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RESUMO 
 

 

 

 

O Solstício de Inverno demonstra, a importância do sol como elemento proporcionador da 

vida, em inúmeras culturas européias e orientais. Os gregos, de modo um tanto distinto de 

outros povos, constituíram sua mítica, cultuando dois deuses solares, que se alternaram nas 

crenças e nos cultos deste povo: Hélios e Apolo. Os latinos, que absorvem parte da mítica 

grega, cultuando estas divindades, trazem progressivamente, outro deus sol para ser adorado: 

a divindade persa Mitra. O cristianismo que migra de sua origem local e cultural, para as 

cidades latinas, principalmente Roma, no primeiro século, provoca e enfrenta um combate 

constante com as crenças pagãs, principalmente as crenças solares, conseguindo 

progressivamente, uma supremacia, até o ponto em que as religiões não cristãs, são 

suprimidas, processo iniciado com o imperador Constantino e finalizado com Teodósio. 

Entretanto, o imaginário das culturas derrotadas pelo cristianismo, não consegue ser 

eliminado completamente; os deuses pagãos se instalam, em diversos elementos da nova 

religião, como na comemoração do nascimento de Jesus Cristo, defendido pela igreja, como 

acontecido em 25 de dezembro. O período na verdade, era milenarmente anterior ao 

surgimento do cristianismo, como data do nascimento do deus Mitra, e próximo do Solstício 

de Inverno, onde eram cultuados os deuses Apolo e Hélios, transformados na cultura latina no 

culto ao Sol Invicto. 

 

 

Palavras-Chave: Solstício de Inverno, cristianismo, deuses solares, Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The Winter Solstice demonstrates the importance of the sun as an element bearer of life, in 

countless European and eastern cultures. The Greeks, on a rather distinct way in regard of 

other peoples, fashioned their mythic through worshipping two sun gods,  that interchanged in 

the beliefs and cults of this people: Helios and Apollo. The Latin, who absorbed part of the 

Greek myth  in worshipping these divinities, brought progressively another sun god to be 

worshipped: Mithra. Christianity, that migrates from its local and cultural source to the Latin 

cities, especially Rome, in the first Century, causes and faces a constant combat with pagan 

beliefs, especially those rooted in solar deity beliefs, and progressively manage a supremacy, 

to the point where the non-Christian beliefs are suppressed, a process initiated with the 

emperor Constantine and finished with Theodosius I. However, the imaginary of the cultures 

overcome by Christianity couldn‟t be completely eliminated; pagan gods are established in 

several elements of the new religion, like in the celebration of the birth of Jesus Christ, 

defended by the Church as held in December the 25
th

. The period, actually, was known  in the 

millennium before the emergence of Christendom as the date of birth of the god Mithras, and 

close to the Winter Solstice, where the gods Apollo and Helios were worshipped, transformed 

in the Latin culture as the cult of the Sun Invictus. 

 

 

Key-Words: Winter Solstice, Christianity, sun gods, December the 25
th.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
Para muitos cristãos e muitos grupos cristãos, 25 de dezembro, é um dia 

incomodo. É um dia que se revela ou se reveste quase de um desdém, ou de um esquecimento 

proposital, onde circulam falas, quando não textos e outros escritos, que denunciam o dia, 

como uma sobrevivência do paganismo, dentro de um dos mais significativos momentos para 

o cristianismo contemporâneo; o dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Há 

uma lista que surge em inúmeros debates, em que nada escapa da avaliação sobre esta 

comemoração, denominado „Natal‟, considerado não cristão, mas pagão; há a lembrança 

sobre a composição da data, onde são pontuados resquícios de um culto de algum deus, e tal 

permanência, marcada com preocupação. Estas concepções, a respeito do período natalino 

encontrado na cristandade, são pródigas em denunciar, o aspecto considerado preocupante ou 

espiritual na comemoração, a partir de determinadas interpretações ou grupos cristãos; se é 

uma festa pagã e os cultos pagãos, eram maléficos, há de certa forma, a presença do mal, 

travestido de piedade neste momento. Para alguns cristãos de épocas passadas, e da 

contemporaneidade, o Natal em 25 de dezembro, é significativo não por um momento em que 

Jesus, chamado Cristo por seus seguidores, nasceu na longínqua Judéia. É um dia perigoso, 

metamorfoseado com o que de pior, as culturas antigas poderiam legar às atuais.  

 

Para outros grupos cristãos, o dia 25 de dezembro, é o momento de uma festa de 

luzes minimamente, com presentes e presépios, repleto de elementos amalgamados, seja de 

relatos da Bíblia cristã, (Evangelho de Mateus e Lucas), que tratam do relato do nascimento 

de Jesus, bem como outros da tradição da Igreja, e de livros que não compõem o Cânon, mas 

nem por isto, deixaram de dar elementos para a festividade, conhecidos como Apócrifos. Para 

a grande maioria de pessoas, é a festa que recorda eventos maravilhosos, acontecidos na noite 

dos tempos antigos.   

As crenças e histórias para a composição deste dia, recordam que desde o início 

do evento, tanto para seu pai (em Mateus), como para sua mãe (em Lucas), o nascimento do 
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menino é noticiado por seres espirituais, os anjos. E o nascimento predito, é que nascerá de 

mãe virgem e decididamente não será uma criança comum. 

Creem, que uma inquieta estrela vagou pelos céus, guiando homens importantes 

pelas areias, vales e colinas do Oriente, até encontrarem um modesto lugar, e uma família 

recém-constituída, e que havia enfrentado muitas dificuldades para estar ali. A presença da 

estrela que se movia, é apenas um aos que podem ser somados, a estes momentos iniciais do 

nascimento de Jesus Cristo. 

Acreditam ainda, quem em meio a animais, (a família estava acomodada em um 

estábulo), tais homens, despojando-se de sua realeza, (sim, são sábios e ainda por cima 

soberanos, segundo as tradicionais crenças), arrojam-se ao chão, e ofertam à criança, com a 

observação compassiva dos pais, presentes simbólicos, espirituais e reais: ouro, incenso e 

mirra.  

Estes mesmos cristãos, ainda somam em suas crenças, que não longe dali, um 

grupo de pastores que descansavam no campo, com suas ovelhas, observaram que em um 

dado momento, num canto do céu, uma luz se expandiu, até transformar-se num miraculoso 

espetáculo, de seres angelicais cantando e orientando que sigam até o local do nascimento de 

um menino, que será a alegria „para todo o povo‟, segundo as palavras de um dos anjos. 

Estes são os relatos, em suma, do que acredita ou pode recordar rapidamente, 

grande parte da cristandade, numa espécie de junção, uma vez que, a história do nascimento 

de Jesus, não se concentra em um dos Evangelhos canônicos citados, Mateus e Lucas, mas 

nos dois. Entretanto, em nenhum deles, há a sugestão ou identificação do dia do nascimento 

de Jesus Cristo em 25 de dezembro. A pergunta a seguir, pode ser: qual a relação entre o 

nascimento de Jesus e o dia 25 de dezembro? 

 

O nascimento de Jesus Cristo, comemorado no dia 25 de dezembro, apresenta ser 

o resultado de uma construção complexa, que vai sendo constituída desde os relatos da Bíblia 

cristã, no caso, os Evangelistas Mateus e Lucas, e de outros textos que ficaram de fora da 

composição do Cânon cristão, mas nem por isto menos importantes, adicionando situações da 

idéia tradicional sobre este nascimento, os Evangelhos Apócrifos, e a presença de elementos 

religiosos e míticos de outras culturas, que se relacionaram com o cristianismo, nem sempre 

pelo viés da tolerância, mas que mesmo assim, convergiram para o estabelecimento 

tradicional do Natal . 
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O dia 25 de dezembro, fora do mundo cristão, era considerado o dia do 

nascimento de um deus que havia chegado ao Império Romano, timidamente: o deus Mitra. 

Como só eram capazes de fazer, os romanos adaptaram ao seu gosto, o caráter do deus, que 

era singularmente oriental, o que poderia ser de imediato um problema, (apesar da absorção, 

os romanos não eram tão democráticos ou permissivos em alguns cultos religiosos 

estrangeiros, apesar de sua conhecida capacidade de assimilação de crenças). Não foi o caso 

do culto de Mitra, em grande parte; mesclado a outros deuses que já percorriam as crenças das 

populações daqueles anos longínquos, especialmente dois deuses solares gregos, Hélios e 

Apolo, o culto ao deus oriental, acaba se constituindo num dos mais poderosos que o Império 

Romano conhecerá, sendo bem presente em seu território, e cultuado por inúmeros de seus 

maiores administradores: os Imperadores, e que foi de início, adotado em massa pelo exército 

romano, promovendo o culto do Sol Invicto. 

Os deuses gregos solares, por sua vez, haviam chegado à península da Itália, há 

séculos, e principalmente Apolo, havia percorrido um caminho parecido com o acontecido 

com o deus Mitra, divindade que podia ser encontrado tanto na Pérsia (atual Iraque) e Índia. 

Apolo, apesar de ser considerado tradicionalmente um dos 12 grandes deuses do panteão 

olímpico grego, revelou se também um deus oriental, sempre que foi expresso no mito, e esta 

origem não se esgota em seu mitologema e gestas, e é com tal caráter, que no mito sempre faz 

sua presença. 

 

Quando o paganismo sofre a derrocada, por ação do confronto com o cristianismo, 

defendido pelos imperadores romanos, que migram de sua origem pagã, para a religião 

inspirada em Jesus Cristo, os cultos solares certamente são os mais atingidos, e também os 

mais perseguidos pela nova situação. Mas se havia a penetração e importância, há uma 

equação óbvia, que é percebida, na festividade do Natal, e comemorada em 25 de dezembro 

até hoje: a resistência da crença. Um Imperador romano, de origem cristã, chegou a ser 

secretamente iniciado no culto ao um deus Sol Hélios/Mitra, Juliano, passando a ser 

conhecido pelos cristãos por um título nada simpático: Apóstata. E um deles, considerado um 

dos artífices da religião cristã, foi decididamente um crente do deus Sol, Constantino, que teve 

um papel dúbio, dentro da própria história de consolidação do cristianismo.  

James Carroll, recorda a predileção deste imperador ao culto solar, ainda no início 

de seu governo: “logo depois de suceder seu pai, imediatamente ordenou que novas moedas 

fossem cunhadas nas casas da moeda que controlava em Tréveris, Londres e Lião, mudando a 

inscrição do tradicional „Ao gênio do povo romano‟ para „Ao Sol Invicto, meu companheiro”. 
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(CARROLL, 2002, p. 195). E foi sob uma visão luminosa, que próximo ao meio-dia, que este 

Imperador relatou uma aparição „solar‟, diante de uma situação dramática de uma batalha. 

Carroll relata o acontecido: “por volta do meio-dia, quando o dia já está começando a se 

desvanecer, viu com seus próprios olhos, no céu acima do sol, uma cruz composta de luz, e 

que havia, ligada a ela, uma inscrição dizendo: „com isso vencerás”. (CARROLL, 2002, 

p.209). Possivelmente se não fosse por Constantino, a história cristã teria sofrido mais reveses 

e o culto ao Sol, não teria chegado à nova religião, assimiladamente, sendo bem mais 

presente, de uma forma inimaginável.  

