma recorrente inflamação 

nos olhos, epilepsia, febre de malária, além de outras debilidades tais como depressão e 

reação nervosa decorrentes das experiências extáticas. Uma obra recente sobre o assunto que 

empreende uma análise pormenorizada das diferentes posições sobre o tema a partir dos 

escritores cristãos primitivos até aos recentes acadêmicos do Novo Testamento é o trabalho de 

Adela Collins
580

, Paul’s Disability: The Thorn in His Flesh.  
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Collins defende a interpretação de que o “espinho na carne” metaforizado por Paulo em 2 Cor 

12,7 refere-se a uma enfermidade física que ela classifica como epilepsia. A história da 

interpretação sobre a natureza do tema é feita por meio de uma análise abrangente e 

fundamentada conduzindo, desta forma, o estudo histórico-crítico da passagem para uma 

conclusão convincente.  

Considerando o espaço neste estudo, é impossível registrar todo o encaminhar dos argumentos 

que conduziram a autora a tal conclusão. O que é proposto a seguir é um sumário dos 

principais pontos do seu trabalho que possam conduzir o leitor à compreensão da posição da 

autora e fornecer algum material para o criticismo da obra. 

Depois de uma análise exaustiva sobre a história da recepção e interpretação da natureza do 

“espinho”, a autora passa às principais teorias que evidenciam, de diferentes formas, o 

envolvimento do tema com algum tipo de deficiência física, tipo de interpretação mais 

difundida sobre o assunto. De procedência tão antiga como vista em Tertuliano, esta 

interpretação é reivindicada por estudiosos modernos alguns dos quais defendem tratar-se de 

uma enfermidade ou deficiência recorrente, enquanto outros assumem que a específica 

natureza não pode ser determinada.  

Entre os autores que Collins cita como defensores desta última posição está Hans Lietzmann. 

Outros, como Hans Windisch, discutem um número de hipóteses: epilepsia, um severo caso 

de histeria, dor de cabeça ou enxaqueca que afeta os olhos, e malária, argumentando que 

epilepsia é a mais provável. Ralph Martin, embora defendendo a não especificação da 

enfermidade foi cativado pela posição de W. M. Ramsay de que se trata de uma recorrente 

febre de malária. Margaret Thrall conclui que o “espinho” é de natureza física, muito 

provavelmente enxaqueca ou febre recorrente
581

. Finalmente, William K. L. Clarke sustenta 

que o “espinho” é um defeito da fala: uma inabilidade parcial de produzir a fala, isto é, 

gagueira, posição defendida tanto por Charles K. Barrett quanto por Eve-Marie Becker. Para 

Collins, essa teoria é destruída pela afirmação de Paulo em 2 Cor 11,6 onde ele descreve a si 

mesmo como leigo “E, embora eu seja falto no falar, não o sou no conhecimento...”. Para a 

autora, o apóstolo se descreve como um destreinado em retórica. É a falta desse treinamento 

que os seus oponentes acham desprezível.
582
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Collins assegura que a variedade de fatores a conduziu à conclusão de que a hipótese que 

mais enquadra as evidências é a de que Paulo tinha algum tipo de epilepsia. O argumento 

mais detalhado que sustenta esta teoria ainda é o de Krenkel
583

. Partindo do princípio que 

entre os antigos judeus, havia a crença de que Satanás era o governante dos demônios, e que 

estes demônios causavam dor e problemas para os seres humanos, Krenkel discutiu a cura de 

um endemoniado relatada em Marcos 9, 14-29 e paralelos. Para o autor, os sintomas eram de 

ataque epiléptico. No evangelho de Mateus 17.15 o pai descreve seu filho como um 

“lunático” (selhnia,zetai). Segundo a autora, os gregos referiam-se a um epiléptico como 

“lunar” ( selhniako,j) porque eles inferiam que a doença era de influência da lua ou de Selene, 

a deusa da lua. Os sintomas da epilepsia eram conhecidos, não apenas para os evangelistas 

sinóticos, mas também para os escritores médicos antigos que Krenkel mostra em detalhes.
584

   

Em Gálatas 4,13 Paulo afirma ter proclamado o evangelho aos gálatas estando em 

“enfermidade da carne” (avsqe,neian th/j sarko.j). A suposição de que esta enfermidade é a 

mesma do “espinho” mencionado em 2 Cor 7 ilumina e dá suporte à hipótese de que a 

enfermidade em questão é epilepsia. Em Gl 4,12c Paulo afirma “Em nada me ofendestes”. 

Para Collins, à luz do que segue o texto, este comentário sugere que, nas circunstâncias, Paulo 

esperava que eles o desprezassem ou desdenhassem dele, ou até mesmo o amaldiçoassem. As 

circunstâncias são assim descritas, “e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, 

por causa de uma enfermidade física” (4,13), Paulo claramente sugere que um problema 

corporal o forçou a fazer uma parada não planejada na Galácia da qual tirou vantagem 

proclamando o evangelho lá.
585

 

Paulo diz em Gl 4,14 que os gálatas resistiram à tentação, pois a sua enfermidade na carne foi 

uma provação para eles, no entanto, não revelaram desprezo nem desdém, e receberam o 

apóstolo como um anjo de luz. Collins refere-se a uma informação de Krenkel em um caso 

que mostra que a epilepsia era conhecida no mundo antigo como a doença que é “cuspida”. 

Em uma peça de Plautus (Captiviti, ato 3, cena 3, linha 18) um dos personagens refere-se à 

“doença que é cuspida”, e o seu interlocutor entende o que isso significa. Na sustentação de 

seu ponto de vista de que essa doença é epilepsia, Krenkel cita passagens de Plínio, o velho, 

em sua Natural History. Por limite de espaço, apenas uma citação de Plínio é trazida aqui. “É 
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bom para as pessoas aprenderem outros usos de cura que procede da saliva, por exemplo, nós 

cuspimos quando vemos epilépticos (comitialis morbus). Nós fazemos assim para afastar a 

infecção. Da mesma forma, nós nos protegemos de encantamentos/feitiços e quando nós 

encontramos aqueles que são coxos no lado direito” Essa passagem deixa claro que não é a 

pessoa afetada que cospe, mas a saudável que entra em contato com o epiléptico. Esse expelir 

a infecção provavelmente deriva da alta sociedade, pois a visão popular era provavelmente 

que a pessoa cuspia para afugentar espíritos maus ou demônios.
586

 

Na afirmação de Paulo de que os gálatas não o trataram com desdém, pode ser entendido que 

eles não cuspiram sua enfermidade, mas receberam-no como um mensageiro ou um anjo de 

Deus ou de Jesus Cristo (Gl 4,14). Na opinião de Collins, isso pode estar conectado com a 

ideia popular difundida de que a epilepsia era uma “doença sagrada”, maneira de ver refutada 

por Hipócrates que tentava dar uma explicação natural para a doença e não uma divina 

origem. A hipótese popular de que a doença pode ser uma inflicção por uma força superior 

pode estar relacionada com a ideia em 2 Cor 12 que relata “o espinho me foi dado  (por 

Deus)”, e a postura dos gálatas de o verem como mensageiro de Deus, e sua aflição como 

sendo infligida por “um mensageiro de Satanás” (2 Cor 12,7).
587

 

Embora outros argumentos sejam apresentados por Collins, sustentando sua hipótese, o 

“diagnóstico” da “enfermidade na carne” mencionada em Gálatas 4  é suficiente para 

explicitar uma releitura em 2 Cor 12,1-10. Com base na pesquisa feita no capítulo anterior os 

argumentos da autora são convincentes. Entretanto, sua abordagem de que Paulo estava 

relutante de “gloriar-se” nas visões e revelações do Senhor (12,1) por estarem as mesmas 

relacionadas com a manifestação da enfermidade, não são plausíveis. De fato, as convulsões 

epilépticas do lobo temporal geram naqueles que a experimentam sentimentos prazerosos, 

vagos, mas cheios de um significado profundo, que muito se assemelham às experiências 

religiosas, no entanto, como foi visto no modelo neurológico de Persinger
588

, as experiências 

de epilepsia do lobo temporal são formas exageradas e desorganizadas da atividade cerebral, 

enquanto a experiência com a divindade é um padrão normal e mais organizado daquilo que o 

autor concebe em seu modelo como uma atividade do lobo temporal. Outro importante ponto 
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a destacar e que não condiz com a conclusão de Collins é que epilepsia não muda a vida da 

pessoa, enquanto as experiências o fazem. 

Uma última interpretação sobre “o espinho na carne” relatada em 2 Cor 12,7 é a defendida 

por Price
589

, seguido por Morray-Jones
590

. Baseada nas mais elaboradas descrições das visões 

de merkavah, os visionários são atacados por anjos e demônios nos seus caminhos para a sala 

do trono, com perigos que se tornam cada vez maiores impedindo os que são não merecedores 

de alcançar a habitação do Altíssimo. Price reconstrói o cenário da ascensão de Paulo da 

seguinte forma: Paulo encontra-se carregado ao céu. Lá é presenteado com revelações 

inefáveis que o levaram a engrandecer-se de sua invejável posição. Imediatamente encontra-

se como objeto de ataque de demônios ou anjos de punição, razão pela qual ele pede três 

vezes para que o Senhor o livre. Para Price, à luz dos textos de hekhalot faz sentido explicar o 

“espinho na carne” como um anjo de Satanás que castiga e esbofeteia punindo o orgulho de 

Paulo por sua visão extraordinária. Ainda dentro deste argumento, a obra de Paula Gooder
591

 

conclui que 2 Cor 12,1-10 retrata uma desastrosa tentativa de ascender ao mais alto céu, 

empreendimento que foi frustrado por um oponente angélico, o “espinho na carne” referido 

por Paulo.  

5.4.2.2 Minha graça é suficiente para ti... 

No vs. 8 de 2 Cor 12, Paulo relata sua oração ao Senhor cujo conteúdo reporta-se à sua 

súplica para que Ele removesse esse “espinho na carne”. Segundo Thrall, Paulo não parece 

perceber o propósito, pois clama por alívio
592

. Muitas são as especulações sobre a 

numerologia, as “três vezes” em que a oração foi repetida. Embora se suponha tratar-se de um 

simbolismo convencional nas preces, muitas explicações aparecem. Entre as diferentes 

interpretações para o termo, Thrall relata alguns exemplos como o próprio background 

cultural do apóstolo que é tanto judaico quanto grego. No judaísmo o número três está 

associado a orações de várias formas. Ele pode ser visto em Números 6,24 no modelo de 

oração Araônica para abençoar o povo de Israel, no sopro tríplice de Elias sobre o filho da 
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viúva registrado em 1 Reis 17,21, intercedendo para que ele revivesse, e no costume judaico 

de orar três vezes ao dia
593

.  

Apesar de serem encontrados na religião grega similaridades a essa oração tríplice, é dentro 

da tradição cristã que se encontra o exemplo mais óbvio desta peculiaridade. Em Mateus 

26,39-44 e paralelos está narrada esta petição tríplice de Jesus no jardim de Getsêmani, 

momentos antes de ser entregue aos judeus. Paulo recorre em sua tríplice oração a Jesus. Isso 

é evidenciado no verso seguinte “Minha graça é suficiente para ti...” Jesus escolhe não 

remover o problema de Paulo apesar de seu tríplice pedido. Com base em Gálatas 4,15, é 

possível induzir que se trata de uma enfermidade nos olhos do apóstolo, comprovando, de 

algum modo, o argumento de Collins, conforme mencionado.  

Escritos de médicos medievais são registrados por Krenkel
594

 os quais comprovam o dano à 

habilidade de ver, sofrida pelos epilépticos. Durante as convulsões os olhos giram em um 

movimento tão violento que embora se tente fortemente fixá-los em um ponto específico não 

se consegue. O efeito deste giro violento e contínuo dos olhos permanece por algum tempo, 

algumas vezes com sequelas que não podem ser removidas, ficando as pessoas com 

problemas como estrabismo ou vesguice.  