 

A importância do culto do Sol, continua a ser evidente, desta maneira, no dia 

definido pela igreja cristã para ser a data comemorativa do nascimento de Jesus, ainda que 

algumas expressões contemporâneas cristãs, não consigam entender isto, coisa que a igreja do 

período, compreendeu muito bem. Desta maneira, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. O 

mito persa diz que Mitra nasceu em tal dia, numa gruta, sendo o momento acompanhado por 

pastores. Entretanto, há ainda algo de importância nesta data, que o mito mitraico 

aparentemente não revela, e que acaba sendo um elemento que o liga mais ainda ao período 

de dezembro, e especialmente aos dias finais deste mês; o Solstício de Inverno, que traz 

outros elementos culturais mitológicos, para o entendimento da comemoração deste evento 

em aspectos distintos, que podem ser encontrados tanto no mito de Apolo, como de Hélios. 

 

Para as culturas situadas abaixo ou mesmo na linha do Equador, a época do 

Solstício de Inverno, possivelmente não diz muita coisa, se é que é percebida. Mas isto não é 

verdade, para a outra área do globo que fica em sua parte posterior. Dependente em parte do 

ano, em que o Sol possuía a presença ligada a situações de vida e sobrevivência, a presença do 

sol em poucos minutos no céu, próximo ao seu ocaso, em tal período do ano, 

aproximadamente de dois dias, em períodos remotos, era uma condição de adoração ao Sol, 

nas culturas as mais distintas. Esta presença do Sol nestes dias, em poucos minutos, 

significava minimamente, a presença da luz, e consequentemente, da vida, num período que 

poderia ser fatal para muitos grupos e sociedades, dada a fragilidade humana na antiguidade. 

Este Sol seria a presença da existência, e isto em geral, é que significa o simbolismo da 

presença, por exemplo, do deus Hélios, o deus sol mais remoto que pode ser recordado entre 

os gregos, nos mitos.  

Hélios é este sol „simples‟, mas fundamental. Seu mito é enxuto, até pode-se 

dizer, onde não são registradas muitas gestas. É um sol, que representa o calor e a luz, que 



16 

 

ilumina e sustenta os campos, que vão tornando-se cada vez mais fundamentais para as 

sociedades agrárias; é o deus que dá segurança, e afasta as trevas da noite, promovendo com 

sua chegada, que os poderes maléficos sejam afastados; assim é relatado nos contos 

teogônicos, até surgir outro personagem nos relatos míticos. Surge outro sol entre os gregos, 

ressaltando outro aspecto de luz, a luz da reflexão, da saúde espiritual e do estado moral: 

Apolo.   

O deus Apolo, é um deus solar, que assimila em seu mito, a saúde e o 

conhecimento diferenciado e subjetivo, bem perceptível no caso das profecias; marca sua 

presença na Grécia, e estabelece que seu culto, seja um dos mais concorridos da região jônica, 

trazendo consulentes de todos os lugares além da península grega. De imediato, pode-se 

imaginar que, em contatos com a divindade mais antiga, Hélios, Apolo, um deus como se 

comentou, importado de regiões do Oriente, o tenha suplantado completamente. No entanto, 

estes deuses se encontram no mito, e não se confrontam. Os relatos até aparentam que não 

notam esta situação estranha; dois deuses solares recordados e cultuados entre os gregos. 

Se o deus Apolo chega com a característica, de um aprofundamento, ou 

interiorização, com uma ligação clara, de um aspecto espiritual inegável para os seus fiéis, ele 

não faz sucumbir o culto à Hélios, e mesmo sendo este cada vez menos citado entre os gregos, 

tal situação não se processa entre os latinos, que absorvem com facilidade, os dois deuses, 

eles que admiravam a cultura helênica. A chegada por sua vez de Mitra, em Roma, 

posteriormente, não os confunde. Pelo contrário, o culto solar na cultura latina, acaba se 

constituindo em uma trindade poderosíssima, caracterizado por uma expressão, que se torna 

conhecida entre os romanos, o culto ao Sol Invicto, que ora parecia ser dirigido a Apolo, ora 

às Hélios, ou à Mitra, ou mesmo a dois deuses assimilados e amalgamados, com elementos 

ricos e múltiplos de cada um. 

  

Há um momento no entanto, dentro da historia do Império Romano, que o 

paganismo parece ser coisa do passado. O contato do cristianismo, vindo também do Oriente, 

com os cultos pagãos latinos, funcionou como um choque de adrenalinas religiosas, onde as 

paixões foram capazes das mais heróicas e atrozes situações. Vencer o culto solar, deve ter 

significado para o cristianismo deste período da religião cristã, a mais saborosa das vitórias, o 

mais importante dos resultados.  

E assim, Apolo, Hélios e Mitra, saíram do cotidiano das populações, e entraram 

para as lembranças dos especialistas, ou de seu inegável legado, expresso nas ruínas dos 

templos, que teimaram em resistir, e que são testemunhas decadentes e eloqüentes, na história 



17 

 

religiosa destes povos. Henry Bettenson cita Eusébio de Cesaréia, ao recordar a situação de 

abandono dos templos, resultado do conflito, que já marcava as relações entre o paganismo e 

cristianismo, e da tentativa de restauração do culto, durante o governo do imperador 

Maximino:  

 

“Por ordem de Maximino mandaram-se milhares de cartas a todos os lugares de todas as 

províncias. Governadores e comandantes militares, por meio de editos, cartas e 

ordenanças públicas, instarem os magistrados e fiscais a se valerem do decreto imperial 

dispondo a reconstrução acelerada dos templos arruinados, a oblação de sacrifícios e 

libações exigíveis de todos sem exceção, homens, mulheres, escravos, meninos e até 

crianças de colo”. (BETTENSON, 1983, p. 43).  

 

Entretanto, não se pode passar uma borracha na história das crenças, e 

obviamente, apesar da afirmação e do trabalho, de destruição literal, por parte dos muitos 

cristãos, Hélios, Apolo e Mitra continuaram, em muitos relatos do próprio cristianismo, com 

nova roupagem. O que se torna visível, é que a história do personagem mais importante do 

cristianismo, Jesus Cristo, encontra-se repleta de elementos solares destes deuses, e isto acaba 

sendo um incomodo, no entendimento de grupos cristãos, que asseveram o perigo de tal 

permanência, vendo como vêem o paganismo; a resistência do mal, travestido em elemento 

cultural, dentro do cristianismo, e no cerne de uma de suas mais importantes festividades. A 

este respeito, a situação é antiga, como se observa no comentário de J. N. Hillgarth:“durante o 

século IV, a conversão da aristocracia e da classe média romanas nas cidades avançou a 

passos largos, mas não estava nem perto de estar completa no ano 400. A primeira proibição 

geral e eficaz dos cultos pagãos pelo Estado Romano só viria em 391-392 (...) Foi necessária a 

repetida implantação de leis cada vez mais severas para levar o paganismo para a 

clandestinidade.” (HILLGARTH, 2004, p. 16). 

 

O culto ao Sol Invicto, consolidado na cultura latina pagã, continuou a existir de 

diversas maneiras na cultura latina cristã. E por tudo que Jesus Cristo passa a ser considerado, 

para os que se convertiam, mas que não conseguiam deixar de lado suas crenças vividas, por 

séculos de histórias de seus grupos culturais, passando a ser permitido pelo cristianismo 

oficial, é este que promove a permanência dos cultos solares, exemplificado na história do 

nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro.. 

 

É importante ainda refletir, que a igreja do período, quando por decisão de 

Concílio ou da administração romana, definiu o dia do nascimento de Jesus em dezembro, 
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atendeu a uma necessidade cultural e psicológica, que qualquer análise mais simples, não 

consegue alcançar – não pelo poder diabólico que o faz, como insistem muitos. O fato de 25 

de dezembro, ser o dia em que Mitra nasceu, ou que em Jesus pode ser associado, desde os 

primeiros séculos de estruturação a igreja cristã, demonstra que a data proporcionou, residir 

com características do deus Apolo ou do deus Hélios, para os cultuadores mais emocionais, 

uma vez que a prática pagã passa a ser perseguida na sociedade, e o simbolismo religioso, é 

um dado inegável e fundamental, para a compreensão dos períodos e das crenças encontradas 

nas sociedades, e que a festividade em 25 de dezembro, permite que permaneçam vivas.  

 

Os capítulos que compõem este trabalho, procuram dar entendimento, ao 

complexo processo de relação cultural, principalmente, no aspecto mítico-religioso, que se 

processou em milhares de anos de relações culturais diversas, e que deságuam na Roma pagã 

e depois cristã, até os primeiros séculos, entre os momentos de perseguição e apaziguamento 

das relações, promovidas por alguns Imperadores, primeiro pagãos, em seguida cristãos. O 

primeiro capítulo recorda, a importância do aspecto solar, na dinâmica dos povos, bem como 

das relações entre os deuses solares citados, e Jesus Cristo, dentro de uma compreensão e 

importância do que seja o 25 de dezembro, e o Solstício de Inverno.  

O segundo capítulo, procura aprofundar aspectos do deus Apolo, que são 

encontrados nos mitos, e que se revertem em inúmeras situações do cristianismo, como a 

profecia e a liberdade, características do culto apolíneo grego, e que miticamente, apresenta-se 

o mais complexo, no confronto com o deus solar Hélios, com elementos que serão 

fundamentais para sua ligação, com cristianismo, como o caso da palavra profética, da cura, 

da libertação e da interiorização, que era promovida pelos recados oraculares.  

O terceiro capítulo, procura demonstrar, o rico imaginário latino no aspecto das 

crenças, a chegada do cristianismo na grande metrópole romana, e o culto mitraico, absorvido 

pelo exercito romano, bem como recordar os elementos solares míticos que progressivamente 

foram se constituindo na história do nascimento de Jesus Cristo, consolidando o Natal cristão 

tradicional. Para isto, foram pesquisados autores em obras diversas sobre o assunto, seja em 

formato de dissertação, artigos, mas principalmente uma produção literária em livros, de 

autores consagrados. 
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CAPÍTULO 1.  25 DE DEZEMBRO: SIMBOLISMOS E 

APROXIMAÇÕES ENTRE OS DEUSES APOLO, HÉLIOS, MITRA 

E JESUS CRISTO  
 

 

 
“Os deuses são personificações das energias que formam a vida – as próprias energias 

que criam as árvores e fazem com que os animais se movam e com que as ondas do 

oceano se agitem”.  

Joseph Campbell 

 

 

 

O Solstício de Inverno é um momento crucial para as culturas antigas, onde a 

importância do Sol, é refletida nos contos mitológicos, e que no caso da cultura grega, possui 

um representante máximo: o deus Apolo, sendo nisto secundado por um deus mais 

primordial, Hélios, mas que nem por isto perdeu a importância no imaginário – é apenas um 

deus mais antigo. O período do Solstício, no final do mês de dezembro, aproxima ao contexto 

mítico, outra divindade, importada pelos romanos, nos primeiros séculos da era cristã, a 

divindade persa Mitra. Amalgamados durante o processo de chegada aos diversos pontos do 

Império Romano, estas divindades se mesclarão a um cristianismo que surge na sociedade 

latina, após o primeiro século do surgimento de Jesus, e, que estabelece um trânsito religioso, 

presente até os dias atuais, presente no dia tradicional do nascimento de Jesus Cristo, em 25 

de dezembro. 

 

 

 

1.1   O Solstício de Inverno e a Teia das Crenças 

 

 

“Não somos nós que inventamos o mito, é ele que nos fala como Verbo de Deus”. 