Paulo não recebeu apenas “o espinho”, mas uma resposta de Cristo que é citada em fala 

direta. Thrall sugere que essa resposta lhe foi comunicada em alguma experiência revelatória 

caracterizada pela audição, mas não conectada a 2 Cor 12, 2-4. O conteúdo da resposta é uma 

rejeição da petição específica do apóstolo. O verbo no perfeito ei;rhke,n (le,gw expressar-se em 

palavras, falar, dizer) sugere que qualquer outra vez que essa mesma petição pudesse ser feita, 

Paulo encontraria a mesma recusa. O que Cristo falou naquela ocasião específica permanece 

continuadamente válido: a suficiência de sua graça é suficiente em cada ocasião que o 

“espinho” o afligir
595

. O “espinho” permanece, e Paulo continua a ser esbofeteado, mas a 

resposta de Jesus permanece “minha graça é suficiente para ti” (tempo presente), “o poder é 

completado na fraqueza” (presente).  Não há um paralelo direto para este elemento “graça
596

” 

da resposta da oração de Paulo. Jesus optou por não remover o problema de Paulo, mas sua 
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oração não ficou sem resposta. A réplica de Jesus ao apóstolo pode ser visto como o clímax 

não apenas da passagem de 2 Cor 12,1-10, mas de todo o “discurso do insensato” (11,1-

12,13). 

5.4.3  O Poder na Fraqueza 

O poder na fraqueza se apresenta como um fio condutor em toda a carta, encontrando a sua 

mais poderosa expressão no vs. 9. Paulo experimenta um paradoxo de fraqueza e poder em 

sua própria vida. O “espinho” veio para humilhar o apóstolo a fim de que ele não se gloriasse 

das revelações (v.7). Para Savage, essa humildade em troca serviu uma função exaltada 

supremamente: isso tornou a pré-condição necessária para a habitação do poder de Cristo. A 

existência do poder de Cristo em Paulo estava condicionada à prévia humildade e fraqueza do 

apóstolo
597

. Esse princípio é enunciado repetidamente no Antigo Testamento através de 

recortes da vida dos heróis bíblicos como, por exemplo, Moisés, Davi, Gideão, e em 

passagens da escritura como Isaías 57,15 “Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a 

eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com 

o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos 

contritos.”
598

   

Paulo afirma em 2 Cor 12, 9b “Portanto eu me gloriarei mais prazerosamente nas minhas 

fraquezas, de forma que o poder de Cristo possa habitar em mim.” O verbo “habitar” 

evpiskhnw,sh| ( e:piskhnow armar a tenda, habitar, morar) carrega a imagem da Shekinah, a 

epifania da divina glória descendo, carrega o poder (du,namij). Paulo se “gloria” de suas 

fraquezas cujas consequências permitem que o poder de Cristo repouse sobre ele. Essa é a 

razão para ele sentir prazer na fraqueza, em maltrato, em perigos, em perseguições e angústias 

em nome de Cristo, pois sempre que ele é fraco, então é que ele é forte (vs.10). Paulo estava 

convencido da existência e disponibilidade de duas opções mutuamente exclusivas, o caminho 

da arrogância humana e o caminho do poder divino. Para Savage, os oponentes do apóstolo 

estavam avaliando-o de acordo com padrões de exaltação própria de seus contextos seculares. 

Eles queriam que Paulo estivesse orgulhoso de suas proezas pessoais, que empregasse um 

discurso poderoso, que tirasse conforto de sua segurança financeira, enfim, que incorporarasse 

as aspirações consideradas próprias de suas culturas. Por outro lado, na revelação que Paulo 

                                                 
597

 SAVAGE, Timothy B. Power through weakness. Paul’s understanding of the Christian ministry in 2 

Corinthians. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 166-167. 
598

 BÍBLIA. Bíblia Sagrada. Português. Tradução de João Ferreira de Almeida. Ed. rev. e atualizada no Brasil. 

Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. 



 208 

recebeu do Senhor, ele descobriu algo muito diferente, de que é na fraqueza humana que Deus 

tem escolhido para manifestar seu ilimitado poder
599

. 

5.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Reconhecendo que a interpretação do texto da ascensão de Paulo recontada em 2 Coríntios 

12,1-10 carece de informações não tratadas na maioria das exegeses do texto, a proposta deste 

capítulo foi, com posse dos conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores que se 

concentram em pontos questionáveis do texto sobre diferentes perspectivas, fazer uma leitura 

da passagem com base nas posições de autores que já abordaram o tema, adicionadas dessas 

novas informações resultante desta pesquisa que trazem luz à interpretação e, até mesmo, à 

tradução deste texto tão polêmico. Não se tem a pretensão de querer substituir formas 

convencionais de ler o texto, mas sugerir a inclusão da experiência religiosa do apóstolo Paulo 

como parte importante da exegese do texto. A partir de aspectos fornecidos pelos 

apocaliptismo e misticismo judaicos, acrescido do somatório de conhecimentos adquiridos 

pelo estudo da neurobiologia do êxtase religioso das experiências místicas, considerações 

importantes se destacam. 

Apesar do uso de técnicas retóricas na apresentação do relato de 2 Cor 12,1-10, Paulo deixa 

vazar do conteúdo do texto seu débito às convenções dos relatos apocalípticos judaicos. O uso 

de expressões como ‘visões e revelações do Senhor’ (ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij kuri,ou), bem 

como do verbo “arrebatar” (arpa,jw), de forte significado, que  sublinha a iniciativa divina da 

experiência, e ainda termos como “Terceiro Céu”, “Paraíso” fornecem um imagético próprio 

dos relatos apocalíticos, tradição que o apóstolo, com certeza, estava muito bem 

familiarizado. No clímax da ascensão o apóstolo afirma que recebeu uma revelação, 

característica fundamental do gênero apocalíptico, mas diferentemente dos apocalipses, o 

conteúdo de sua audição revelatória a;rrhta r̀h,mata, palavras inefáveis, não pode ser 

comunicada, uma conexão forte com o misticismo judaico, com quem o apocaliptismo  

compartilha interesses nas viagens celestiais e recepção de revelações divinas.  

A referência a expressões como, “ouviu palavras inefáveis”, “para que eu não me exaltasse” e 

“um espinho na carne me foi dado” são terminologias que caracterizam círculos místicos. A 

inefabilidade é uma das mais importantes características da experiência mística e que desafia 

                                                 
599

 SAVAGE, Timothy B. Power through weakness. Paul’s understanding of the Christian ministry in 2 

Corinthians. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 188-189. 



 209 

a expressão verbal do fenômeno, razão pela qual se torna polêmica nos debates sobre o tema. 

Como outros místicos, Paulo relata sua experiência como inefável. Ainda que se lide com 

tendências que estreitam a investigação desse fenômeno no campo religioso, Paulo não era 

estranho a experiências místicas extáticas e suas cartas comprovam que ele não apenas as 

relata, mas vivenciou as mesmas. O princípio que desencoraja e até proíbe a “exaltação” e as 

punições decorrentes do descumprimento do mesmo são levados a cabo dentro do judaísmo e 

estão presentes na literatura de hekhalot. Certamente o apóstolo carregou de seu background a 

obediência deste princípio, mais tarde revelado na situação do “espinho na carne”. 

Esta tese reconhece que as experiências religiosas são inseparáveis de sua matriz cultural. Por 

outro lado, compreende-se que as experiências de ascensão, místicas ou apocalípticas 

dependem de um estado alterado de consciência.  Em suas cartas, Paulo deixa transparecer 

alguns fenômenos do transe. Sua dúvida quanto ao estado do seu corpo durante a ascensão 

referida pela dupla expressão “se no corpo” ou “fora do corpo” não é uma citação por 

acidente, nem se trata de recursos retóricos, mas a expressão de sua experiência enquadra-se 

dentro do vocabulário usado pelos que vivenciam fenômenos extáticos. Com base no 

conhecimento adquirido no capítulo anterior, contribuições das ciências neurológicas, a 

confusão do apóstolo quanto ao estado do seu corpo e sua referência a palavras “inefáveis”, 

revelam características somáticas e cognitivas dos estados de êxtase, isto é, estados alterados 

de consciência. 

A inabilidade de Paulo decidir onde sua viagem aconteceu provê a necessidade de repensar as 

formas convencionais de ler Paulo, adicionando experiência religiosa como uma fonte de 

conteúdo
600

. Aspectos neurocognitivos do êxtase podem iluminar a interpretação do relato da 

ascensão de Paulo, explicando características importantes do texto até então negligenciadas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desta tese foi realizar uma análise de 2 Coríntios 12,1-10 em uma perspectiva 

interdisciplinar  para a construção de um quadro no qual a experiência religiosa do apóstolo 

Paulo pudesse ser compreendida e interpretada. A atenção insuficiente dada a determinados 

aspectos do texto como, por exemplo, o status do seu corpo durante a ascensão, o ouvir 

“palavras inefáveis”, permite uma exegese enviesada da passagem no que tange ao caráter 

experimental da ascensão do apóstolo. A forma como é relatada revela tratar-se de algo que 

era fundamental para ele. Por esta razão, os elementos registrados no texto e sua linguagem 

constituem parâmetros que devem ser levados em conta para a compreensão do mesmo.  

 

A análise da linguagem do texto revela que Paulo tinha fortes conexões com tradições 

místico-apocalípticas judaicas e o entendimento dessas práticas foram primordiais para a 

compreensão das palavras reveladas pelo apóstolo em 2 Cor 12,1-10. Embutido dentro de um 

discurso apologético de defesa de seu status apostólico, Paulo apresenta uma narrativa de 

ascensão ao céu usando convenções apocalípticas que mostram seu débito a essa tradição 

judaica à qual está enraizado. “Visões e revelações” às quais se refere, bem como, a expressão 

“foi arrebatado ao Terceiro Céu/Paraíso” refletem a sua ligação à tal tradição.  

 

Pela falta de paralelos dentro das cartas paulinas que estabelecessem um critério de avaliação 

da narrativa, textos apocalípticos extra-bíblicos e pseudepigráficos serviram de fonte para 

garantir a caracterização de 2 Coríntios 12,1-10 como um texto apocalíptico de ascensão ao 

céu. Isso foi primordial para confirmar o gênero literário da passagem e assim permitir uma 

análise comparativa entre ela e o corpo literário apocalíptico, desvendando, dessa forma, o 

significado atrás das palavras obtusas do relato. Embora não exiba muitos traços de um 

modelo clássico de narrativa apocalíptica devido ao seu contexto diferenciado que impele 

Paulo a ocultar mais, do que revelar informações, a linguagem e as convenções apocalípticas 

usadas pelo autor na passagem comprovaram sua conexão às tradições judaicas de ascensão 

ao céu revelando a necessidade de colocá-las como um parâmetro importante de avaliação nas 

exegeses do texto.  

 

Como todo herói apocalíptico, no auge de sua ascensão Paulo descreveu que teve uma 

revelação divina a;rrhta r̀h,mata (palavras inefáveis) que, diferente de outros apocalipses, não 

poderia ser relatada. Os estudos do misticismo judaico comprovaram que Paulo não estava se 
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referindo a termos vagos, mas descrevendo elementos constitutivos da experiência extática. 

Inefabilidade não se constitui apenas um dos principais elementos da experiência mística, mas 

uma condição para identificá-la. Pela investigação feita sobre a tradição mística judaica, 

referências como “foi arrebatado”, “se no corpo ou fora do corpo”, “ouviu palavras 

inefáveis”, “para que eu não me exaltasse” e “um espinho na carne me foi dado” revelaram 

por parte do apóstolo o uso de terminologias próprias de círculos místicos judaicos 

corroborando a necessidade de se analisar o texto paulino na perspectiva dessa tradição.  

 

A abordagem filosófica e sociocultural da experiência mística, no entanto, não esgotou as 

questões necessárias à explicação de tal fenômeno. Há algo que extrapola o domínio cultural. 

Esse algo é essencialmente humano na composição dessas experiências. Áreas do cérebro, 

além do lobo temporal direito, mostraram estar envolvidas em uma variedade dessas práticas 

que foram discutidas neste trabalho. A neurociência tem se preocupado com as bases neurais 

do fenômeno religioso e mostrou que existe uma genuína ocorrência neural que acompanha 

tais fenômenos. O uso de técnicas de imagens cerebrais capazes de mensurar vários sistemas 

confirmou que complexos processos cognitivos e emocionais são mediados por redes neurais 

que compreendem várias regiões do cérebro, provendo, assim, um fundamento do qual, 

diferentes tipos de experiências religiosas e práticas puderam ser consideradas e comparadas. 

 

Várias categorias de interação entre ciência e religião foram abordadas em modelos 

neurológicos no capítulo 4. A crença de que experiências místicas podem ser completamente 

explicadas cientificamente dominou os argumentos de tais modelos. A posição mais 

materialista dessas pesquisas, a de Persinger, estudada nesse mesmo capítulo, não apenas 

defendeu que as experiências místicas são descritas como uma atividade cerebral, mas que 

Deus nada mais é do que um acidente neurológico, sendo a experiência com o divino 

considerada patológica e nociva. Entretanto, o método científico na abordagem dessas 

experiências mostrou-se positivo, um meio confiável de testar as hipóteses, com evidência 

aberta para o escrutínio público, diferentemente das formas não científicas de conhecimento, 

cujas hipóteses não podem ser diretamente testadas por outros. 

 

Ainda que objeções se manifestaram quanto à possibilidade do materialismo científico 

explicar cientificamente a fenomenologia das experiências místicas, o que se constatou é que 

é possível manter pontos de vistas científicos sobre experiências religiosas e que a 

neuroteologia tem a habilidade de considerar em um alcance amplo, os componentes da 
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religião em conexão com a perspectiva neurocientífica. O grande mérito da neuroteologia foi 

trazer à discussão fundamentos que estabelecem o corpo como elemento experiencial das 

práticas místicas, propondo interpretações para o estado alterado de consciência, buscando, 

dessa forma, evitar o reducionismo literário. Também há que se reconhecer que ela defendeu 

o argumento de que as experiências místicas não se constituem produtos de disfunções da 

mente, nem resultado de ataques epilépticos ou alucinações psicóticas, mas sim, eventos 

observáveis neurologicamente. O que se conclui é que as experiências místicas, como outras 

experiências humanas não existem sem o cérebro, mas não podem ser reduzidas a estruturas e 

a processos neurais. As ciências da religião devem integrar-se com a neurociência em uma 

perspectiva interdisciplinar e não uma sobrepondo a outra.      

 

Trata-se de um tema novo, e caminhos necessitam ser explorados para melhor elucidar esses 

intricados mecanismos nos quais estão embasadas as práticas meditativas. Apesar do 

determinismo dos fisiologistas a abordagem neurológica do êxtase integrando ciência e 

religião foi fundamental para o estabelecimento de um quadro que permitiu o 

desenvolvimento de uma análise coerente de certos aspectos de difícil interpretação no relato 

paulino em 2 Coríntios 12,1-10, como por exemplo, a dúvida do apóstolo quanto ao status do 

seu corpo durante a ascensão ao céu. A neurociência abre caminho para esse tipo de pesquisa 

e alarga o diálogo entre ciência e religião, propondo interpretações para os estados alterados 

de consciência, provendo percepções frutíferas para futuras compreensões dos correlatos 

neurológicos da experiência religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALEXANDER, Philip. The Mystical Texts. Songs of the Sabbath Sacrifice and Related 

Manuscripts. Library of Second Temple Studies 61. London; New York: T&T Clark 

International, 2006.  

 

 

ALPER, Matthew. A parte divina do cérebro. Tradução de Vera Martins. Rio de Janeiro: Best 

Seller Ltda,, 2008. p. 170-171. 

 

 

ANCHOR BIBLE DICTIONARY (THE). 6 Vols. New York/London, Anchor Bible, 1992. 

 

 

ALBRIGHT, Carol R. Religious Experience, Complexification, and the Image of God. In: 

JOSEPH Rhawn Edt). NeuroTheology: Brain, Science, Spirituality & Religious Experience. 

California: University Press, 2002. p. 167-182. 

 

 

ANDERSEN, Francis I. 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch. In: CHARLESWORTH, James H 

(Edt). The Old Testament Pseudepigrapha, New York: Doubleday, 1983.vol. 1,  p. 91-221. 

 

 

ASHTON, John. The Religion of Paul the Apostle. New Haven and London: Yale University 

Press, 2000.  

 

 

ATKINSON, Jane. Shamanism Today. Annual Review of Antropology, 307-330, 1992. 

 

 

ATRAN, Scott. The Neuropsychology of Religion. In: JOSEPH Rhawn Edt). NeuroTheology: 

Brain, Science, Spirituality & Religious Experience. California: University Press, 2002. p. 

305-314. 

 

 

AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. 

Michigan: Grand Rapids, 1983.  

 

 

AUSTIN, James H. Zen and the Brain. Toward an Understanding of Meditation and 

Consciousness. Cambridge; London: The MIT Press, 1999. 

 

 

AZARI, Nina P. George Bataille: A Theoretical Resourse for Scientific Investigation of 

Religious Experience. Journal for Cultural and Religious Theory 4.3, p. 27-41, 2003. 

 

 

BAILEY, James L.; BROEK, Lyle D. Vander. Literary Forms in The New Testament. 

Louisville: Westminster/ John Knox Press, 1992.  



 214 

 

 

BARRETT, C. K. Paul’s Opponents in II Corinthians. NTS17. 1971. 

 

 

______. Essays on Paul. Philadelphia: The Westminster Press, 1982.  

 

 

______. A Commentary on the First Epistle to the Corinthians. Massachusetts: Hendrickson 

Publishers, 1987.  

 

 

______. A Commentary on The Second Epistle to the Corinthians. Peabody: Hendrickson 

Publishers, 1987, (Harper’s New Testament Commentaries). 

 

 

BARNETT, Paul. The Second Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 1997. p. 536-537. 

 

 

BARTOCCI, Goffredo; DEIN, Simon. Detachment: Gateway to the World of Spirituality. In: 

Transcultural Psychiatry. Vol 42 (4) p. 545-569, 2005. 

 

 

______. Transcendence techniques and psychobiological mechanisms underlying religious 

experience. Mental Health, Religion & Culture, vol. 7, number 2, 171-181, 2004. 

 

 

BARTON, Stephen C. Christian Community in the Light of I Corinthians. Studies in 

Christian Ethics, p.1-16, 1997. 

 

 

BASH, Anthony. A Psychodynamic Approach to the Interpretation of 2 Corinthians 10-13. In: 

JSNT 83, 2001, p. 51-67. 

 

 

BAUER, W; ARNDT, W; GINGRICH, F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament 

and Christian Lierature. Chicago/London, 1979. 

 

 

BAUMERT, Norbert. ‘Charism’ and ‘Spirit-Baptism’: Presentation of an Analysis. Journal of 

Pentecostal Theology 12.2, p.147-179, 2004. 

 

 

BEAUREGARD, Mario; PAQUETTE, Vincent. Neural correlates of a mystical experience in 

Carmelite nuns. Neuroscience Letters 405 (2006). p. 186-190. 

 

 

BEAUREGARD, Mario; PAQUETTE, Vincent. EEG activity in Carmelite nuns during a 

mystical experience. In : Neuroscience Letters 444 (2008). p. 1-4.   



 215 

 

 

BEAUREGARD, Mario; O’LEARY, Denyse. The Spiritual Brain. A Neuroscientist’s Case 

for the Existence of the Soul. New York: HarperCollins Publishers, 2008. 

 

 

BEKER, J. Christiaan. Paul the Apostle. The Triumph of God in Life and Thought. 

Philadelphia: Fortress Press, 1988.  

BERGER, Klaus. Identity and Experience in the New Testament. Minneapolis: Fortress Press, 

2003. 

 

 

BERNTEIN, Moshe J.. Pseudepigraphy in the Qumran Scrolls: Categories ans Functions. In: 

CHAZON, Esther G.; STONE, Michael E,; PINNIC, Avital. Pseudepigraphic Perspectives: 

The Apocryoha and Pseudepigrapha in Light of The Dead Sea Scrolls. Leiden; Boston: Brill, 

1999.  

 

 

BETZ, Hanz D. Der Apostel Paulus und die sokratische Tradition. Beiträge zur Historischen  

Teologie 45. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1972. 

 

 

BÍBLIA. Bíblia Sagrada. Português. Tradução de João Ferreira de Almeida.  Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1969. 

 

 

BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém. São Paulo, Paulus, 2002. 

 

 

BÍBLIA. Hebraico. Bíblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 

1997. 

 

 

BIELLO, David. Searching for God in the Brain. Scientific American Mind 18, 5 

(outubro/novembro 2007, p. 38-45. 

 

 

BLASS, F.; DEBRUNNER. A,  A Greek Grammar of the New Testament and Other Early 

Christian Literature. Chicago&London, 1970. 

 

 

BLENKINSOPP, Joseph. Sage Priest Prophet. Westminster: John Knox Press, 1995. 

 

 

BOCCACCINI, Gabriele. Beyond The Essene Hypothesis: The Parting of the Ways between 

Qumran and Enochic Judaism. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. 

Eerdmans Publishing Company 1998. 
  
 

______. (Edit.). Enoch and Qumran Origens: New Light on a Forgotten Conection. Grand 

Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005. 



 216 

 

 

BOCKMUEHL, Markus. “The Form of God” (Phil. 2:6). Variation on a Theme of Jewish 

Mysticism. Journal of Theological Studies, NS, vol.48, 1-23, 1997. 

 

 

BONNEAU, Guy. Profetismo e Instituição no Cristianismo Primitivo. Tradução: Bertilo 

Brod. São Paulo: Paulinas, 2003.  

BÖTTRICH, Christfried. Recent Studies in the Slavonic Book of Enoch. In: Journal for the 

Study of the Pseudepigrapha.  Issue 9, 1991. p. 35-42. 

 

 

BOURGUIGNON, Erika. A Framework for the Comparative Study of Altered State  of 

Consciousness. In: BOURGUIGNON, Erika (Edt). Religion, Altered States of Consciousness 

and SociaChange. p. 3-35. Columbus: Ohio State University Press, 1973. 

 

 

BOUSTAN, Raʽanan S.;  REED, Annette Yoshiko (Edts).  Heavenly Realms and Earthly 

Realities in Late Antique Religions. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 

2004.  

 

 

BOWKER, J. M. Merkavah Visions and the Visions of Paul. Journal of Semitic Studies 16 

(1971), p. 57-73. 

 

 

BOUSSET, Wilhelm. Die Himmelsreise der Seele. Archiv für Religionswissenschaft 4 

(1901): 139-169, 229-273. In:  SHANTZ, Colleen. Paul in Ecstasy: The Neurobiology of the 

Apostle’s Life and Thought. New York: Cambridge University Press, 2009. 

 

 

BRANDT, Pierre-Yves; CLÉMENT, Fabrice; MANNING, Russel Re. Neurotheology : 

chalenges and opportunities. Schweizer Archiv für neurologie und psychiatrie, 2010, 161 (8) 

p. 305-309. 

 

 

BRAY, Gerald (Edt). Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament. v. VII, 

1,2 Corinthians. Downers Grove: InterVarsity Press, 2006. 

 

 

BROWN, Raymond E. Introdução ao Novo Testamento. Tradução: Paulo F. Valério. São 

Paulo: Paulus, 2002. 

 

 

BRUCE, F. F..  I & II Corinthians.  Grand Rapids: Eerdmans, 1978. (The New Century Bible 

Commentary). 