Carl Gustav Jung 

 

 

 

O céu do Solstício de Inverno, não é um céu comum, e muito menos promove o 

surgimento de um sol comum. Em tempos que se perdem pela história e quando os cronistas 
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não conseguem lembrar, durante poucos dias, no mês de dezembro, no Hemisfério Norte, o 

Sol resiste em se por. Na imaginação do homem ligado ainda à natureza, tal fato se revestia de 

um forte significado, diante de um mundo que silencioso e adormecido, cobria-se 

praticamente de branco, com as brancas roupas do inverno. Neste céu, é assim no mês de 

dezembro. Durante poucos dias, enfrentando uma maquinária invisível, tal mundo recebe o 

enfrentamento da luz solar por poucos, mas decisivos minutos em seu ocaso, e em uma época 

em que a divinização conseguia alcançar todos os aspectos da vida, se a estrela já era um dos 

elementos cósmicos respeitados e adorados, desde os tempos imemoriais, aquele momento era 

por demais especial. Em relação ao culto e a presença constante do Sol no mito, comenta 

Joseph Campbell:  

 

“(...) o sol é a tigela do alimento de Deus, cujo cálice inexaurível, abundante em 

substancia do sacrifício, cuja carne é, na verdade, alimento, e cujo sangue é bebida‟. Ele 

é, ao mesmo tempo, aquele que nutre a humanidade. O raio solar que aquece a terra 

simboliza a comunicação de energia divina ao útero do mundo (...)”. (CAMPBELL, 1993, 

p. 47). 

 

Recordam Marcus Borg e J. Dominic Crossan que:  

 

“não admira que os nossos ancestrais valorizassem a luz, o dia. Eles acolhiam de bom 

grado o alvorecer e celebravam o retorno da luz no solstício de inverno. Não admira que 

as tradições religiosas sejam repletas da linguagem da luz – de esclarecimento, 

discernimento, despertares, visões e epifanias” (BORG, CROSSAN, 2008, p. 206-207). 

 

 

É neste período, que se construirá durante os séculos, o Natal cristão, no Solstício 

de Inverno, fato que ocorre entre os dias 21 e 22 de dezembro. O Solstício era o momento 

crucial de reverência, do culto ao sol em suas diversas formas e expressões, e que estabeleceu 

no Oriente, a crença do Sol Invicto, associado aos deuses solares gregos Hélios, Apolo e ao 

deus persa Mitra. Franz Cumont observa: “O culto ao Sol, fruto do reconhecimento por seus 

benefícios diários, que se tornou mais forte devido à observação de seu importante papel no 

sistema cósmico, era o resultado lógico do Paganismo”. (CUMONT, 2004, p. 124). 

Posteriormente, quando o cristianismo se fortalece para passar a ditar regras, a um contexto 

que em alguns séculos, o perseguiu, torna-se o período tradicional do nascimento de seu 

inspirador, Jesus Cristo, deslocado para o dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Mitra 

(figura 1). 
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      Figura 1: O deus Mitra sacrificando o touro primordial 

                 

           Fonte: http://williambrenauder.blogspot.com.br 

                          

 A este respeito, escreve Tom Harpur: 

 

 “o nascimento do deus sol persa, Mitra, (..) era tido como ocorrido numa gruta no 

solstício de inverno (...). o aniversario dele era comemorado em 25 de dezembro. O 

mitraismo, forte rival do cristianismo inicial, tinha uma refeição à semelhança da 

Eucaristia, guardava o domingo como o dia sagrado, (...) e caracterizava milagres, doze 

discípulos e o nascimento a partir de uma virgem”. (HARPUR, 2008, p. 90-91). 

 

 

A comemoração do Solstício de Inverno é milenar, vindo ao encontro de 

constructos bem definidos do cristianismo, crivada ao percorrer os séculos de comemoração, 

por uma teologia complexa, constituindo possivelmente junto com a Páscoa, um dos mais 

instigantes assuntos religiosos relacionados ao cristianismo. A festa do Sol Invicto aglutinou 

as crenças fragmentadas dos deuses orientais solares, chegando-se finalmente, ao deus sol 

Jesus, devidamente erguido, com particulares elementos culturais, e enriquecido por 

personagens mitológicos, além dos deuses solares, como recorda Geza Vermes: 

 

 “(...) devemos mencionar rapidamente a estranha lenda, popular na região do deserto 

„rosado‟ da cidade de Petra e possivelmente também no sul da Palestina, que se refere à 

divindade nabatéia Dusares. O padre da Igreja Epifânio, natural da Palestina que veio a 

ser bispo de Salamina em Chipre no século IV, conta que na festa deste deus, 

comemorada, como o Natal, em 25 de dezembro, eram cantados hinos me louvor dele e 

de sua mãe Kkhbou” (VERMES, 2007, p. 65).  

 

Angela Wailblinger comenta sobre uma personagem do mito grego, Alcione, filha 

de Éolo, reis dos Ventos e casada com Ceix, filho de Fósforos, a Estrela D‟Alva. Cometendo 

um ato de impiedade, contra os deuses Zeus e Hera (ousou comparar a felicidade que 
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experimentava com o esposo, ao do casal divino), foi metamorfoseada em ave. Mesmo 

transformada em animal, gerou um rei, “(...) que saia da casca do ovo chocado por Alcione. 

Essa data corresponde ao nosso 25 de dezembro”. (WAIBLINGER, 1992, p. 49).  A 

possibilidade de tais amálgamas, era, e é possível dentro dos mitos, onde tipos psicológicos e 

elementos divinos, reforçavam os lados múltiplos dos personagens e cultos, durante os 

séculos de sua constituição, provocando releituras ou visões caleidoscópicas, que o mito mais 

arcaico, inúmeras vezes não revela. Campbell, no entanto, faz uma ressalva, em relação a este 

arcaísmo, que pode ser considerada:  

 

“pode-se distinguir uma distinção ampla entre as mitologias dos povos verdadeiramente 

primitivos (dedicados à pesca, à caça, à coleta de tubérculos e bagas) e os povos de 

civilizações que surgiram a partir do desenvolvimento das artes da agricultura e da 

criação do gado leiteiro, por volta de 6000 a.C. todavia, a maioria daquilo que se 

considera primitivo é, na realidade, colonial, isto é, difundido a partir de algum centro de 

cultura mais elevado e adaptado às necessidades de uma sociedade menos complexa. 

(...)”. (CAMPBELL, 1993, p. 289). 

 

 

Sobre as relações míticas e o seu intercâmbio, Campbell, comenta um texto de 

Apuleio, a respeito dos cultos das deusas mães, encontradas e permeabilizadas pelas crenças 

através dos séculos, que pode esclarecer a possibilidade e a realidade do trânsito mitológico 

encontrado entre diferentes culturas: 

 

 “eu sou aquela que é mãe natural de todas as coisas, a progênie natural dos mundos, 

principal dos poderes divinos, rainha de todos os que estão no inferno, comandante dos 

que habitam o céu, manifestada unicamente sob a única forma de todos os deuses e 

deusas. (...) pois os frígios, que são os primeiros de todos os homens, chamam-me de Mãe 

dos deuses do Pessimus; os atenienses autóctones, de Minerva Cecrópia; os cipriotas, 

cingidos pelo mar, de Vênus Pafiana; os cretenses sagitíferos, de Diana Dictina; os 

sicilianos, que falam três línguas, de Prosérpina Estígia; os nativos de Elêusis, de Ceres 

Acteana; para alguns Juno, para outros, Belona e outros Hécate (...)”. (APULEIO apud 

CAMPBELL, 1992, p. 58).  

 

 

Este autor relembra: “um deus pode estar simultaneamente em dois ou mais 

lugares – como uma melodia ou sob a forma de uma máscara tradicional. E onde quer que ele 

surja, o impacto de sua presença é o mesmo: ele não é reduzido pela multiplicação”. 

(CAMPBELL, 1992, p.31). 

De cultura para cultura, os mitos foram não apenas galgando, mas se constituindo 

de cores complexas, e antes de chegar-se às crenças, que foram se somando ao dia 25 de 

dezembro, à festa do nascimento de Jesus Cristo, nos primeiros séculos de seu surgimento, até 



23 

 

a contemporaneidade, não há como não percorrer a transmissão cultural acontecida dentro do 

cristianismo, promovendo multiplicidades da visão do sagrado, onde há a literalização do seu 

nascimento neste período do ano, sem base mais factual, ainda que Jesus, tenha de fato, sido 

um personagem real, como podem atestar algumas referências históricas não cristãs, ainda 

que pairem dúvidas sobre a autenticidade de algumas. Gunther Bornkamm, recorda que:  

 

“a história de Jesus não foi registrada nas atas e anais do Estado romano nem em qualquer 

outra obra da história judaica. (...) Daí deduzimos que a descrição histórica do 

aparecimento de Jesus que os seus contemporâneos fizeram, quando dele tomaram 

conhecimento, o consideraram como tudo, menos como um evento que pudesse fazer 

época” (BORNKAMM, 1976, p. 26-27).  

 

A crença construída em torno de Jesus Cristo, de igual modo, não se insere 

unicamente em um mito primordial, ainda que os primeiros versos do Evangelho de João, o 

associem ao „princípio‟, de uma maneira cosmogônica – o texto chama-o de “Verbo”, em 

Jo.1:1-18 (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1985), e o autor deste Evangelho coloca Jesus 

no centro de um mito de Criação. Cita ainda o escritor: “o que foi feito nele era a vida e a vida 

era a luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. (...) O 

Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem; ele vinha ao mundo, ele estava no 

mundo (...)”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1985). Assim, o mais diferenciado dos 

evangelhos do Cânon, compara de forma insistente neste primeiro capítulo, Jesus à luz e a 

criação do Cosmos, num silogismo matemático, mas foca em particular, a luz moral, a luz do 

entendimento e do reconhecimento da ação divina, nos caminhos do ser humano, que a 

chegada de Jesus Cristo promove.  

Pode-se recordar, continuando a relação de Jesus com a luz, que o mesmo autor 

ainda coloca em sua boca, as seguintes palavras: “eu sou a luz do mundo. Quem me segue não 

andará em trevas, mas terá a luz da vida”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2006). Albert 

Schweitzer, em relação a este escrito joanino, acrescenta: “no que se refere ao seu caráter, 

dados históricos e material discursivo, forma um mundo à parte. Ele é escrito do ponto de 

vista grego, enquanto que os três primeiros o são do judaico”. (SCHWEITZER, 2009, p. 16).  

Os evangelhos de Mateus e Lucas, apresentam Jesus, de uma forma diferente; 

João não recorda o nascimento: a presença deste grande personagem em seu escrito, é tido 

como anterior a qualquer nascimento conhecido – esteve na criação do próprio Universo; 

Mateus e Lucas são mais lineares neste aspecto, e graças a eles, canônicamente, há os relatos 

sobre o nascimento, que se revestem de uma mitologia toda especial e diferente da joanina; 

exclui-se ainda, por enquanto, nesta análise, os textos denominados Apócrifos, que se 
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apresentam singularmente ricos, como se verá, para a construção da imagem do Natal em 25 

de dezembro; a respeito do termo „apócrifo‟, Luigi Moraldi afirma: 

 

 “o termo „apócrifo‟ designava antigamente os livros que eram destinados a um circulo 

particular de leitores, aos iniciados em alguma corrente de pensamento, mais ou menos 

como os livros sibilinos e o jus pontificum (...) entre os romanos. Posteriormente os 

cristãos o usaram para designar escritos suspeitos de heresia e não de acordo com o 

ensinamento oficial, e por isso, em geral, pouco recomendáveis”. (MORALDI, 2008, p. 

11). 

 

E o autor acrescenta: 

 

 “apesar das condenações mencionadas, das palavras de Jerônimo sobre „os delírios dos 

apócrifos‟, das palavras de Agostinho „tem alguma verdade, mas, por causa de muitas 

coisas falsas, não gozam de nenhuma autoridade‟ e das reservas e condenações de 

pessoas como Alcuíno, Bernardo de Claraval, Pedro Damiao, Tomás de Aquino e outros, 

muitos apócrifos não desagradavam a vários mestres católicos, especialmente pela 

abundância de informações que contêm sobre a vida e a atividade dos apóstolos, sobre a 

infância de Maria e de Jesus (...) nos apócrifos temos, por exemplo, os nomes dos pais de 

Maria, Joaquim e Ana, venerados pela igreja como santos, o nascimento de Jesus numa 

gruta e a presença do boi e do burro, os três reis magos e os seus nomes (...)”.  

(MORALDI, 2008, p.32-33). 

 

 

Recorda-se da mesma forma, que a referência encontrada no Evangelho de João, 

evidencia, que Jesus, era a “luz que veio ao mundo”, ato comum em diversas míticas 

associadas às figuras de salvadores: “a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam 

(...)”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1985). A luz, o fogo, o relâmpago, são presenças 

constantes nas mitologias e nas histórias maravilhosas de personagens, em que são inseridos 

aparatos míticos. A respeito do nascimento de Alexandre, o Grande, Plutarco escreve:  

 

“na noite que precedeu aquela em que os nubentes se encerram no quarto nupcial, 

Olimpíade teve um sonho. Parecia-lhe ter ouvido o estrondo de um trovão e ter sido 

atingida pelo raio em suas entranhas: com o golpe, um grande fogo se acendera, e, depois 

de se dividir em numerosas labaredas crepitantes, logo se dissipara”. (PLUTARCO, s.d., 

p. 9). 

 

Os textos canônicos que registram o nascimento de Jesus, se encontram cada um, 

com determinadas diferenças, seja no evangelho de Mateus e no de Lucas, contendo 

elementos distintos, em relação ao que informam sobre o nascimento. Moraldi faz o seguinte 

comentário sobre estes fatos: “não é fácil o evangelho da infância de Mateus coincidir com o 

de Lucas, sendo exagerado, por outro lado, falar em contradições. Eles são simplesmente 
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independentes”. (MORALDI, 2008, p. 43). No texto de Mateus encontra-se o seguinte 

registro sobre o período que cerca o nascimento de Jesus Cristo: 

 

 “tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns 

magos do Oriente chegaram a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei 

dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe 

homenagens.(...) Então Herodes chamou  secretamente os magos, e investigou junto a 

eles sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. (...) E a estrela que tinham visto 

no Oriente, ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem 

de novo  a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram 

o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e lhes prestaram homenagem. 

Depois, abriram seus cofres, e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra”. 

(BÍBLIA SAGRADA, 1990, p. 1181-1182). 

 

 

 

Lucas recorda da seguinte maneira:  

 

 

“naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento 

de todo o Império. Esse primeiro recenseamento foi feito Este primeiro alistamento foi 

feito sendo Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua 

cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na 

Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, 

sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias 

para o parto, e Maria deu luz à seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 

manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa”. (BÍBLIA SAGRADA, 1990, 

p.1251). 

 

 

A história literal de Jesus Cristo, circula entre o período de governo do imperador 

Otaviano Augusto (63 a.C. – 14 d.C.) e Tibério Claudio Nero (42 a.C. – 37 d.C.), e a sensação 

encontrada, é que graças a ele e o movimento que inspira, houve um sopro de vida mais além 

do que o Império seria capaz de insuflar para continuar existindo, o que pode parecer 

impensado, uma vez que o mesmo Jesus morre sentenciado pelo poder romano, como um 

perigoso homem, levando-se em conta o tipo de execução que sofre.  

Nada há de palpável, no entanto, para que se associe o nascimento de Jesus em 25 

de dezembro; o Evangelho de Lucas, o tem como acontecido durante um recenseamento, 

segundo ele, ordenado pelo imperador Otaviano Augusto; porém, este evento comentado pelo 

evangelista, não corrobora com o que há nos registros da época, onde poderia estar ligado este 

nascimento.  
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De fato, houve um recenseamento no ano 6 a.C., mas com certos detalhes 

conflitantes, ao grupo onde Jesus estava inserido. O escritor Vermes escreve: “o mais próximo 

que chegamos de tal conceito é um edito de Augusto instruindo os governadores provinciais a 

compilar uma lista de cidadãos romanos (e José e Maria não se incluíam nessa classe) (...)”. 

(VERMES, 2007, p. 101), e Borg e Crossam, comentam sobre o recenseamento encontrado 

em Lucas, recordando o deslocamento de toda população dentro do Império: “o que Lucas 

descreve (...) seria, naquela época ou agora, uma impossibilidade geográfica, um pesadelo 

burocrático e um desastre fiscal”. (BORG, CROSSAN, 2008, p. 178). Finalmente, não há 

conhecimento em qualquer data de sua vida, como comenta Benedito Ferraro:  

 

“os especialistas estão de acordo em afirmar que o Novo Testamento, mesmo em suas 

partes narrativas, não está preocupado em nos transmitir o transcorrer de puros 

acontecimentos (bruta facta), ou, em outras palavras, sua preocupação não é a de nos 

transmitir a história factual ou episódica”. (FERRARO, 1977, p. 18).  

 

 

 

O cristianismo dos primeiros séculos, estabelece uma relação da comemoração do 

nascimento de Jesus, bem diversa do que vem se observando pelos séculos, e se encontra 

atualmente, mas é o período coincidente com o do Solstício de Inverno, que se consolida. 

Escrevem Mircea Eliade e Ioan Couliano: “(...) Para certas confissões, o ano litúrgico é muito 

importante e suas datas principais: são o nascimento de Cristo, celebrado tradicionalmente em 

6 de janeiro e depois transferido para 25 de dezembro, festa de Mitra Sol Invicto”. (ELIADE; 

COULIANO, 1999, p. 126); imagina-se, desta maneira que não foi a partir de referências 

históricas ou bíblicas neo-testamentárias, que a igreja, instituiu a comemoração do nascimento 

de Jesus Cristo, durante o referido período do Solstício de Inverno. Comenta Harpur: 

 

 “O dia do nascimento de Jesus Cristo era comemorado inicialmente pela igreja no 

começo do ano. Mas em 345, o papa Júlio decretou que o dia do nascimento (...) deveria 

ser dali por diante mantido em 25 de dezembro, três dias depois da morte do solstício de 

inverno e no mesmo dia em que o nascimento de Mitra, Dioniso, do Sol Invicto e de 

diversos outros deuses eram tradicionalmente comemorados (...).” (HARPUR, 2008, p. 

91). 

 
 

 

O que acontece no caso da tradicional festa de 25 de dezembro, como recordação 

do nascimento de Jesus, exatamente no dia do nascimento do deus solar Mitra, é algo que o 

estudo das relações de contato entre as culturas demonstram; não há como excluir 

determinadas relações, por exemplo, dentro dos aspectos religiosos, mesmo que estas sejam 
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estranhas ou díspares; nos textos cristãos, como o Evangelho de Marcos, considerado o mais 

antigo escrito, e que serviu de fonte para os livros seguintes, bem como nas cartas paulinas, 

não há referência a qualquer nascimento miraculoso do mestre judeu – aliás, não há referência 

a qualquer comentário sobre este, seja maravilhoso ou não, ou de um período presumido em 

que tenha ocorrido. Segundo Moraldi, a respeito dos relatos encontrados em Marcos, “o 

princípio histórico e teológico do „Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus‟ começa com a 

pregação do Batista (Mc. 1, 1-4)”. (MORALDI, 2008, p. 42). E como lembra Bornkamm:  

 

“historicamente nada sabemos sobre a infância e a juventude de Jesus. Os antecedentes 

históricos, que se distinguem bastante entre si, em Mateus e Lucas, estão demasiado 

atulhados de lendas e pensamentos da dogmática judia e cristã sobre o Messias, para que 

possa se lhes atribuir o valor de fatos históricos”. (BORNKAMM, 1976, p. 50).  

 

 

Na maneira em que a história do nascimento de Jesus foi construída, subsiste com 

ricas cores, o deus solar ou deuses solares, devidamente amalgamados, e o herói mítico, 

enfrentando problemas desde sua concepção, por tudo que traria ao mundo humano. Registra 

Vermes:  

 

“os antecedentes ideológicos da mitologia Greco-romana e as lendas sobre a origem 

divina de figuras eminentes da época, (...) propiciaram um campo fértil para o 

crescimento do que viria ser, no jargão teológico cristão, a cristologia. Com o tempo, 

através de Paulo, de João e dos filosofantes Padres da igreja gregos, essa ideia original 

evoluiu para a deificação de Jesus, Filho da Virgem grávida de Deus (Theotokos)”. 

(VERMES, 2007, p.78). 

 

A vida de Jesus, no decorrer dos séculos passa a ser recordada pelos seguidores; 

relembrada e comemorada: nascimento, vida e morte. As comemorações a respeito do 

nascimento pelos séculos que avançam, inundam o imaginário cultural, na forma de cultos, 

presépios, cartões, fogos de artifícios, ritos religiosos, troca de presentes, ceias e uma quase 

infindável relação de elementos comemorativos; em algum momento após sua morte, seu 

culto e figura, começam a enriquecer-se com elementos mitológicos. A data do nascimento 

em dezembro é apenas um deles. Roque Frangiotti em suas notas introdutórias, na obra sobre 

Atanásio, lembra: 

 

 “No século IV, apesar do empenho de Constantino, da realização do concílio de Nicéia e 

de alguns sínodos, o paganismo ainda permanecia vivo. Assim, pode-se dizer que os ritos 

tradicionais não eram mais animados por sentimentos religiosos potentes, a reação pagã à 

nova religião que com o auxílio dos imperadores ia triunfando e bem logo se tornaria 
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religião do Estado, se prolonga ainda por muito tempo”. (FRANGIOTTI in ATANÁSIO, 

2010, p. 41-42). 

 

É a partir do contexto mitológico, de encontros e relações com as culturas, cristã, 

que se constrói e pagã, estabelecida em diversas matizes, que os cultos, de Jesus Cristo e do 

Sol Invicto, chamado Hélios, Apolo ou Mitra convergem. É neste aspecto, que a figura de 

Jesus Cristo como construção mítica, também pode ser compreendida e encontrada.  

 

 

 

1.2 Mito: Interrogações e Transformações 

 

 

Ainda que determinado mito se prestasse a um exercício de composição lógica, 

para explicar o mundo circundante, suas construções estão repletas da mesma forma, de 

sentimentos diversos, e suas relações nas sociedades, como o impacto do nascimento, os 

desejos, os sonhos, a morte, entre tantos aspectos que podem ser recordados. A construção 

paciente e rica da imagem do deus, de suas gestas, demonstrava consideravelmente, o povo 

que o cultuava; da crença individual à coletiva, e que lhes dava vida, representando nas suas 

ações, as certezas ou inseguranças, diante de um mundo vasto e complexo, e que normalmente 

se revelava para o homem da antiguidade, com os perigos e as interrogações de forma 

cotidiana.  

Na há uma divindade que surja dentre as culturas, de forma inflacionária ou 

desperdiçada. Joseph Campbell afirma: “o homem parece, não se sustenta no universo sem a 

crença em algum pacto com a herança geral do mito. Na verdade, a plenitude de sua vida 

pareceria estar na relação direta entre a profundidade e a extensão, não de seu pensamento 

racional, mas de sua mitologia local”. (CAMPBELL, 1992, p. 16). Não há geração espontânea 

na mitologia.  