 

 

BULTMANN, Rudolf. Jesus Cristo e Mitologia. São Paulo: Novo Século, 2000. 

 



 217 

 

______. Seria o Apocalipsismo a Matriz da Teologia Cristã? Um posicionamento frente a 

Ernst Käsemann. In: Apocalipsismo. São Leopoldo: Sinodal, 1983, p. 255-261. 

 

 

BURKERT, Walter. Ancient Mystery Cults. Cambridge; London: Harvard University Press, 

1987. 

 

CALTAGIRONE, S.; HOSINSKI, T. apud BARTOCCI, Goffredo; DEIN, Simon. 

Detachment: Gateway to the World of Spirituality. Transcultural Psychiatry, Vol 42 (4) p. 

545-569, 2005. p. 556. 

 

 

CAMERON, Ron; DEWEY, Arthur J. (translators). The Cologne Mani Codex (P. Colon. Inv. 

Nr. 4780) “Concerning the Origin of his Body”. Society of Biblical Literature, 1979. 

 

 

CARSON, Donald A.. Justification and variegated nomism 2. The paradoxes of Paul. 

Tübingen: Mor Siebeck, 2004.  

 

 

CARSON, Donald A.; O’BRIEN, Peter Thomas; SEIFRID, Mark A.. Justification and 

variegated nomism 1. The complexities of Second Temple Judaism. Tübingen: Mohr Siebeck, 

2001.   

 

 

CARTLEDGE, Mark J. Interpreting Charismatic Experience: Hypnosis, Altered States of  

Consciousness and the Holy Spirit?. Journal of Pentecostal Theology 13, p.117-132, 1998. 

 

 

CESCON, Everaldo. Neurociência e religião: as pesquisas neurológicas em torno da 

experiência religiosa. Estudos de Religião, v.25, n. 41, 77-96, jul/dez. 2011. 

 

 

CHARLES, Robert H. The Testament of the Twelve Patriarchs: Translated from the Editor’s 

Greek Text, and Edited with Introduction, Notes, and Indices. London: A&C. 1908. 

 

______. (Edt). The Apocrypha and Psedepigrapha of the Old Testament in English. Oxford: 

Clarendon Press, II, 1913. 

 

 

CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha. 2 vols. Garden City 

/New York, Doubleday, 1983. 

 

CHAZON, Esther G.. Liturgical Communion with the Angels at Qumran. In: MARTÍNEZ, 

Florentino Garcia; BAILLET, Maurice; FALK, Daniel K.; SCHÜLLER, Eileen M.. 

Sapiential, Liturgical, and Poetical Texts from Qumran. Studies on the text of the desert of 

Judah, v.35. Leiden; Boston: Brill. 2000.  

 



 218 

 

CHAZON, Esther G.; STONE, Michael E,; PINNIC, Avital. Peudepigraphic Perspectives: 

The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of Dead Sea Scrolls. Studies on the Texts of the 

Desert of Judah v. 31. 1999.   

 

 

CHESTER, Stephen J. Divine Madness? Speaking in Tongues in I Corinthians 14.23.   

Journal for the Study of the New Testament, Glasgow 27.4 (2005) p. 417-446. 

COLLINS, Adela Y. “Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic 

Literature”. In: Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt II. Berlin; New York: Walter 

de Gruyter, 1984. p.1221-1287. 

 

 

______. Introduction: Early Christian Apocalypticism. In: Semeia 36. Early Christian 

Apocalypticism: Genre and Social Setting. 1986. p. 1-11. 

 

 

______. The Seven Heavens in Jewish and Christian Apocalypses. In: COLLINS, John J.; 

FISHBANE Michael (Edts). Death, Ecstasy, and Other Worldly Journeys. Albany: State 

University of New York Press, 1995. 

 

 

______. Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian Apocalypticism. Leiden; New 

York; Koln: E. J. Brill.1996. 

 

 

______. Paul’s Disability: The Thorn in His Flesh. In: MOSS, Candida R.; SCHIPPER, 

Jeremy (Edts). Disability Studies and Biblical Literature. New York: Palgrave Macmillan, 

2011. p. 165-183. 

 

 

COLLINS, John J. Apocalypse: Toward a Morphology of a Genre. Semeia 14, 1979. p. 1-20. 

And The Jewish Apocalypses. Semeia 14, 1979. p. 21-59; Introduction, p. 4. 

 

 

______. The Apocalyptic Imagination. An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity. 

New York: Crossroad, 1984. 

 

 

______. The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and other Ancient 

Literature. New York/London/Toronto/Sydney/Auckland: Doubleday, 1996.  

Concordance to the New Testament Graece of Nestle Aland 26 Edition and to the Greek NT. 

Third Edition. Berlin/New York, 1987. 

 

 

______. Genre, Ideology and Social Movements in Jewish Apocalypticism. In: COLLINS, 

John J.; CHARLESWORTH, James H. Mysteries and Revelations. Apocalyptic Studies since 

the Uppsala Colloquium. Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 9. 

Sheffield: Sheffield Academic Press. 1991. 

 



 219 

 

______. A Throne in the Heavens: Apotheosis in pre-Christian Judaism. In: COLLINS, John 

J.; FISHBANE, Michael (Edts). Death, Ecstasy, and Other Worldly Journey. Albany: State 

University of New York Press, 1995. p. 43-58. 

 

 

______. Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls. London; New York: Routledge, 1997. 

 

______. Seers, Sybyls and Sages in Hellenistic-Roman Judaísm. Boston/Leiden: Brill 

Academic Publishers, Inc. 2001. 

 

 

COLLINS, John J.; FISHBANE, Michael A.. Death, Ecstasy, and other Worldly Journeys. 

Albany: State University of New York, 1995.   

 

 

CONZELMANN, Hans., I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988. 

  

 

CORNELLI, Gabriele. Sábios, Filósofos, Profetas ou Magos? Equivocidade na Recepção das 

Figuras do Thêioi Andres na Literatura Helenística:a Magia Incômoda de Apolônio de Tiana 

e Jesus de Nazaré. São Bernardo do Campo: UMESP, 2001. (Tese de Doutorado). 

 

 

COULIANO, Ioan P. Psychanodia I. A survey of the evidence concerning the ascension of the 

soul, and its relevance. Leiden: E. J. Brill, 1983. 

 

 

______. Expériences de L’Extase. Extase, Ascension et Récit Visionnaire de L’Hellénisme au 

Moyen Âge. Paris: Payot, 1984. 

 

 

______. Out of this World. Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein. 

Boston; London: Shambhala, 1991. 

 

 

CROMHOUT, Markus. The Dead in Christ: Recovering Paul’s understanding of the after-life. 

In: Harvard Theological Studies 60.1/2, 2004, p.83-101. 

 

 

DANIELS, Michael. Making Sense of Mysticism. In: Transpersonal Psychology Review, Vol. 

7 n. 1, p. 39-55, 2003. 

 

 

DANKER, Frederick William. A Greek-English Lexicon of the New Testament and other 

Early Christian Literature. 3. ed. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2000. 

p. 930. 

 

 



 220 

DAVILA, James R. The Ancient Jewish Apocalypses and the Hekhalot Literature. In: 

DeCONICK, April D. (Edt). Paradise Now. Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. 

Atlanta: Society of Biblical Literature, 2006. p. 105-125. 

 

 

D’AQUILI, Eugene G.; NEWBERG, Andrew B. The Mystical Mind. Probing the Biology of 

Religious Experience. Minneapoli: Fortress Press, 1999.  

 

 

______. The Neuropsychological Basis of Religions, or Why God won’t go away. In: Zygon, 

vol.33, n. 2, 1998. p. 187-201. p. 190. 

 

 

DAVIDSON, Maxwell J.. Angels at Qumran: A Comparative Study of 1 Enoch 1-36, 72-108, 

and Sectarian Writings from Qumran. Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Sheffield: 

JSOT Press, 1992.  

 

 

DAVIES, W.D..Paul and Rabbinic Judaism. Some Rabbinic Elements in Pauline Theology. 

London: S-P-C-K, 1965.  

 

 

DAVILA, James R. Descenders to the Chariot. The People behind the Hekhalot Literature. 

Leiden; Boston; Köln: Brill, 2001. 

 

 

______. The Provenance of the Pseudepigrapha: Jewish, Christian, or Other? Leiden: Brill, 

2005.  

 

 

______. The Ancient Jewish Apocalypses and the Hekhalot Literature”. In: DeCONICK, 

April D. (Edt.). Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. Atanta: 

Society of Biblical Literature, Symposium Series, nº 1, 2006. p.105-126. 

 

 

DEAN-OTTING, Mary. Heavenly Journeys: A Study of the Motif in Hellenistic Jewish 

Literature. Frankfurt am Main; Bern; New York: Lang, 1984. 

 

 

De BOER, Martinus. A influência da Apocalíptica Judaica nas Origens do Cristianismo: 

Gênero, Cosmovisão, e Movimento Social. In: Estudos de Religião 19. São Bernardo do 

Campo: UMESP, 2000. p.11-24. 

 

______. Escatologia apocalíptica judaica e o Novo Testamento. In: Estudos de Religião 19. 

São Bernardo do Campo: UMESP, 2000. p.85-103. 

 

 

______. Paulo, teólogo do apocalypse. In: Estudos de Religião 19. São Bernardo do Campo: 

UMESP, 2000. p.133-148.  

 



 221 

 

DECONICK, April D. Voices of the Mystics. Early Christian Discourse in the Gospels of 

John and Thomas and Other Ancient Christian Literature. Journal of the Study of the New 

Testament Supplement Series 157. Sheffield : Sheffield Academic Press, 2001. 

 

 

______. What Is Early Jewish and Christian Mysticism? In: DeCONICK, April D. (Edt) 

Paradise Now. Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. Atlanta: Society of Biblical 

Literature, 2006. p. 1-24. 

DEISSMANN, Adolf. Paul: a Study in Social and Religious History. New York: Harper & 

Row Publishers, 1957. 

 

 

DEJONGE, Marinus; TROMP, Johanes. The Life of Adam and Eve and Related Literature. 

Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997.  

 

 

DELCOR, Mathias. Qumrân. Sa pieté, sa théologie et son milieu. Paris: Duculot; Leuven: 

University Press, 1978.  

 

 

______. The court of the Church of Corinth and the courts of Qumran. In: MURPHY 

O’CONNORe Jerome e CHARLESWORTH, James H. (edts.). Paul and the Dead Sea 

Scrolls. New York: Crossroad, 1990, p.69-84. 

 

 

DELIO, Ilia. Brain Science and the Biology of Belief: A Theological Response. In: Zygon, 

vol. 38, n.3. p. 573-585, 2003. 

 

 

DEUTSCH, Celia. Visions, Mysteries, and the Interpretative Task: Text Work and Religious 

Experience in Philo and Clement. In: FLANNERY, Frances; COLEEN, Shantz; WERLINE, 

Rodney A. (Edt). Experienti. Volume 1. Inquiry into Religious Experience in Early Judaism 

and Early Christianity. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. p. 83-103. 

 

 

DEWHURST, Kenneth; BEARD, A. W. Sudden Religious Conversions in Temporal Lobe 

Epilepsy. The British Journal of Psychiatry 117:497-507, 1970.  

 

 

DIBELIUS, Martin. Mystic and Prophet. In: MEEKS, Wayne A. (edt.) The Writings of St. 

Paul. New York: W.W. Norton & Company. INC, 1972, p.395-409. (A Norton Critical  

Edition). 

 

 

DIDAQUÉ. O catecismo dos primeiros cristãos para as comunidades de hoje. São Paulo: 

Paulus, 1989. 31p. 

 

 



 222 

DOBRORUKA, Vicente. Preparação para Visões na Literatura Apocalíptica. In: Estudos de 

Religião 24. São Bernardo do Campo: UMESP, 2003, p.45-58. 