Diante do culto cristão, que foi se constituindo na proporção de sua disseminação, 

com crescente complexidade, se percebe que, mediante as construções que foram se somando 

à ele, o acúmulo de outras crenças, aconteceu de forma inevitável, e à revelia de cuidados 

puristas, oriundos em geral, de determinadas denominações religiosas, que tentam evidenciar 

a ausência de uma base real cristã, como forma de denunciar a presença pagã em inúmeros 

momentos do cristianismo tradicional, sendo quase sempre recordado o Natal cristão em 25 
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de dezembro; o fato é que determinados mitos que sustentaram os aspectos cosmogônicos, 

ligados à culturas mais primordiais, chegaram até a religião cristã, como no caso dos mitos 

solares, apesar das diferenças entre um ser localizado no tempo e no espaço observável, como 

é o caso de Jesus, e outro nascido nas eras míticas, como Apolo, Hélios e Mitra, e da forma 

como aconteceu, tudo foi inevitável. Novamente Campbell afirma:  

 

“uma explicação que tem sido proposta para justificar o surgimento de estruturas 

homólogas e, muitas vezes, até mesmo de motivos idênticos nos mitos e nos ritos de 

cultura separadas por grandes distancias é psicológica: a saber, para citar uma formula de 

James G. Frazer em O Ramo Dourado, que tais ocorrências são mais provavelmente “o 

efeito de causas similares atuando de modo parecido sobre a constituição semelhante da 

mente humana em países diversos e sob diferentes firmamentos”. (CAMPBELL, 1994, 

p.77). 

 

Tal transmissão, observada não apenas no caso do cristianismo, mas ocorrida 

praticamente de forma universal, pelos processos de conflitos, como as guerras, o comércio 

ou outros intercâmbios culturais, atende algo que é peculiar ao mito: há uma relação psíquica 

que tal atrela, dando respaldo aos modelos mentais, e que exemplarmente, percorrem o 

imaginário dos povos, ainda nos remotos períodos de formação da cultura, encontrando eco na 

sua consolidação, e, sedimentando os ritos e crenças das religiões predominantes, como 

aconteceu com a tradição e a mítica cristã, e que pode ajudar a entender a interação de crença 

para crença. Maurílio Adriani afirma: “a migração dos símbolos religiosos representa um 

conjunto quase inextrincável de movimentos, ora parciais, ora contínuos, ora relativamente 

simples e lineares, ora confusos e congestionados por afluências e sobreposições igualmente 

heterogêneas (...)”. (ADRIANI, s.d., p. 24).  

Recorda Eliade, que: “cumpre não esquecer (...), que nenhuma tradição religiosa 

se prolonga indefinidamente sem modificações, produzidas seja por novas criações 

espirituais, seja por empréstimo, simbiose ou eliminação”. (ELIADE, 1983, p.15); o mito toca 

as emoções humanas, e os seus contos estão repletos de relações que se coadunam com as 

certezas e incertezas da humanidade.  

Na mítica grega, o deus sol Apolo, era um notável detentor das determinações de 

Zeus, dos oráculos expressos em Delfos, e de acordo com Junito Brandão, “dos três filhos 

divinos dos amores de Zeus (Hermes, Dioniso e Apolo), este último se reservou o direito de 

ser o autentico e único intérprete do pensamento de seu pai”. (BRANDÃO, 1992, p.100). 

Ainda que possa ser recordado, Apolo ser o sol mitificado, se imagina que o seu mitologema, 

possua diversos passos culturais: da estrela que provoca a manhã, e reflete o aspecto da 
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iluminação mais tangível, até a metáfora da ampliação do conhecimento, a partir do insight, 

desencadeado por uma mensagem enviada no oráculo, e que condizia com os desejos ou 

orientações da divindade, e que pautavam o atendimento ou reflexão dos desejos divinos, para 

a atenção humana. A luz das reflexões, promove em grande parte um alívio emocional, o final 

da encruzilhada das atitudes. O insight apolíneo não é o eureka de Arquimedes.  É uma 

revolução profunda, que não necessariamente necessita de uma exteriorização eufórica da 

descoberta. 

O deus solar Mitra, por sua vez, dentro da elaboração de uma mitologia que 

alcança cada vez mais uma proeminência na cultura persa, apresenta-se como uma divindade 

para além de uma visão solar mais literalista, ainda que se esteja recordando conteúdos 

culturais religiosos distintos. Mitra pode ser considerado o deus sol primordial, como Hélios, 

um deus mais recuado em seu mitologema, que Apolo entre os gregos. No entanto, o culto 

mitraico sofre também transformações e descontinuidades, que o culto a Hélios, 

aparentemente não possui, passando por grandes transformações. A respeito do deus persa, 

Adriani escreve que, Mitra, “com o passar do tempo, chega a adquirir uma relevância cada 

vez mais acentuada até se tornar o Poder Celeste por excelência, luminoso, radiante e 

benéfico no seu percurso aéreo por cima do mundo habitado pelos homens”. (ADRIANI, s.d., 

p. 114).   

Sobre um aspecto psicológico da relação com a luz, e que pode servir de 

contraponto, ao que poderia significar seguir as orientações do deus solar, inter-relacionado 

com os sentimentos humanos, Léon Bonaventure afirma: 

 

 “o símbolo da luz do sol, do centro da alma mostra igualmente que não existe distinção 

absoluta entre as regiões da alma. Com efeito, esta luz penetra mesmo no bestiário das 

primeiras moradas do castelo; ela ilumina todas as partes deste castelo. Assim a matéria 

das primeiras moradas e a obscuridade destas, participa, por assim dizer, da luz do sol do 

espírito e permite de alguma forma que a crisálide se metamorfoseie em borboleta”. 

(BONAVENTURE, 1975, p. 95).  

 

 

Os sonhos por exemplo, um rico material psicológico, de certa maneira, se 

assemelham ao transe que os sacerdotes apolíneos experimentavam no contato com o deus e 

presente nas interpretações, principalmente encontradas nos templos de Esculápio, um dos 

filhos de Apolo. Carl Gustav Jung (1875 - 1961), possivelmente, foi quem mais se 

aprofundou no assunto, de forma distinta do que fará Sigmund Freud (1856- 1939), se 

expressa da seguinte maneira, em relação ao tema:  
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“nunca pude concordar com Freud que o sonho é uma „fachada‟ atrás do qual seu 

significado se dissimula, significado já existente, mas que se oculta quase maliciosamente 

à consciência. Para mim, os sonhos são  natureza e não encerram a menor intenção de 

enganar: (...) talvez sejamos nós que nos enganemos, porque nossos olhos são míopes!”. 

(JUNG, 2012, p. 204).  

 

 

Jung, escreverá uma importante obra, onde este tema está incluso: Memórias, 

Sonhos, Reflexões, (1961), sua autobiografia. Tal mundo, visto pelos especialistas da 

psicologia, acaba sendo fortemente semelhante ao encontrado nos mitos, apenas com 

substanciais mudanças, para o enfoque que se é dado, uma vez que o sonho sai do mágico, 

para o psíquico, mas como o mito, não se constitui de uma única forma. Como o transe 

extático, o sonho possui uma complexidade inerente e uma linguagem peculiar, que muitas 

vezes perpassa o discurso direto, e nele, o ser humano encontra-se no mundo mítico, o mundo 

das possibilidades.  

Na antiguidade, os deuses falavam por eles - assim era acreditado. Suetônio 

recorda um famoso, o da esposa de Júlio César, antes deste ser assassinado: “Calpúrnia, sua 

mulher, sonhou, também, que a cumieira da casa se abatia e que seu marido estava 

trespassado de golpes no peito”. (SUETÔNIO, 1966, p. 67). E há outro sonho, igualmente 

famoso, registrado no Evangelho de Mateus, envolvendo o Procurador da Judéia, o romano 

Pôncio Pilatos (26-36 d.C.): “enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou 

dizer: não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele”. 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1892).  

Nos dias atuais, o sonho inúmeras vezes, passa a ser encarado como uma espécie 

de mito pessoal, que fala ao indivíduo, em alguns momentos, intrincado e desconcertante. 

Fala Homero, pela boca de rainha Penélope, esposa do herói Ulisses: “estrangeiro, não é fácil 

interpretar os sonhos, nem discernir-lhes o sentido (...)” (HOMERO, 2003, p. 256). No 

entanto, Jung tinha tal confiança nos sonhos, que chega a afirmar: “os sonhos não são 

invenções intencionais e voluntárias mas, pelo contrário, são fenômenos naturais que não 

diferem daquilo que representam. Não iludem, não mentem, não deformam, não encobrem, 

mas comunicam ingenuamente o que são e o que pensam”. (JUNG, 2012, p. 498).  

E Campbell se expressa desta forma: “o sonho é o mito personalizado e o mito é o 

sonho despersonalizado; o mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica 

da psique”. (CAMPBELL, 1993, p. 27). O mito, relacionando neste momento ao mundo do 

sonho, toca da mesma forma inequívoca, a cultura em que está inserido, e ainda que as 

construções teológicas tenham de certa forma, distanciado o homem contemporâneo de sua 
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mitologia, quase frequentemente, por uma necessidade emocional, as sociedades modernas 

conseguem evidenciar determinados acontecimentos, pessoas ou grupos, para a forma mítica, 

como uma necessidade não percebida, ou um amor perdido que ronda, e nos assalta em 

instigantes e desconcertantes momentos.  

 

 

 

1.3 Entre a História e o Mito 

 

 

Algumas questões históricas sobre Jesus e seu nascimento, não serão 

aprofundadas aqui, ainda que possam ser recordadas, mas as relações simbólicas, que 

envolvem o seu nascer. A composição mítica deste momento, é por demais rica para ser 

deixada de lado, e não ser evidenciada. A mística e estigmatizada Anna Catharina Emmerich 

(1774 – 1824), beatificada pelo papa João Paulo II em 2004, registrou o momento em que 

tem a visão da natividade de Jesus: 

 

 “a Santíssima Virgem, ainda em êxtase, agora olhava para baixo, adorando seu Deus de 

quem ela se tornara Mãe e que estava deitado no chão diante dela na forma de um recém-

nascido indefeso. Vi nosso Redentor, uma pequena criança brilhando com uma luz que se 

sobrepunha a todo brilho ao redor, deitado sobre o tapete diante da Santíssima Virgem. 

Pareceu-me inicialmente que ele era muito pequeno mas passou a crescer diante de meus 

olhos. O movimento do brilho intenso era tal que não sei como pude vê-lo”. 

(EMMERICH, 2008, p. 219).  

 

A visão de Anna Emmerich, pode servir de exemplo, para o entendimento de 

como a imagem que é construída de Jesus Cristo por um viés cristão, e pairam aspectos 

humanos e divinos onde, em sua ação no mundo, move a crença do homem de muitas culturas 

e regiões, a partir do primeiro século, e que até o momento, é definitiva. Comenta Carl Jung, 

sobre Jesus: “sua personalidade deve ter sido de uma envergadura extraordinária para poder 

exprimir e responder de maneira tão perfeita à expectativa geral, se bem que inconsciente, de 

seu tempo”. (JUNG, 2012, p. 259). Não sem razão, dada a magnitude de como sua 

personalidade vai sendo enriquecida nos contos, o período do nascimento, foi passando para 

períodos que se mostraram flutuantes, até chegar, fixar-se e confundir-se no período do 

Solstício de Inverno no quarto século no dia 25 de dezembro. Recorda Vermes que,  
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“a probabilidade de Jesus ter nascido em 25 de dezembro é de 1 em 365 (ou 366 anos 

bissextos). Esta data foi inventada pela igreja ocidental no século IV pelo imperador 

Constantino, como forma de substituir o festival pagão do Sol Invicto; para sermos 

exatos, seu primeiro registro em um calendário romano ocorre em 334 d.C. (...) de acordo 

com o Padre da Igreja do século II Clemente de Alexandria, outras comunidades orientais 

comemoravam o evento em 21 de abril ou 20 de maio (...)”. (VERMES, 2007, p. 17-18).  

 

Enquanto personagem que se constrói, a história do nascimento, focada no 

solstício de inverno, atende às necessidades do imaginário, que o cristianismo primevo não 

conseguia ocultar ou eliminar, ainda que haja tentado, pelo que se conhece das relações 

conflitantes com as mitologias, que passam a ser chamadas pejorativamente de pagãs.  

Da concepção com a participação não-humana, e nascimento, carregado de 

miraculosas presenças, encontradas em dois dos evangelhos canônicos (Mateus e Lucas), 

tendo em sua vida, sofrido perseguições, traições, até receber uma sádica pena de 

crucificação, que culminará com sua morte, a história tradicional de Jesus Cristo, atende ao 

que se compõe aos grandes personagens da mitologia, e que através de sua „iluminação‟, 

percalços e morte, em geral violenta, iriam promover a chegada de uma nova „Era‟ para o seu 

grupo local ou universal. Campbell comenta: “o herói composto do monomito é uma 

personagem dotada de dons excepcionais. Frequentemente honrado pela sociedade que faz 

parte, também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto de desdém”. (CAMPBELL, 

1993, p. 41).  

Durante as décadas que transcorrem após a morte de Jesus, observa-se uma 

mudança cada vez mais complexa, de como passa a ser visto pela comunidade de fiéis, para 

depois estender-se de modo bem mais amplo na coletividade. Jesus Cristo, de fato, passa a ser 

visto e defendido em pouco tempo no cristianismo, como um deus encarnado. Comenta 

Wayne Meeks:  

 

“Desde o começo não somente havia diferentes concepções da identidade de Jesus, mas 

estas concepções frequentemente conflitavam. Algumas vezes os conflitos eram tão 

graves, que crentes se separavam um dos outros, e quando acordos eram feitos, 

frequentemente deviam ser impingidos por um poder externo – em Nicéia no século 

quarto, pela primeira vez, pelo poder do próprio imperador romano, e desde então por 

uma vasta exibição de formas sutis e visíveis de persuasão e coerção”. (MEEKS, 2007, 

p.12). 

 

 

O hiato aparente entre a historicidade de Jesus, e sua existência, apenas piedosa, 

foi de certa forma, a preocupação de um período do estudo da história da igreja, mas não se 
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constitui o cerne da chegada da crença aos grupos de fiéis, reconhecidos pelos séculos que 

percorreu; Schweitzer escreve: 

 

 “o estudo histórico acerca da vida de Jesus teria que criar seus próprios métodos por si 

mesmo. (...) não há, no entanto, nenhum método direto para resolver o problema em sua 

complexidade; tudo que pode ser feito é experimentar continuamente, começando de 

pressupostos definidos; e nesta experimentação o princípio mestre deve apoiar-se, em 

última instância, na intuição histórica.”. (SCHWEITZER, 2009, p. 16). 

 

 

Além das referências da Bíblia cristã, onde há os relatos de suas mensagens e 

ações, outros autores pagãos, consagrados universalmente, podem ser comentados, como 

havendo, de uma forma ou de outra, recordado sobre sua pessoa em momentos específicos. As 

passagens são curtas e singulares. Há alguns escritores latinos e um judeu, que são 

imediatamente elencados, como os romanos, Tácito e Suetônio, e Flávio Josefo, o historiador 

judeu. À estes, ainda se pode acrescentar, Plínio, o Jovem, Governador da Bitinia, em carta 

endereçada ao imperador Trajano, em 112 d.C, ainda que não direcione especificamente seu 

texto em Jesus. 

Tácito, (Públio Cornélio Tácito, 56/57 d.C - ? d.C.) em sua clássica obra Anais, 

registra o momento da perseguição contra cristãos, movida pelo imperador Nero (Lúcio 

Domício Enobardo – 37- 68 d.C.), a partir de um incêndio irrompido em Roma, e que destruiu 

boa parte da cidade em 64 d.C., e de acordo com o autor, sendo Nero, suspeito da autoria, 

comenta: 

  

“Assim Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados, e castigou com as penas 

mais horrorosas a certos homens que, já dantes odiados por seus crimes, o vulgo chamava 

cristãos. O autor deste nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao 

último suplício pelo Procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, até ali tinha 

estado reprimida, já tornava a grassar não só por toda a Judéia, origem deste mal, mas até 

dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo, e tudo quanto há de mais 

vergonhoso vem acumular-ser, e sempre acham acolhimento”. (TÁCITO, 1950, p.408-

409). 

 

Suetônio, (Caio Suetônio Tranquilo – 70 d.C - ?), historiador e biógrafo da família 

imperial dos Césares e de alguns imperadores posteriores, é o autor da referência seguinte; a 

recordação que o autor faz, é mais curta, e comenta sobre um acontecido, incluso no período 

da história romana, a administração do imperador Cláudio (Tibério Cláudio Druso), com as 

seguintes palavras: “expulsou de Roma os judeus, sublevados constantemente por incitamento 

de Chresto”. (SUETÔNIO, 1966, p. 258).  
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O texto de Plínio, o Jovem, recordado por Henri Bettenson registra, encerrando os 

autores latinos, que podem ser citados, a seguinte afirmação:  

 

“recebi uma lista anônima com muitos nomes. Os que negaram ser cristãos, considerei-os 

merecedores de absolvição; de fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e 

reverenciaram com incenso e libações vossa imagem colocada, para este propósito, ao 

lado das estátuas dos deuses, e, pormenor particular, amaldiçoaram a Cristo, coisa que um 

genuíno cristão jamais aceita fazer. (...) outros inculpados da lista anônima, começaram 

declarando-se cristãos, e logo negaram sê-lo, declarando ter professado esta religião 

durante algum tempo, renunciando à ela três ou mais anos; alguns a tinham abandonado 

há mais de vinte anos. Todos veneraram vossa imagem e as estátuas dos deuses, 

amaldiçoando a Cristo.” (PLÍNIO apud BETTENSON, 1983, p. 29). 

 

 

Finalmente, há uma famosa citação, encontrada na obra de Flávio Josefo, História 

dos Judeus, líder judaico antes da tomada de Jerusalém e depois, protegido por Vespasiano e 

Tito, ambos, imperadores romanos e seus futuros protetores: 

 

“neste tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo 

simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que 

tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, 

mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-

no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o 

abandonaram depois da morte. Eles lhe apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, 

como os santos profetas o tinham predito e que ele faria muitos outros milagres. É dele 

que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome”. (JOSEFO, 1991, p.156). 

 

 

Em relação ao texto de Josefo, Mierelle Lebel, faz a seguinte observação: “se 

tivesse escrito essas linhas, Josefo seria cristão, o que claramente não era” (LEBEL, 1991, p. 

258); a polêmica sobre a autoria do texto, perdurou por séculos, até ser considerada uma 

interpolação feita por cristãos, possivelmente com o intuito de assegurar mais credibilidade à 

história de Jesus, além da já conseguida com os textos canônicos da Bíblia; a autora citada, 

conclui sobre o referido comentário, afirmando: “ninguém pensa que Josefo possa ter escrito 

de seu próprio punho”. O autor Bornkamm, por seu turno,  considera o comentário de Tácito, 

o único que pode ser considerado seriamente, afirmando: “(...) é esta propriamente, a única 

fonte prestável que a literatura romana nos oferece, pois já na seguinte, na Vita do imperador 

Cláudio (...) pertencente a pena do biógrafo Suetônio (séc. II), embora se possa relacionar, de 

alguma forma com Cristo e o cristianismo, temos de considerá-la como inteiramente falsa”. 

(BORNKAMM, 1976, p. 26).  
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Chama a atenção no caso de Jesus Cristo, a complexa construção pela qual sua 

história sofre, enriquecida em poucas décadas: do emotivo e quase sempre ríspido mestre 

encontrado em Marcos: Mc. 1:25; 3:5, 32-35; 6:11; 7:27; 9:19; 10: 17-18; 11: 12-14 (BÍBLIA 

DE JERUSALÉM, 1985, p. 1898, 1901-1902, 1905, 1908, 1911, 1913, 1915), ao ser 

impactante encontrado no Apocalipse de João: Ap. 1: 12-18 (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

1985, p. 2302); tal processo foi relativamente rápido, sendo visível em muitos momentos, nos 

textos canônicos, uma depuração, no que diz respeito às suas emoções, ainda que em alguns 

episódios neo-testamentários, a sua humanidade fique à margem das maquiagens e que apesar 

deste esforço, muito dela perdura.  

O escritor A. N. Wilson expressa: “(...) nos Evangelhos, lemos Jesus perdendo a 

calma, se desentendendo com sua família, (...) ele é mostrado como um ser humano 

completo”. (WILSON, 2004, p. 190). Mas, como Campbell, recorda, dando certo respaldo à 

tais modificações encontradas nas personalidades dos heróis míticos, o seguinte: “o herói, 

(...), é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações pessoais e locais e alcançou 

formas normalmente válidas, humanas”. (CAMPBELL, 1993, p. 28).  

No caso de Jesus, a imagem dos textos cristãos que passa a ser encontrada, vai se 

tornado quase asséptica, tentando-se talvez associar sua humanidade, como uma encarnação 

apenas necessária, para que como deus, pudesse circular na sofrida seara humana, totalmente 

diferente dos emotivos e escandalosos deuses gregos e latinos, tema caro e defendido nos 

debates cristãos dos primeiros séculos, mesmo que estes também, dentro das culturas que lhes 

dão vida, sejam relatados com peculiaridades supra-humanas. Há um período pagão que se 

ombreia, com o da formação do cristianismo, e que marca inúmeras comparações, 

alimentando o orgulho dos primeiros seguidores cristãos; os perfis éticos, pagão e cristão, se 

acentuam, com o paganismo sempre numa ponta, considerado e representado pela idéia de 

excesso e grande licenciosidade, e o cristianismo, encarado como possuidor de uma pureza 

cristalina e inequívoca, do outro; recorda Santo Agostinho, o mundo dos deuses pagãos e de 

seus fiéis, da seguinte maneira: 

 

 “(...) Terêncio, jovem libertino vê, em pintura na muralha, como Júpiter faz cair certa 

chuva no regaço de Dãnae e, protegendo com tamanha autoridade sua torpeza, jacta-se de 

haver seguido as pegadas de um deus. Que deus? Aquele cujo trono sacode a profunda 

abóbada dos céus. Pigmeu que sou, teria vergonha de imitá-lo? Não! Imitei-o e com 

muito gosto!”. (AGOSTINHO, 2012, p. 88).  
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O escritor J. N. Hillgarth relata um texto de Vitricio de Rouen (396 d.C.), com as 

seguintes palavras:  

 

“em nossa mão direita carreguemos sempre as armas da fé e da paciência. Golpeemos de 

uma vez se algum inimigo atacar. Tais armas os apóstolos já brandiram. Armados com 

elas, eles quebraram os pescoços da intemperança, da lascívia, da cobiça, da ambição, da 

fúria e do orgulho... Que ninguém deserte o estandarte do Salvador; ele nos deu o 

exemplo” (VITRICIO de ROUEN apud HILLGARTH, 2004, p. 41).  

 

 

A idéia de uma divindade acima do bem e do mal, já era requerida pelos povos 

tempos afora; entre os gregos, alguns fragmentos da obra de filósofos pré-socráticos, 

requerem esta situação, apesar de que, a forma de entendimento da divindade, entre os 

helenos, fosse se acrescentando progressivamente, de valores e atitudes éticas complexas; a 

forma encontrada pela poesia, recordando os deuses e heróis, não agradava muitos daqueles 

filósofos, responsabilizando alguns poetas ou aedos, por esta situação. Em um fragmento, 

Heráclito de Éfeso, um dos importantes filósofos do século IV a.C., escreve: “muita instrução 

não ensina ter inteligência; pois teria ensinado Hesíodo e Pitágoras (...) Homero merecia ser 

expulso dos certames e açoitado (...)”. (PRÉ-SOCRÁTICOS, 1996, p. 92); em Xenófanes, 

outro filósofo de igual período, encontra-se: “tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo, 

tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude mútua”. 