 
 

______. Experiência Visionária e Transe na Apocalíptica do Segundo Templo. In: 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. Nogueira (org.). Religião de Visionários. Apocalíptica e 

Misticismo no Cristianismo Primitivo. São Paulo: Loyola, 2005, p.57-79. (Coleção Bíblica 

Loyola 48). 

 

 

DUNN, James D.G.. The Evidence for Jesus. Great Britain: The Camelot Press Ltd., 1985.  

______. Jesus and the Spirit. A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus 

and the First Christians as Reflected in the New Testament. Grand Rapids: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 1997. p. 214. 

 

 

EGGER, Wihelm. Metodologia do Novo Testamento: Introdução aos Métodos Lingüísticos e 

Histórico-Críticos. Tradução: Johan Konings e Inês Borges. São Paulo: Edições Loyola, 

1994. 

 

 

ELIADE, Mircea. Myths, Dreams, and Mysteries. New York: Harper Torch-books, 1960.  

 

 

______. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 1994.  

 

 

______.  O Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés 

e Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1998. 

 

 

ELIOR, Rachel. The Emergence of the Mystical Tradition of the Merkabah. In: DECONICK, 

April D. Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. Atlanta: Society of 

Biblical Literature, 2006. p. 83-103. 

 

 

ELLIOT, Neil. Libertando Paulo. A Justiça de Deus e a Política do Apóstolo. Tradução: João 

Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1998. 

 

 

ENGBERG-PEDERSON, Troels. “The Construction of Religious Experience in Paul”. In: 

FLANNERY, Francis; SHANTZ, Colleen; WERLINE, Rodney Alan. Experientia volume 1: 

Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Christianity. Society of Biblical 

Literature Symposium Series no. 40. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. p.147-157.  
 

 

EPP, Eldon Jay; MAC RAE, George W. The New Testament and its Modern Interpreters. 

Philadelphia/Atlanta: Fortress Press/Scholars Press, 1989. 
 

 



 223 

ESKOLA, Timo. Messiah and the Throne: Jewish Merkavah Mysticism and Early Christian. 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2001. 

 

 

FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Michigan: Grand Rapids, 1987.  

 

 

FERGUSON, Everett. Backgroung of Early Christianity. Grand Rapids: Eerdman, 2003.  

 
FIORENZA, Elisabeth S. The Followers of the Lamb: Visionary Rhetoric and Social-Political 

Situation. In: Semeia 36, 1986. p. 123-146. 

 

FLANNERY, Frances. Body and Ritual Reconsidered, Imagined, and Experienced. In: 

FLANNERY, Francis; SHANTZ, Colleen; WERLINE, Rodney Alan. Experientia volume 1: 

Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Christianity. Society of Biblical 

Literature Symposium Series no. 40. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. p. 13-18. 

 

 

FLANNERY, Frances; SHANTZ, Colleen; WERLINE, Rodney A. Experientia, v. 1. Inquiry 

into Religious Experience in Early Judaism and Christianity. 2008. p. 193-205. p.197. 

 

 

FLETCHER-LOUIS, Crispin. Religious Experience and the Apocalypses. In: FLANNERY, 

Frances; SHANTZ, Colleen; WERLINE, Rodney A. Experientia. v. 1. Inquiry into Religious 

in Early Judaism and Christianity. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. p.125-144. 

 

 

FORBES, Christopher. Comparison, Self-Praise and Irony: Paul’s Boasting and the 

Conventions of Hellenistic Rhetoric. New Teatament Studies, vol. 32, 1986. p. 1-30. 

 

 

FORBES, Christopher. Prophecy and Inspired Speech In Early Christianity and its 

Hellenistic Environment. Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1997. 

 

 

FORBES, Nevill; CHARLES, Robert H. The Book of the Secrets of Enoch. In: The 

Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. Vol. 2. Oxford: Claredon Press, 1913. 

p. 425-460. 

 

 

FOSSUM, Jarl E. The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish 

Concepts of Intermediation and the Origin of Gnosticism. Wissenschaftliche Untersuchungen 

zum Neuen Testament Tübingen: Mohr (Siebeck), 1985. 
 

 

FOULKES, Irene. Problemas Pastorales en Corinto. Comentario Exegetico-Pastoral a 1 

Corintios. San Jose-Costa Rica: DEI, 1996. 

 

 



 224 

FRANKFURTER, David. “The Legacy of Jewish Apocalypses. In: Early Christianity: 

Regional Trajectories”. In: VANDER-KAM James C.; ADLER, William. The Jewish 

Apocalyptic Heritage in Early Christianity. Assen: Fortress Press, 1996. p. 129-198. 

 
 

FREED, Edwin D. The Apostle Paul and His Letters.JSNT 28.5, 73-84, 2006. 

 
 

FURNISH, V.P.. II Corinthians. New York: Doubleday, 1984, (The Anchor  Bible 

Commentary). 

 

 

GASTON, Lloyd. The Impact of New Perspectives on Judaism and Improved Jewish-

Christian Relations on the Study of Paul. Biblical Interpretations 13,3 250-254, 2005. 

GAYLORD JR, Harry E. 3 (Greek Apocalypse of) Baruch. In: CHARLESWORTH, James H. 

(Edt.) The Old Testament Pseudepigrapha. Apocalyptic Literature and Testaments. v.1. New 

York: Doubleday, 1983. 

 

 

GEORGI, Dieter. The Opponents of Paul in Second Corinthians.Edingurgh: T&T. Clark, 

1987, (Studies of the New Testament and its World). 

 

 

GIMELLO, Robert M. Mysticism in Its Contexts. In: KATZ, Steven T. Mysticism and 

Religious Traditions. Oxford; New York; Toronto; Melbourne: Oxford University Press, 

1983. 

 

 

GOOCH, Paul W.. Partial Knowledge: Philosophical Studies in Paul. Indiana: University of 

Notre Dame Press, 1987.  

 

 

GOODER, Paula R. Only the Third Heaven? 2 Corinthians 12. 1-10 and Heavenly Ascent. 

Library of New Testament Studies 313. London; New York: T&T Clark, 2006. 

 

 

GOODMAN, Felicitas D. Speaking in Tongues. A Cross-Cultural Study of Glossolalia. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1974. 
 

 

______. Ecstasy, Ritual, and Alternate Reality. Religion in a Pluralistic World. Bloomington; 

Indianapolis: Indiana University Press, 1988.  

 

 

GRABE, Johann E. Spicilegium SS. Patrum ut et Haereticorum, seculi post Christum natum I, 

II, III (2 vols). Oxford, n. p. 1698. 

 
 

GREENFIELD, Susan. Altered States of Counsciousness. Social Research, vol. 68, no. 3, 

609-626, 2001. 
 

 



 225 

GRUDEM, Wayne A.. The Gift of Prophecy in I Corinthians. Lanham,MD/London, England: 

University Press of America, ™ Inc., 1982.  

 
 

GRUENWALD, Ithamar. Apocalyptic and Merkavah Mysticism. Leiden: Brill, 1980. 
 

 

GRUENWALD, Ithamar. From Apocalypticism to Gnosticism. Studies in Apocalypticism, 

Merkavah Mysticism and Gnosticism. Frankfurt am Main; Ber; New York; Paris: Verlag 

Peter Lang, 1988.  

 

 

HAFEMANN, Scott J. Suffering & Ministry in the Spirit. Paul’s Defense of His Ministry in II 

Corinthians 2:14-3:33. Grands Rapids: Eerdmans, 1990. 

 

______. 2 Corinthians. Grand Rapids: Zondervan, 2000.(The NIV Application Commentary). 

 

 

HALPERIN, David J.  The Merkabah in Rabbinic Literature. New Haven: Conn: American 

Oriental Society, 1980. 
 

 

______. A New Edition of the Heckhalot Literature. JAOS 104, 543-552, 1984. 
 

 

______. The Faces of the Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision. Tübingen: J. 

C. B. Mohr, 1988. 
 

 

HANSON, Paul D. The Dawn of Apocalyptic. The Historical and Sociological Roots of 

Jewish Apocalyptic Eschatology. Philadelphia: Fortress Press, 1979. 

 

 

______. (Edt.). Visionaries and their Apocalipses. Philadelphia, London: Fortress Press and 

SPCK, 1983. 

 

 

HARLOW, Daniel C.. The Greek Apocalypse of Baruch (3 Baruc) in Hellenistic Judaism and 

Early Christianity. Leiden: New York; Köln: E. J. Brill, 1996. 

 

 

HARRISON, J.R. Paul and the Imperial Gospel at Thessaloniki. Journal for the Study of the 

New Testament 25.1. 2002. p. 75-96. 

 

 
HARRISON, J.R. In Quest of the Third Heaven: Paul & His Apocalyptic Imitators. Vigiliae 

Christianae 58. 2004. p. 24-55. 

 

 

HAYDEN, Brian. Alliances and Ritual Ecstasy: Human Responses to Resource Stress. 

Journal for the Scientific Study of Religion, 26 (1), 81-91, 1987.  

 



 226 

 

HENGEL, Martin. The Cross of the Son of god. Translated by John Bowden from the 

German. London: SCM Press Ltd, 1986.  

 

 

HÉRING, Jean. The First Epistle of Saint Paul to the Corinthians. London: The Epworth 

Press, 1959.  

 

 

HILL, David. New Testament Prophecy. Atlanta: John Knox Press, 1979.  

 
HIMMELFARB, Martha. Tours of Hell. An Apocalyptic Form in Jewish and Christian 

Literature. Philadelphia: University of Pennsilvania Press, 1983.  

______. Revelation and Rapture: The Transformation of the Visionary in the Ascent 

Apocalipses. In: COLLINS, John J.; CHARLESWORTH, James H. Mysteries and 

Revelations. Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium. Sheffield: Sheffield 

Academic Press, 1991. 
 

 

______. Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses. New York; Oxford: Oxford 

University Press, 1993. 

 
 

______. The Practice of Ascent in the Ancient Mediterranean World. In: COLLINS, John J.; 

FISHBANE, Michael (Edts). Death, Ecstasy, and Other Worldly Journays. New York: State 

University of New York Press. 1995. p. 123-137. 

 

 

HOOD JR., Ralph W. The Mystical Self: Lost and Found. In: International Journal for the 

Psychology of Religion, 12(1), 1-14, 2002.   
 

 

______. Mystical, Spiritual, and Religious Experiences. In: PALOUTZIAN, Raymond F.; 

PARK, Crystal. L. (Eds.). Handbook of the psychology of religion and spirituality. p. 348-

364. New York: The Guilford Press, 2005. 

 

HORSLEY, Richard A.; HANSON, John S. Bandidos, Profetas e Messias. Movimentos 

populares no tempo de Jesus. Tradução:  Edwino Aloysius Royer. São Paulo: Paulus, 1995.  

 

IDEL, Moshe. Kabbalah: New perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988. 

 

 

______. Ascensions on High in Jewish Mysticism. Pillars, Lines, Ladders. Budapest; New 

York: Central European University Press, 2005. 
 

JAMES, William. Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Century 

Edition. London; New York: Routledge, 2002. Primeira publicação 1902. 

 

JOSEPH, Rhawn. The limbic System: Emotion, Laterality, and Unconscious Mind. 

Psychoanalytic Review, 79. p. 405-456, 1992. 

 



 227 

 

______. The limbic System and the soul: Evolution and the Neuroanatomy of Religious 

experience. Zygon, vol.36, n.1, p. 105-136, 2001  

 

KALER, Michael. Paul: The Founder of Christianity. RBL 04/2004. 

 

KANDEL, Eric R.; SCHWARTZ, James H.; JESSEL, Thomas M. Principles of Neural 

Science. 4. ed. New York: McGrow-Hill, 2000. 

 

 

KARNATH, Hanz-Otto; FERBER, Susanne; HIMMELBACH, Marc. Spatial awareness is a 

function of the temporal not the posterior parietal lobe. Nature 411: 950-953, 2001. 

 

KATZ, Steven T. Language, Epistemology, and Mysticism. In: KATZ, Steven T. (Edt.). 