(PRÉ-SOCRÁTICOS, 1996, p. 70). Platão, em sua obra República, recomenda uma postura 

que será ideal os governantes terem, quando comentarem sobre as divindades aos jovens e às 

crianças: 

 

 “que jamais se lhes conte a história de Hera acorrentada pelo filho, de Hefesto 

precipitado do céu pelo pai, por ter defendido a mãe, que aquele maltratava, e os 

combates entre os deuses que Homero imaginou, quer essas ficções sejam alegóricas, 

quer não. Pois uma criança não pode diferenciar uma alegoria do que não é, e as opiniões 

que recebe nessa idade tornam-se indeléveis e inabaláveis”. (PLATÃO, 2000, p. 66).   
 

 

Um escritor cristão, nos primeiros séculos, Aristides de Atenas, faz coro aos 

pensamentos dos pré-socráticos: 

 

 “os gregos que se dizem ser sábios, mostraram-se mais ignorantes do que os caldeus, 

introduzindo uma multidão de deuses que nasceram, uns varões, outros fêmeas, escravos 

de todas as paixões e realizadores de toda espécie de iniquidades. Eles mesmos contaram 

que seus deuses foram adúlteros e assassinos, coléricos, invejosos e rancorosos, parricidas 

e fratricidas, ladrões e roubadores, coxos e corcundas, feiticeiros e loucos.”. (ARISTIDES 

DE ATENAS in PADRES APOLOGISTAS, 2010, p. 43). 
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Certamente, ver a poesia de um Homero, de cores depreciativas, possivelmente é 

uma pressa ou uma crítica, não ao aedo em si, mas em algumas tendências mais humanizantes 

no mito, que poderia ser permitido ou tolerado, para um modelo que estava se distanciando 

cada vez mais das cosmogonias antigas. O aedo entre os gregos, tem um papel preponderante, 

e certamente, tanto Heráclito como Xenófanes sabiam disto. O papel poético para eles, era 

bem mais sério e importante, de que o modelo contemporâneo pode imaginar. Escreve Jaa 

Torrano, em notas introdutórias, na Teogonia de Hesíodo:  

 

“o aedo (...) se põe ao lado e por vezes acima dos basileis (reis), nobres locais que 

detinham o poder de conservar e interpretar as fórmulas pré-jurídicas não-escritas e 

administrar a justiça entre querelantes e que encarnavam a autoridade mais alta entre os 

homens. Essa extrema importância que se confere ao poeta e à poesia repousa em parte 

no fato do poeta ser, dentro das perspectivas de uma cultura oral, um cultor da Memória 

(no sentido religioso e no da eficiência prática), e em parte no imenso poder que os povos 

ágrafos sentem na força das palavras e que a adoção do alfabeto solapou até quase 

destruir”. (TORRANO in HESÍODO, 1992, p. 17). 

 

 

É necessário recordar, os deuses não existiam por si; precisariam de uma cultura 

ou uma forma cultural de significação e existência, e nisto, os poetas eram portadores dos 

registros culturais onde circulavam, e atendiam demandas coletivas; os deuses gregos, são os 

gregos em forma divina. José Américo Pessanha recorda que, “os deuses homéricos são 

fundamentalmente deuses da luz (de dios provém tanto „deus‟ quanto „dia‟) e seu 

antropomorfismo não diz respeito apenas à forma exterior, semelhante à dos mortais: os 

deuses também são animados por sentimento e paixões humanas”. (PESSANHA in PRÉ-

SOCRÁTICOS, 1996, p. 8). E o autor acrescenta: “alem de informar sobre a organização da 

polis arcaica, as epopéias homéricas são a primeira expressão documentada da visão 

mitológica dos gregos”. (PESSANHA in PRÉ-SOCRÁTICOS, 1996, p. 8). Vernant 

acrescenta: 

 

 “Possuído pelas Musas, o poeta é o intérprete de Mnemósýne, como o profeta inspirado 

pelos deuses, o é de Apolo. Aliás, entre a adivinhação e a poesia oral, tal como ela se 

exerce, na Idade arcaica, nas confrarias de aedos, de cantores e músicos, há afinidades e 

mesmo interferências (...). Aedo e adivinho tem em comum um mesmo dom de 

„videncia‟, privilégio que tiveram de pagar pelos preço de seus olhos”. (VERNANT, 

1990, p. 137).  

 

Para os modelos cristãos, e para a forma como o fiel vê as ações de Jesus Cristo, a 

situação é distinta, uma vez que seu mito, de certa maneira, o deixa à margem, no universo 
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comparativo mitológico, e o entendimento inicial do cristianismo no mundo pagão, era a de 

um combate entre o bem e o mal; as discussões culturais são absolutamente irrelevantes. A 

teologia cristã que se constitui em torno da imagem de Jesus, caminha para que a mesma, se 

acrescente progressivamente, de um conteúdo compatível com uma perfeita divindade, mas 

uma divindade diferente, da que poderia ser encontrada nas inúmeras interpretações culturais 

religiosas, que normalmente podiam ser localizadas neste período histórico. Jesus, encarna 

além do bem, a perfeição. Na Idade Média, se pode recordar um texto da mística Santa 

Gertrude de Hefta (1256 – 1302), citado por Campbell, onde a mesma exclama:  

 

“e quando tu te aproximaste de minha indignidade com tua face ardentemente desejada, 

pois concede toda a bem-aventurança, senti que uma luz inefavelmente vivificadora, se 

dirigiu dos teus olhos para os meus. Penetrando em todo o meu ser interior, ela produziu 

em cada membro um efeito maravilhoso, como se dissolvesse minha carne e meus ossos 

até suas raízes; de maneira que tive a sensação de que toda a minha substância nada mais 

era do que esplendor divino, que, atuando sobre si mesmo de modo indescritivelmente 

prazeroso, transmitia ao meu espírito uma serenidade e uma alegria incomparáveis”. 

(HEFTA apud CAMPBELL, 1992, p. 77). 

 

A construção da história de Jesus Cristo, repousa na ética impecável, de um 

homem, movendo-se ainda que apaixonadamente, entre as contradições de uma humanidade, 

e as constituições diversas de suas atitudes dentro de sua cultura, que alicerçarão 

possivelmente seu processo de condenação e execução, bem como, a idéia da inspiração da 

ação divina, à margem dos anseios e desejos humanos; posteriormente, recebendo ainda os 

traços de uma divindade amorosa, distinta de uma radical moral nômade e guerreira, ainda 

que perdurem fragmentos desta origem no mito cristão; os artefatos mitológicos diversos, se 

fundem e dão ao mito cristão, um caráter peculiar. Justino de Roma exclama em um dos seus 

conhecidos textos:  

 

“Que nosso Cristo curaria todas as enfermidades e ressuscitaria mortos, escutai as 

palavras que isso foi profetizado. São estas: „diante dele, o coxo saltará como cervo e a 

língua dos mudos se soltará, os cegos recobrarão a vista, os leprosos ficarão limpos e os 

mortos ressuscitarão e começarão a andar. Que tudo isto foi feito por Cristo, vos podereis 

comprovar pelas Atas redigidas no tempo de Pôncio Pilatos”. (JUSTINO DE ROMA, 

2010, p. 63).  

 

 

Claramente, Jesus Cristo é apresentado como a luminosidade desejada naquele 

mundo antigo. Pode ser comparado a outros elementos, como o „pastor‟, „a videira‟, „a água 

vivificante‟, mas é a luz, a tipificação mais acentuada e o símbolo que para o cristão, 

considerado mais adequado, por muitos motivos; ele é o „sol‟ do mito cristão, ainda que seja 
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timidamente citado como tal, mas como se verá, as características dos deuses solares, podem 

se tornar uma dificuldade, não pelo motivo do paganismo estar presente nas crenças da igreja 

cristã. O mito do sol, de fato, não atende ou alcança completamente o que foi conseguido, 

com a imagem construída do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele, com as características pelas 

quais sua história se constitui, não necessita de uma terminologia mítica pagã em muitos 

aspectos. Os acréscimos culturais mitológicos pelo qual sua história passou, o transformaram 

para além de inúmeras divindades solares conhecidas. 

 

 

 

1.4   Os Mitos Solares 

 

 

Possivelmente, o Sol, junto com toda a “família cósmica”, encontra-se entre os 

elementos mais antigos cultuados. Num mundo sem eletricidade ou as descobertas 

fundamentais, que promoveram uma vida com mais segurança ou comodidade, sofrendo os 

efeitos impactantes da escuridão absoluta ao chegar a noite, sua presença era certamente 

cercada de grande paz e alívio, e o astro solar, a cada manhã, removia os temores noturnos, 

que percorriam as emoções das pessoas nos primórdios pré-civilizatórios. Recordam Borg e 

Crossan que,  

 

“a luz é um símbolo arquetípico. O arquétipo, como sugere a raiz da palavra é uma 

imagem, um „tipo” impresso na consciência humana desde os tempos imemoriais, desde 

“os primórdios‟. Conhecido em todas as culturas, o arquétipo da luz, com seu oposto de 

escuridão, é central em tradições religiosas do mundo inteiro. É também, como veremos 

fundamental na Bíblia judaica, no Novo Testamento e na teologia da Roma Imperial”. 

(BORG e CROSSAN, 2008, p. 205). 

 

 

Jung fala sobre o termo arquétipo:  

 

“o conceito de arquétipo deriva da observação reiterada de que os mitos e os contos da 

literatura universal encerram temas bem definidos que reaparecem sempre e por toda 

parte. Encontramos estes mesmos temas nas fantasias, nos sonhos, nas ideias delirantes e 

ilusões dos indivíduos que vivem atualmente. À estas imagens e correspondências típicas, 

denomino representações arquetípicas”. (JUNG, 2012, p. 486).  
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As culturas agrárias, por exemplo, dependiam totalmente do sol; a sua chegada ao 

horizonte, marcada por luz e calor, irrompia e afastava as trevas noturnas de uma forma, que, 

os temores e inseguranças mais imediatos eram quase prontamente dissipados, alternando a 

segurança ligada ao aspecto mais imediato da subsistência, até os modelos psicológicos da 

iluminação, promovendo esta a segurança, numa época que parte considerável do dia, 

mergulhava na mais absoluta escuridão, evocando medos reais e imaginários. Afirma Harpur, 

“que a religião antiga baseava-se nos aspectos solares e lunares (...) o que é fundamental 

recordar que, quando exaltavam o esplendor do sol, eles o viam como algo simbólico (...) o 

deus sol era a incorporação, ou o modelo, do que cada um de nós, por meio da evolução 

espiritual, deveria tornar-se finalmente”. (HARPUR, 2008, p. 36). Pode-se recordar de igual 

modo, que um dos medos mais constantes dos antigos grupos humanos, era a possibilidade do 

sol não surgir no horizonte, a partir do ocaso. Seria „a morte do Sol‟, um tema quase universal 

dentro da mitologia. Escreve Campbell: 

 
 “Os medos e fascínios noturnos são dissipados pela luz, que sempre foi sentida como 

vinda de cima, provendo direção e orientação. As trevas, por sua vez, o peso, a força da 

gravidade e o interior escuro da terra, da selva ou do mar profundo, assim como certos 

medos e prazeres extremamente intensos, durante milênios, devem ter constituído uma 

vigorosa síndrome da experiência humana, em contraste com o vôo luminoso da esfera 

solar que desperta o mundo para e através de imensuráveis alturas”. (CAMPBELL, 1992, 

p. 59). 