Mysticism and Philosophical Analysis. London: Sheldon Press, 1978. 

 

 

______. Mystical Speech and Mystical Meaning In: In: KATZ, Steven T. (Edt.). Mysticism 

and Language. New York: Oxford University Press, 1992. p. 3-41. 

 

 

______. Mysticism and the Interpretation of Sacred Scripture. In: KATZ, Steven T. Mysticism 

and Sacred Scipture. New York: Oxford University Press, 2000. p. 7-67. 

 

 

KEE, Howard C. Testaments of the Twelve Patriarchs. In: CHARLESWORTH, James H. 

(Edt). The Old Testament Pseudepigrapha. Apocalyptic Literature& Testaments. New York; 

London; Toronto; Sidney; Auckland: Doubleday, 1983. 

 

 

KELLER, Carl A. Mystical Literature. In: KATZ, Steven T..Mysticism and Philosofical 

Analysis. London: Sheldon Press, 1978. p. 75-100. 

 

 

KITTEL, Gerhard; FRIEDRICH, Gerhard. Theological Dictionary of the New Testament. 

Grand Rapids, Wm. Eerdmans Pub. Co., 1964-1976. 10 Vols. 

 

 

KNIBB, Michael A. Perspectives on the Apocrypha and Pseudepigrapha: The Levi 

Traditions.p. 197-213. In: WOUDE, A. S. van der; NOORT, Edward; MARTÍNEZ, 

Florentino Garcia. Pespectives in the study of the Old Testament and early Judaism: a 

symposium in honour of Adam S. van der Woude on the occasion of his 70
th

 birthday. Leiden; 

Boston: Brill.  Supplements to Vetus Testamentus v. 73, 1998. 

 

 

KNOX, John. Fourteen Years Later. The Pauline Chronology. JBL 58(1939) p. 15-29. 

 

 



 228 

KOCH, Klaus. What is Apocalyptic? An Attempt at a Preliminary Definition. In: HANSON, 

Paul D. (Edt.) Visionaries and their Apocalypses. Philadelphia, London: Fortress Press/SPCK, 

1983. p. 16-31. 

 

 

KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. 2 Vols. Tradução: Euclides Luiz 

Calloni. São Paulo: Paulus, 2005. 

 

 

KRENKEL, Max. Beiträge zur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Apostels 

Paulus. 2. ed. Braunschweig: Schwetschke, 1895. p. 47-125. 

 

 

KUGLER, Robert A. The Testament of the Twelve Patriarchs. Sheffield: Sheffield Academic 

Press, 2001.  

KULIK, Alexander. 3 Baruch: Greek-Slavonic Apocalypse of Baruch. Commentaries on 

Early Jewish Literature (CEJL). Berlin; New York: De Gruyter, 2010. 

 

 

LANGER, Susanne. The Cultural Importance of Art In: Philosophical Sketches. New York: 

Mentor, 1962. p. 79. Cited by MILES, Margaret R. Image as Insight. Visual Understanding in 

Western Christianity and Secular Culture. Boston: Beacon Press, 1985.  

 

 

LAURENCE, Richard. The Book of Enoch, The Prophet:  an Apocryphal Production: 

Supposed for Ages to Have Been Lost. Oxford: J.H.Parker, 1838.  

 

 

LEITE, Edgard. A tradição apocalíptica e as origens da cosmologia rabínica. In: Oracula 6.11 

(2010) ISSN: 1807-8222. s/p. 

 

 

LEVINE, LEE I.. Judaism and Hellenism in Antiquity: Conflict or Confluence. Seattle: 

University of Washington Press, 1998.  

 

 

LEWIS, Ioan M. Êxtase Religioso. Um Estudo Antropológico da Possessão por Espírito e do 

Xamanismo. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971. 

 

 

LEWIS-FERNÁNDEZ, Roberto. A Cultural Critique of DSM-IV Dissociative Disorders 

Section. Transcultural Psychiatry, vol.35 (3). 1998. p. 387-400. 

 

 

LIDDEL, H. G.; SCOTT, F., A Greek-English Lexicon. Oxford, The Clarendon Press, 1953. 

 

 

LINCOLN, Andrew T. Paradise Now and Not Yet. Sudies in the Role of the Heavenly 

Dimension in Paul’s Thought with Special Reference to His Eschatology. Cambridge; 

London; New York: Cambridge University Press, 2004. 



 229 

 

 

MACHADO, Jonas P.  O visionário – Visões e revelações extáticas como paradigmas da 

religião paulina. p. 167-204. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de S.(Org.). Religião de 

visionários. Apocalíptica e misticismo no cristianismo primitivo. São Paulo: Loyola, 2005. 
 

______. Transformação Mística na Religião do Apóstolo Paulo. A recepção do Moisés 

glorificado em 2 Coríntios na perspectiva da experiência religiosa. São Bernardo do Campo: 

Universidade Metodista de São Paulo, 2007. Tese de Doutorado. 

 

 

MACCHIA, Frank D. Discerning the Spirit in life: a Review of God The Spirit by Michael 

Welker. Journal of Pentecostal Theology 10, p. 3-28. 1997. 

 

MARINO JÚNIOR, Raul. A religião do cérebro. As novas descobertas da neurociência a 

respeito da fé humana. São Paulo: Editora Gente, 2005. 

MARTIN, Ralph P. 2 Corinthians. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1986, 527p. (Word 

Biblical Bernardo do Campo: UMESP, 2007.  
 

 

MARTÍNEZ, Florentino García; BARRERA, Julio Trebolle. Os Homens de Qumran. 

Literatura, estrutura e concepções religiosas. Petrópolis: Vozes, 1996.  
 

 

MARTÍNEZ, Florentino Garcia; BAILLET, Maurice; FALK, Daniel K.; SCHÜLLER, Eileen 

M.. Sapiential, Liturgical, and Poetical Texts from Qumran. Studies on the text of the desert 

of Judah, v.35. Leiden; Boston: Brill, 2000.  
 

 

MARTÍNEZ, Florentino Garcia; TIGCHELAAR, Eibert J. C.. The Dead Sea Scrolls. Study 

Edition, 2 vols. Leiden/Boston/Köln: Brill, 2000. 
 

 

MARY, André. From one Syncretism to Another: Culture of Trance and Charism of 

Deliverance. Social Compass 48 (3), p. 315-331, 2001. 

 

 

MATILAL, Bimal Krishna. Mysticism and Ineffability: Some Issues of Logic and Language. 

In: KATZ, Steven T. Mysticism and Language. New York: Oxford University Press, 1992. p. 

141-157. 

 

 

MCCOWN, Chester C. The Sources of Pauline Mysticism. In: KEPLER, Thomas S. 

Contemporary Thinking About Paul: An Anthology. New York; Nashville: Abingdon-

Cokesbury Press, 1950. p.114-121. 
 

 

McGINN, Bernard. The Foundation of Mysticism. New York: Crossroad, 1991. 

 
 

McGINN, Bernard; FERRIS, Patricia. Early Christian Mystics. The Divine Vision of the 

Spiritual Masters. New York: The Crossroad Publishing Company, 2003. 



 230 

 

 

MEEKS, Wayne A. Os Primeiros Cristãos Urbanos: O Mundo Social do Apóstolo Paulo. 

Tradução: I. F. L. Ferreira. São Paulo: Edições Paulinas, 1992. 

 
 

METZGER, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. Sstttgart: United 

Bible Societies, 1975.  

  
 

MILES, Margaret R. Image as Insight. Visual Understanding in Western Christianity and 

Secular Culture. Boston: Beacon Press, 1985. 

 

 

MILIK, Josef T. The Books of Enoch: Aramaic from Qumran Cave 4. Oxford: Clarendon, 

1976.  

MILLER, Lisa; KELLEY, Brien S. Relationships of Religiosity and Spirituality with Mental 

Health and Psychopatology. In: PALOUTZIAN, Raymond F.; PARK, Crystal L. (Edts.). 

Handbook of the psychology of religion and spirituality. p. 460-478. New York: The Guilford 

Press, 2005. 

 

 

MILLER, Jonathan Scott. Mystical Experiences, Neuroscience, and the Nature of Reality. 

Bowling Green: Bowling Green State University, 2007. Tese de Doutorado. 

 

 

MORRAY-JONES, Christopher R. A. Paradise Revisited (2 Cor 12:1-12): The Mystical 

Background of Paul Apostolate. Part 1: The Jewish Sources. Harvard Theological Review 86 

(1993), p. 177-217. 
 

 

______. Paradise Revisited (2 Cor 12:1-12): The Mystical Background of Paul Apostolate. 

Part 2: Paul Heavenly Ascent and its Significance. Harvard Theological Review 86 (1993). p. 

256-292. 
 

 

______. “The  Temple Within”. p.145-178. In: DECONICK, April D.. Paradise Now: Essays 

on Early Jewish and Christian Mysticism. Atlanta: Sociedade of Biblical Literature, 2006. 

p.145 

 

 

MORRAY-JONES, Christopher R. A.; ROWLAND, Christopher. The Mystery God. Early 

Jewish Mysticism and New Testament. Leiden; Boston: Brill, 2009. 

 
 

MURPHY – O’CONNOR, Jerome. Paulo Biografia Crítica. Tradução: Barbara Theodoto 

Lambert. São Paulo: Edições Loyola, 2000.  

 

 

MURPHY – O’CONNOR, Jerome. St. Paul’s Corinth. Texts and Archaeology. Minnesota: 

The Liturgical Press, 2002.  



 231 

 

 

NELSON, Kevin. The Spiritual Doorway in the Brain. A Neurologist’s Search for the God 

Experience. New York: DUTTON, 2011. 

 

 

NEUSNER, Jacob; AVERY-PECK, Alan Jeffery; CHILTON, Bruce. Judaism in Late 

Antiquity. Leiden: E. J. Brill, 1995. 

 

 

NEWBERG, Andrew B. Principles of Neurotheology. Surrey; Burlington: Ashgate 

Publishing, 2010. 

 

 

NEWBERG, Andrew.; D’AQUILI, Eugene; ROUSE, Vince. Why God won’t go away: Brain 

science and the biology of belief. New York: Ballantine, 2001 

NEWBERG, Andrew. B.; IVERSEN, J. The neural basis of the complex mental task of 

meditation: neurotransmitter and neurochemical considerations. Medical Hypotheses (2003) 

61 (2), 282-291. 

 

 

NEWBERG, Andrew B.; NEWBERG, Stephanie K. The Neuropsychology of Religious and 

Spiritual Experience. In: PALOUTZIAN, Raymond F.; PARK, Crystal L. (Eds.). Handbook 

of the psychology of religion and spirituality. p. 199-215. New York: The Guilford Press, 

2005. 

 

 

NEWSOM, Carol. Songs of Sabbath Sacrifice: A Critical Edition. Harvard Semitic Studies 

27. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1985. 

 

______. Shirot ‘Olat HaShabbat. In: TOV, Emanuel (Ed.). Qumran Cave 4 VI. Poetical and 

Liturgical Text Part. 1. New York: Oxford University Press, 1998, p. 173-401. (Discoveries in 

the Judaean Desert XI). 

 

 

NEWTON, Natika. Foundations of Understanding. Amsterdam; Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company, 1996. 
 

 

NEYREY, Jerome H.. 2 Peter, Jude. New York: The Anchor Bible, Doubleday, 1993. 
 

 

NICKELSBURG, George W. E. Resurrection, Immortality, and Eternal Life in 

Intertestamental Judaism. Harvard Theological Studies XXVI. Cambridge: Harvard 

University Press, 1972.  
 

 

______. Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah. Philadelphia: Fortress Press, 

1981. 
 

 



 232 

______. 1 Enoch 1. A Commentary on The Book of 1 Enoch Chapters 1-36; 81-108. 

Minneapolis: Fortress, 2001.  
 

 

______. Wisdom and Apocalypticism in Early Judaism: Some Poinsts for Discussion. In: 

NEUSNER, Jacob; AVERY-PECK, Alan. George W. E. Nickelsburg in Perspective: An 

Ongoing Dialogue of Learning. Leiden, Boston: Brill, 2003. v. 1. 
 

 

______. The Apocalyptic Construction of Reality in 1 Enoch. In: NEUSNER, Jacob; 

AVERY-PECK, Alan J. (Edts). George W. E. Nickelsburg In Perspective. An Ongoing 

Dialogue of Learning. Leiden; Boston: Brill, 2003.  

 
 

______. Enoch, Levi, and Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee In: NEUSNER, 

Jacob; AVERY-PECK, Alan. George W. E. Nickelsburg in Perspective: An Ongoing 

Dialogue of Learning. Leidos; Boston: Brill, 2003. 

NICKELSBURG, George W. E.; VANDERKAM, James C. 1 Enoch. A New Translation. 

Based on the Hermeneia Commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2004. 

 

 

NITZAN, Bilhah. 4QBerakhot (4Q 286-290): A Preliminary Report. In: BROOKE, George J.; 

MARTÍNEZ, Florentino Garcia (Edts). New Qumran Texts & Studies. p. 53-72.  Studies on 

the Texts of the Desert of Judah, v.15. Leiden; New York: E. J. Brill, 1994.   

 
 

NITZAN, Bilhah; CHIPMAN, Jonathan. Qumran Prayer & Religious Poetry. Studies on the 

Texts of the Desert of Judah v.12. Leiden; New York: E. J. Brill, 1994.  

 

 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. Introduction. JSNT 25.2 (2002) p. 123-126. 

 
 

______. Celestial Worship and Ecstatic-Visionary Experience. In: ROWLAND, Christopher e 

NOGUEIRA, Paulo A. de S. (eds.). Journal of The Study of the New Testament 25.2. 

Brazilian Studies in Early Christian Apocalyptic. London/New York: Sheffield Academic 

Press, 2002, p.165-184. 

 

 

______. Culto Extático no Hino de Auto-Exaltação (4Q471b, 4Q427, 4Q491c): Implicações 

para a Compreensão de um Fenômeno Cristão Primitivo. In: Estudos de Religião 22. São 

Bernardo do Campo: UMESP, 2002, p.72-84. 
 

 

______. Visionary Elements in the Transfiguration Narrative. In: ROWLAND, Christopher e 

BARTON, John (edts.). Apocalyptic in History and Tradition. London: Scheffield Academic 

Press Ltd, 2002, p. 142-150. (Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 

43). 

 

______. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo Primitivo. São Paulo: 

Paulinas, 2003.  

 



 233 

 

______. Religião de Visionários: o Cristianismo  Primitivo Relido a partir de sua Experiência 

Fundante. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. (org.) Religião de Visionários: Apocalíptica 

e Misticismo no Cristianismo Primitivo. São Paulo: Loyola, 2005, p.13-42. (48). 

 
 

NOGUEIRA, Sebastiana M. S. Profecia e Glossolalia no Cristianismo Primitivo do Primeiro 

Século. Um Estudo de I Coríntios 14,1-19. São Bernardo do Campo: UMESP, 2008. 

Dissertação de Mestrado. 
 

 

______. As Vozes do Êxtase em 4Q405: Um Estudo nos Cântico do Sacrifício Sabático. Em: 

Oracula: Revista Eletrônica do Grupo Oracula de Pesquisa em Apocalíptica Judaica e Cristã. 

Jan/jul 2009.  
 

 

NOVUM Testamentum Graece.  (Nestlé-Aland). 27 ed. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 

1993. 

OKLAND, Jorunn. Genealogies of the Self: Materiality, Personal Identity, and the Body in 

Paul’s Letters to the Corinthians. In: SEIM, Turid Karlsen; OKLAND, Jorunn. 

Metamorphoses. Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. 

Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009. p. 83-107. p. 105. 

 

 

OMAN, Doug; THORESEN, Carl E. Do Religion and Spirituality influence health? In: 

PALOUTZIAN, Raymond. F.; PARK, Crystal L. (Edts.). Handbook of the psychology of 

religion and spirituality. p. 435-459. New York: The Guilford Press, 2005. p. 454. 

 

 

ORR, William F.; WALTHER, James Arthur. I Corinthians. A new Translation Introduction 

with a Study of the Life of Paul, Notes and Commentary. New York: The Anchor Bible 

Doubleday, 1976.  

 

 

OSIECK, Carolyn. The Genre and Function of the Shepherd of Hermas. In: Semeia 36, 1986. 

p.113-121. 

 

 

OTTERMANN, Monika; LESH, Leszek. Viagens Extáticas entre o sétimo céu e os quintos do 

inferno – A ascensão de Isaías e o Apocalipse de Pedro. In: NOGUEIRA: Paulo Augusto de 

S. (Org.). Religião de visionários. Apocalíptica e misticismo no cristianismo primitivo. São 

Paulo: Edições Loyola, 2005.   

 

 

PAGELS, Elaine. The Gnostic Paul. Gnostic Exegesis of the Pauline Letters. Philadelphia: 
Trinity Press International, 1992.  

 

 

PEERBOLTE, Bert Jan Lietaert. Paul’s Rapture: 2 Corinthians 12:2-4 and the Language of 

the Mystics. In: FLANNERY, Frances; COLEEN, Shantz; WERLINE, Rodney A. (Edt). 



 234 

Experientia. v. 1. Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Early Christianity. 

Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. p. 159-176 

 

 

PERSINGER, Michael A. Neuropsychological Bases of God Beliefs. New York; Westport; 

London: PRAEGER, 1987.  
 

 

______. The Neuropsychiatry of Paranormal Experiences. Neuropsychiatric and Opinion, 

13:4, 515-524. 2001. 

 

 

PETZOLDT, Leander. The Universe of Demons and the world of the Middle Ages. In: 

Petzoldt, Ruth; NEUBAUER, Paul (Edts.). Demons: Mediators between This World and the 

Other. Franfurt: Peter Lang, 1998. p. 13-25. 

 

PLUMMER, Alfred. A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St Paul 

to the Corinthians. Edinburgh: T&T. Clark, 1915, 404p. (The International Critical 

Commentary). 

PRICE, Robert M. Punished in Paradise. An Exegetical Theory on 2 Cor. 12.1-10). Journal 

for Study of the New Testament.  7:33-40, 1980. 

 

 

PROUDFOOT, Wayne. Religious Experiennce. Berkeley; Los Angeles; London: University 

of California Press, 1985. 

 

 

RAPPAPORT, Uriel. Apocalypse Vision and Preservation of Historical Memory. In: Journal 

for the Study of Judaism in the Persian, Helenistic and Roman Period XXIII.2. Leiden: Brill, 

1992. p. 217-226. 

 

 

REED, Annette Y. Heavenly Ascent, Angelic Descent, and the Transmission of Knowledge in 

1 Enoch 6-16. In: BOUSTAN, Ra‘anan S.; REED, Annette Yoshiko (Edts). Heavenly Realms 

and Earthly Realities in Late Antique Religions. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004. 

 

______. Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of 

Enochic Literature. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2005.  

 

 

REITZENSTEIN, Richard. Hellenistic Mystery Religious. Their Basic Ideas and Significance. 

Pittsburgh: The Pickwick Press, 1978. 

 

 

RENWICK, David A. Paul, The Temple, and The Presence of God. Atlanta: Scholars Press, 

1991, 179 p. 

 

 

RICHIE, Tony. Transposition and Tongues: Pentecostalizing an Important Insight of C. S. 

Lewis. Journal of Pentecostal Theolog. 2004. p.1-22 



 235 

 

 

ROWLAND, Christopher. The Open Haven. A Study of Apocalyptic in Judaism and Early 

Christianity. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2002. 

 

 

ROWLAND, Christopher; GIBBONS, Patricia; DOBRORUKA, Vicente. Visionary 

Experience in Ancient Judaism and Christianity. In: DECONICK, April D. (Edt). Paradise 

Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism. Atlanta: Society of Biblical Literatue, 

2006. 
 

 

ROWLAND, Christopher; MORRAY-JONES, Christopher R. A. The Mystery God. Early 

Jewish Mysticism and New Testament. Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum 

Testamentum. v. 12. Leiden; Boston: Brill, 2009.   

 
 

SACCHI, Paolo. Jewish Apocalyptic ans his History. Sheffield: Sheffield Academic Press, 

1996.  

SACCHI, Paolo. History of the Second Temple Period. Sheffield: Sheffield Academic Press, 

2004.  

 

 

SANDERS, E. P. Paul and Palestinian Judaism. Philadelphia: Fortress Press, 1977. 

 

 

SANDERS, E. P. Judaism Practice & Belief 63BCE-66CE. London/Philadhelphia: SCM 

Press/Trinity Press International, 1992, 580 p. 

 

 

SANDERS, Seth L. Performative Exegesis. In: DeCONICK, April D. Paradise Now. Essays 

on Early Jewish and Christian Mysticism. 2006. p. 57-79. 

 

 

SANDNES, Karl Olav. Paul – One of the Prophets?. Tübingen: Mohr, 1991.  

 

 

SANTOS, Rosileny Alves dos. Entre a razão e o êxtase. Experiência religiosa e estados 

alterados de consciência. Teses de Doutorado. São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2004. 

 

 

SAVAGE, Timothy B. Power through weakness. Paul’s understanding the Christian ministry 

in 2 Corinthians. New York: Cambridge University Press, 2004. 
 

 

SCHÄFER, Peter. New Testament and Hekhalot Literature: The Journey into Heaven in Paul 

and Merkavah Mysticism. Jornal of Jewish Studies 35 (1984). p.19-35. 
 

 



 236 

______. The Hidden and Manifest God. Some Major Themes in Early Jewish Mysticism. 

New York: State University of New York Press, 1992.  
 

 

______. The History of the Jewsin Greco-Roman World. New York: Routledge, 2003.  
 

 

______. The Origins of Jewish Mysticism. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009. 

 

 

SCHEEMELCHER, W. (ed.), New Testament Apocripha I-II. Louisville, Westminster/John 

Knox Press, 1991. 

 

 

SCHIAVO, Luigi. O Mal e suas Representações Simbólicas: o Universo Mítico e Social das 

Figuras de Satanás na Bíblia. In: Estudos da Religião19. São Bernardo do Campo: UMESP, 

2000, p. 65-83. 

 

______. O acesso ao mundo superior. O elemento extático e visionário na literatura 

apocalíptica e no Movimento de Jesus. In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de S. (org). Religião 

de visionários. Apocalíptica e misticismo no cristianismo primitivo. São Paulo: Edições 

Loyola, 2005. p. 111-136. (Coleção Bíblica Loyola 48). 

 

 

SCHOLEM, Gershom. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. 

New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1960. 

 

 

______. Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken, 1961. 

 

 

______. The Messianic Idea in Judaism and other Essays on Jewish Spirituality. New York: 

Schocken Books Inc., 1971.  

 

 

______. As Grandes Correntes da Mística Judaica. Tradução de Dora Ruhman, Fany 

Kon,Jeanete Meiches e Renato Mezan. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 

 

 

SCHOWALTER, Daniel N.; FRIESEN, Steven J. Urban Religion in Corinth: 

Interdisciplinary Approaches. Harvard Theological Studies 53. Cambridge: Harvard 

Theological  Studies,  2005.  

 

 

SCHWEITZER, Albert. O Misticismo de Paulo o Apóstolo. Tradução: Paulo e Judith 

Arantes. São Paulo: Fonte Editorial, 2006. 

 

 

SCOTT, James M. The Triumph of God in 2 Cor 2:14: Additional Evidence of Merkabah 

Mysticism in Paul. New Testament Studies 42 (1996), 260-281. 



 237 

 

 

______.  2 Corinthians. Peabody/ London: Hendrickson Publishers/Paternoster Press, 1998. 

(New International Biblical Commentary 8). 

 

 

SEGALL, Alan F. Havenly Ascent in Helenistic Judaism, Early Christianity and Their 

Environment. ANRW 11.23.2 (1980), p. 1333-94  

 

 

______. Paul the Convert. The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee. New Haven; 

London: Yale University Press, 1990. 

 
 

______. Paul and the Beginning of Jewish Mysticism. In: COLLINS, John; FISHBANE, 

Michael (Edts) . Death, Ecstasy and Other Worldly Journeys. Albany: State University of 

New York, 1995. p. 93-120. 

 

______. A Construção do “Eu” Transcendente em Terceiro Enoch. In: Oracula: Revista 

Eletrônica do Grupo Orácula de Pesquisa em Apocalíptica Judaica e Cristã 4. São Bernardo 

do Campo: UMESP, jan/jul 2006, p.1-29. www.oracula.com.br  

SENFT, Christhtophe. La Première Épitre de Saint Paul aux Corinthiens: Commentaire du 

Nouveau Testamente. Deuxième série, VII. Genève: Labor et Fides, 1990.  

 
 

SEPTUAGINTA I-II. RALLFS, A. (edt.), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1971. 

 

 

SHANTZ, Colleen. The Confluence of Trauma and Transcendence in the Pauline Corpus. In: 

FLANNERY, Frances; SHANTZ, Colleen; WERLINE, Rodney A. Experientia, v. 1. Inquiry 

into Religious Experience in Early Judaism and Christianity. 2008. p. 193-205. 

 
 

______. Paul in Escstasy: The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought. New York: 

Cambridge University Press, 2009. 

 

 

SHIFFMAN, Lawrence H. Texts and Traditions: a Source Readerfor the Study of Second 

Temple and Rabbinic Judaism. Jersey City: KTAV Publishing House, 1998.  

 

 

SMARGIASSE, Marcelo E. C. Os Cânticos do Sacrifício Sabático: Merkavah e Liturgia 

Angelical em 4Q405. São Bernardo do Campo: UMESP, 2003. Universidade Metodista de 

São Paulo. (Dissertação de Mestrado). 
 

 

SMELIK, Willem F. On Mystical Transformation of the Righteous into Light in Judaism. In: 

Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period XXVI.2. 

Leiden: Brill, 1995, p.122-144. 
 

 



 238 

SMITH, Barry D. The Tension between God as righteous judge and as merciful in 

earlyJudaism. Lanham: University Press of America, 2005.  
 

 

SMITH, Morton. Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark. Cambridge: Harvard 

University Press, 1973. 
 

 

______. Ascent to the Heavens and Deification in 4QM. In: L. H. Schiffman (Edt). 

Archeology and History in the Dead Sea Scrolls. Scheffield Journal for the Study of the Old 

Testament, 1990. p.181-188. 
 

 

______. Two Ascended to Heaven. In: CHARLESWORTH, J. H. (Edt) Jesus and the Dead 

Sea Scrolls. New York: Doubleday, 1991, 290-301. 

 
 

______. Jesus the Magician. New York: Barnes & Noble Books, 1993.   

 
SPITTLER, Russel P. The Limits of Ecstasy: An Exegesis of 2 Corinthians 12:1-10. In: 

HAWTHORNE, Gerald F. (Edt). Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation. 

Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975.  

STACE, Walter T. Mysticism and Philosophy. Los Angeles: Tarcher St. Martin’s Press, 1960. 

 

 

STONE, Michael E. The Testament of Levi. Jerusalem: St. James Press, 1969. 

 

 

STÜCKENBRUCK, Loren T. Angel Veneration and Christology: a Study in early Judaism 

and in the Christology of the Apocalypse of John. Tübingen: Mohr, 1995. 

 

 

SUMMERS, Steve. Out of My Mind for God: a Social-Scientific Approach to Pauline 

Pneumatology. Journal of Pentecostal Th eology 13. 1998. p.77-106. 

 

 

SUMNEY, Jerry L. Identifying Paul’s Opponents. The Question of Method in 2 Corinthians. 

Sheffield: JSOT Press, 1990. p. 15. 

 

 

SWANSON, Guy E. Trance and Possession: Studies of Charismatic Influence. Review of 

Religious Research, vol. 19, nº. 3, p. 253-278, 1978. 

 

 

TABOR, James D. Things Unutterable. Paul’s Ascent to Paradise in its Greco-Roman, Judaic, 

and Early Christian Contexts. Lanham; New York; London: University Press of America, 

1986.  
 

 

TASKER, Randolph V. G. The Second Epistle of Paul to the Corinthians: An Introduction 

and Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1971 (Tyndale New Testament Commentaries). 



 239 

 

 

TAYLOR, Jill Bolte. My stroke of insight. A brain scientist’s personal journey. New York: 

Thorndike Press, 2006.  

 

 

THEISELTON, Anthony C. The “Interpretation” of Tongues: A new Suggestion in the Light 

of Greek Usage in Philo and Josephus. JTS 30. 1979. p. 15-36. 

 

 

______. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC): First Epistle to The 

Cornnthians. Carlisle: The Paternoster Press, 2000.  

 

 

______. Realized Eschatology at Corinth. In: ADAMS, Edward e HORREL, David G. (edts.) 

. Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church. Louisville/London: Westminster 

John Knox Press, 2004, p. 107-118. 

 

 

THOMAS, John C. An Angel from Satan: Paul’s Thorn in the Flesh. Journal of Pentecostal 

Theology 9. 1996. p. 39-52, 

 

THOMAS, John C. Max Turner’s the Holy Spirit and Spiritual Gifts: Then and Now 

(Carlisle: Paternoster Press, 1996): an Appreciation and Critique. Journal of Pentecostal 

Theology 12. 1998. p. 3-21. 
 

 

THOMPSON, James W. Paul’s Argument from Phatos in 2 Corinthians. In: OLBRICHT, 

Thomas H e SUMNEY, Jerry L. (eds.). Paul and Pathos. Atlanta: Society of Biblical 

Literature, 2001. p. 127-145. (JBL Symposium Series n. 16) 
 

 

THOMPSOM, Leonard. A Sociological Analysis of Tribulation in the Apocalypse of John. 

In: Semeia 36, 1986. p. 147-174. 

 
 

THRALL, Margaret E. The Second Epistle to the Corinthians. Volume 1. A Critical and 

Exegetical Commentary. Edinburgh: T&T Clark Ltd., 1994. 
 

 

______. Paul’s Journey  to Paradise. In: The Corinthian Correspondence, ed. R. Bieringer, 

Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium: Leuven: Leuven University Press, 

1996. p. 347-363. 

 
 

TINNIN, Louis. In: Dissociation v. 111, n. 3, p.154-159, 1990. 

 
 

TOWNSEND, Joan B. Shamanism. In: WINKELMAN, Michael. Altered  States  of 

consciousness and Religious Behavior. In: GLAZIER, Stephen D.. Anthropology of Religion: 

a Handbook. Westport, Conn: Greenwood Press, 1997. p. 429-461.  

 



 240 

 

TURNER, Max. The Holy Spirit and Spiritual Gifts in the New Testament Church and Today. 

Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1998a. 
 

 

TURNER, Max. Tongues: An experience for all in the Pauline Churches? AJPS ½. 1998b. p. 

231-253. 
 

 

TURNER, Max. Receiving Christ and Receiving the Spirit: in Dialogue with David Pawson. 

Journal of Pentecostal Theology, 15. 1999. p. 3-31. 
 

 

TURNER, Seth. The Interim, Earthly Messianic Kingdom in Paul. JSNT 25.3. 2003. p. 323-

342. 

 
 

VAILLANT, André. Le Livre des Secrets d’Henoch. Paris: Institute d’Etudes Slaves, 1952. 

 

 

VANDERKAM, James C. 1 Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in Early Christian Literature. 

In: VANDERKAM James C.; ADLER, William. The Jewish Apocalyptic Heritage in Early 

Christianity. Assen: Fortress Press, 1996. p. 33-60.  

______. An Introduction to Early Judaism. Grand Rapids: Eerdemans, 2001. 

 

 

VANDERKAM, James C.; FLINT, Peter W.. The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their 

Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity. London: Clark, 

2005.  

 

 

VAN DE WATER, Rick. Moses’ Exaltation: Pre-Christian? In: Journal for the Study of The 

Pseudepigrapha 21. Sheffield: Interpring Ltd, 2000. p. 59-69. 

 

 

VIELHAUER, Philip. Apocalyptic. In: NTA 2 (1965, 1976 ed) 581-600; rev por G. Strecker 

(1992 ed) 542-60; e Apocalyptic in Early Christianity. In: NTA 2 (1965, 1976 ed), 608-642; 

rev por G. Strecker (1992 ed) 569-602. 

 

 

VON RAD, Gerhard. In: YARBRO-COLLINS. The Seven Heavens in Jewish and Christian 

Apocalypses. In: COLLINS, J. John; FISHBANE, Michael. Death, Ecstasy, and Other 

Worldly Journey, Albany: State University of New York, 1995. p. 57-93. 

 

 

WALSH, Roger, N. O Espírito do Xamanismo: Uma Visão Contemporânea desta Tradição 

Milenar. Tradução de Maria Sílvia Mourão Netto. São Paulo: Editora Saraiva, 1993. 

 

 

WEDDERBURN, Alexander J. Baptism and Resurrection: Studies in Pauline Theology 

Against Graeco-Roman Background. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1987.  



 241 

 

WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento: Manual de Metodologia. São Leopoldo e São 

Paulo: Sinodal e Paulus, 2002.  

 

 

WILSON, Robert R. Prophecy and Ecstacy: A re-examination. JBL, 98. 1979. p. 321-37 

 

 

WINKELMAN, Michael. Altered  States  of consciousness and Religious Behavior. In: 

GLAZIER, Stephen D. Anthropology of Religion: a Handbook. Westport, Conn: Greenwood 

Press, 1997. p. 393-427. 

 

 

______. Shamanism as the Original Neurotheology. In: Zygon, vol. 39, no 1, p.193-217, 2004. 

 

 

WITHERINGTON III, Ben. Conflict and Community in Corinth. A Socio-Rhetorical 

Commentary on 1 and 2 Corinthians. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 1995. p. 328-329. 

 

 

WOLFSON, Elliot. Through a Speculum That Shines: Visions and Imagination in Medieval 

Jewish Mysticism. Princeton: Princeton University Press, 1994a. 

 

 

WOLFSON, Elliot R. Mysticism and the Poetic-Liturgical Compositions from Qumran: A 

Response to Belhah Nitzan. JQR 85. 1994b. p.185-202. 

 

 

WOLFSON, Elliot R. Light does not tallk but shines: Apophasis and vision in Rosenzweig’s 

theopoetic temporality. In: HUGHES, Aaron W.; WOLFSON, Elliot R. (Edts). New 

Directions in Jewish Philosophy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 

2010. p. 87-148. 

 

 

WOULD, A. S. van de; NOORT, Edward; MARTÍNEZ, Florentino Garcia. Perspectives in 

the Study of the Old Testament and Early Judaism. Supplements to Vetrus Testamentum v. 

73,  Leiden; Boston: Brill, 1998.  

 

 

WRIGHT, J. Edward. The Early History of Heaven. Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2000.  

 

 

WYLEN, Stephen M. The Jews in the time of Jesus: an Introduction. New York: Paulist 

Press, 1995. 

 

 



 242 

YAMANE, David; POLZER, Megan. Ways of Seeing Ecstasy in Modern Society: 

Experiential-Expressive and Cultural-Linguistic Views. Sociology of Religion, 55:1. 1994. p. 

1-25, 

 

 

ZALESKI, Carol. Otherworld Journey. Accounts of Near-Death Experiences in Medieval and 

Modern Times. New York; Oxford: Oxford University Press, 1987. 

 

 

ZMIJEWSKI, J. In: THRALL, Margaret E. The Second Epistle to the Corinthians. Volume 2. 

London; New York: T&T Clark, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 