 

A divinização solar, por conseguinte, encontrava-se entre as culturas antigas, 

sendo seu culto quase onipresente, ressaltando-se apenas diferenças geográficas, históricas e 

sociais, que cada povo entendia ser o astro nos contos mitológicos; não raro, muitas dos 

contos dos heróis salvadores, estavam relacionados à luz ou aos deuses solares, direta ou 

indiretamente, não como a luz de um sol físico, mas a das revelações, da interiorização e de 

caráter fundamental, para a elevação da condição humana, com consequências para a vida 

futura, em seu percurso terrestre – as heróicas ações fariam parte de um contraste; elevação ou 

condenação das atitudes dos personagens míticos, servindo de alimento para o imaginário das 

culturas e modelo de conduta. 

Dentro da composição do Universo, e presente em suas relações com outros 

mitos, ou elementos cosmogônicos, há os aspectos opostos e importantes envolvidos com as 

divindades solares gregas: se recorda o momento da escuridão e do frio, encontrados no 

inverno, onde a natureza se „recolhe‟, e as noites acabam se tornando mais longas – tais 

condições, normalmente eram associados aos cultos dos deuses lunares e subterrâneos. Estes 

cultos, relacionados às divindades femininas (Selene, Ártêmis, Diana, Perséfone), eram em 
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contextos patriarcais, normalmente carregados de medo e tensão, apesar de que, como é 

constante no mito, os contos e as crenças experimentarem uma multiplicidade de versões.  

De igual modo, talvez, não seja possível deixar à margem nesta análise, a 

recordação que durante boa parte do desenrolar das culturas humanas, que se desenvolveram 

pelos milhares de anos, inclusive as mais remotas e pré-históricas, o mundo sofreu um 

fenômeno que o homem contemporâneo desconhece a experiência: as glaciações. Talvez, as 

estas não possam ser associadas especificamente, ao período da comemoração do Solstício de 

Inverno, mas pode-se imaginar, que seria um forte elemento constitutivo de culto, para que de 

fato, o sol, tenha sido adorado, como uma espécie de registro psicológico grupal e elemento 

de salvação coletiva, evidenciando sua importância como elemento de calor e luz, num mundo 

cercado de gelo e temperaturas em grande parte mortais.  

As glaciações, que provocaram a extinção de espécies inteiras de animais, 

situaram-se nas regiões do hemisfério norte, onde exatamente os cultos solares citados, 

tiveram uma grande força e relevância; o mundo glacial era completamente diferente, e como 

afirmam os pesquisadores, quase tudo era envolto em solidão, frio e gelo, forçando homens e 

animais a migrarem para regiões mais quentes, a fim de conseguirem sobreviver.  

Desta forma, pode-se imaginar, que com a presença constante de um ambiente 

inóspito, provocado pela chegada de um período de frio que possivelmente, parecia 

interminável, todos os elementos ligados ao calor e a luz, conseguiriam representar, além da 

óbvia condição que possuíam, uma presença a ser comemorada. Brissaud compõe mais ainda, 

o quadro de um mundo inóspito: 

 

 “a medida que se opera a glaciação, os invernos são cada vez mais rudes, o frio se 

intensifica, a floresta recua (...) no Worm II, o frio volta mais rigoroso do que nunca. As 

florestas dão lugar às estepes percorridas por manadas de mamutes com longos pelos e de 

rinocerontes lanudos, por bandos de cavalos e de renas, vindos das regiões boreais, agora 

cobertas por espessas camadas de gelo. Os homens de Neanderthal, para vencer este 

clima rude, frio e seco, metem-se em cavernas. Ali, se aquecem, agrupados em redor do 

fogo, enquanto os elementos se desencadeiam no lado de fora. São obrigados a disputar 

sua morada com as grandes feras carnívoras que são o urso das cavernas, o leão das 

cavernas e a hiena das cavernas”. (BRISSAUD, 1978, p. 62).  

 

 

Mediante a importância que os cultos solares demonstram, se pode imaginar que a 

comemoração a presença do Sol, um pouco mais no horizonte em pleno inverno, sustente-se 

mais além que tradicionalmente é imaginado. No entanto, a festa do Solstício de Inverno, de 

fato, reside naquele momento anual específico de uma retirada mais tardia do astro, em seu 
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declínio no céu, até porque o inverno não se situa em poucos dias, como acontece neste 

período, que se inclui o culto milenar do Sol. 

 

 

1.5  O Deus Sol Hélios 

 

 

Nas culturas gregas primordiais, o sol divinizado apresenta-se com o nome de 

Hélios, um Titã, fazendo parte da raça de imortais, inimigos perenes dos Olímpicos; segundo 

Brandão, ele é: “filho do titã Hiperion e da titânida Téia. Hélios era portanto, um deus anterior 

aos olímpicos (...) era representado como um jovem de grande beleza, com a cabeça coroada 

de raios, como se fora uma cabeleira de ouro (...) cada manhã, precedido pelo carro de Eos 

(Aurora) avançava impetuosamente, derramando luz sobre o mundo dos vivos”. (BRANDÃO, 

1993, p. 508), como se pode observar, na personificação do deus (figura 2): 

           

    Figura 2-  Jarro grego com representação do deus Hélios                                

                           

                     Fonte: http://pt.fantasia.wikia.com 

 

 Ainda de acordo com este autor,  

 

“tinha por irmãos a Eos (Aurora) e Selene (Lua). De seu casamento com Perseis, filha de 

Oceano e Tetis, nasceram a mágica Circe, Eetes, rei da Cólquida; Pasífae, mulher de 

Minos e Perses que destronou Eetes, mas acabou sendo morto pela sobrinha Medéia. 

Além de Perseis, o primitivo deus-sol uniu-se à várias divindades menores. Com a ninfa 

Rodes teve as sete helíades: Óquimo, Cércafo, Macareu ou Macar, Áctis, Tanages, 
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Tríopas e Cândalo; com sua cunhada Climene, foi pai de cinco helíades: Mérope, Hele, 

Febe, Etéria, Dioxipe ou Lopécia e o herói Faetonte”. (BRANDÃO, 1993, p. 508-509). 

 

 

O deus é citado no antigo poema Teogonia de Hesíodo, e nas obras homéricas  

Iliada e Odisséia, e divide com o deus Apolo, o protagonismo de alguns mitos, relembrando 

os relatos mais tradicionais. De acordo com Castro, “o culto de Hélios originou-se na Ásia, e 

numa época bastante remota, estendeu-se por todo o território grego: Élida, Apolônia, 

Corinto, Argos, Trezena, Cabo Tênaro, Atenas, Trácia e particularmente a ilha de Rodes, 

consagrada ao deus” (CASTRO, 1973, p. 290). É nesta ilha que uma gigantesca estátua sua, 

será construída na entrada do porto – o Colosso de Rodes - considerada uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo, e destruída por um terremoto, aproximadamente em 200 a.C. 

Segundo ainda Castro, o seu culto começa a apresentar declínio por “volta do V a.C, sob a 

influência do crescente prestígio de Apolo” (CASTRO, 1973).  

Sendo um Titã, e estes simbolizando as forças da natureza, é distinto do membro 

solar da família olímpica, que representa atividades culturais definidas, atestando um extrato 

cultural mais complexo e moderno; recorda Campbell que, “eles e sua mitologia são 

originários de um pensamento e religião anterior ao panteão clássico dos olímpicos e os 

episódios nos quais aparecem tem com frequência características de um estilo extremamente 

primitivo”. (CAMPBELL, 1992, p. 92).  

O deus resiste relativamente bem ao desenrolar séculos, e o seu mito não 

sucumbe, num período que seja próximo ou posterior, ao surgimento do cristianismo, ainda 

que as culturas que o moldam, tenham sido absorvidas ou destruídas. Na verdade, até os 

egípcios o cultuam, fato recordado por P. Commelin, chegando a terem uma cidade 

homenageando-o, denominando-a de “Heliópolis” (COMMELIN, s.d., p. 82), fato este, 

possivelmente ligado à helenização do país, promovido em grande parte pela ação de 

conquista de Alexandre, o Grande, mas sem esquecer de qualquer forma, que os egípcios 

possuíam grande apreço e um forte culto solar em sua cultura. Mais tarde, entre os latinos e 

sob a pena do filósofo Sêneca, o deus é citado num prólogo, na boca do personagem Medéia, 

título de uma peça teatral de autoria deste filósofo, assim expressando o texto:  

 

“o ancestral de minha raça, o Sol, contempla este espetáculo; não se deixa ele contemplar 

e não percorre ele sentado como de costume em sua carruagem, os serenos espaços do 

céu? Não volta ele ao lugar de onde se levantou, não faz ele recuar o dia? Concede-me, 

concede-me ser transportada através das nuvens pela carruagem paterna, concede-me as 
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tuas rédeas, ó pai; permite-me guiar com teus chicotes flamejantes os cavalos de fogo”. 

(EPICURO et. al., 1988, p.219). 

 

 

Harpur, faz o seguinte comentário sobre Constantino (figura 3), o imperador que 

tirou das sombras o culto cristão, inserindo-o definitivamente na sociedade romana, e daí para 

sua assimilação pelo mundo: “o primeiro imperador ostensivamente cristão, Constantino, que 

se converteu a nova fé no inicio do século IV, continuaria sendo um adorador do deus sol 

Hélios (grifo nosso) por muitos anos mais, conforme revelam moedas e outras evidências”. 

(HARPUR, 2008, p. 91). Assim Hélios, estava em pleno século cristão, no coração do 

controlador máximo do Império Romano, atravessando períodos imemoriais.  

 

                   Figura 3 - Busto de Constantino no capitólio romano 

                        

                        Fonte: http://tribodejacob.blogspot.com.br 

 

 

Na Odisséia, Hélios sofre em suas páginas, aparentemente, uma perda de status 

divino. Ainda que seja tratado com a máxima precaução pelos humanos, como é comum, o 

cuidado respeitoso às divindades, é recordado, como um rei divino, mas que não reside nos 

palácios maravilhosos dos grandes deuses no Olimpo, denotando que não se incluía entre a 

„elite espiritual olímpica‟; habita uma ilha, e cujo mérito principal, é ser possuidor de um 
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rebanho de vacas sagradas, recordado pelo poeta: “sete manadas de vacas e sete belos 

rebanhos de ovelhas, cada um com cinquenta cabeças.”. (HOMERO, 2003, p. 160); os 

animais serão mortos pelos náufragos gregos, que cansados e famintos, companheiros do 

solerte Ulisses, não respeitam as regras de hospitalidade e atacam as reses; o ato impensado 

provocará sua ira que se mostra profunda, chegando ao ponto de ir até o Olimpo, queixando-

se ao pai dos imortais, Zeus, nos seguintes termos: 

 

“Zeus pai e demais deuses bem-aventurados e sempiternos, castigai os companheiros de 

Ulisses, filho de Laertes, pela insolência de terem matado minhas vacas, que eram toda a 

minha alegria, em minha ascensão ao céu constelado, ou quando em meu ocaso, retornava 

do céu à terra. Se não sofrerem o devido castigo pela morte de minhas vacas, baixarei à 

morada de Hades e brilharei para os mortos”. (HOMERO, 2003, p. 166). 

 

Os impiedosos mortais são punidos pelo ato sacrílego. As relações dos mitos, com 

figuras ligadas a animais, são quase sempre relativas aos cultos da terra, ainda que se 

apresentem neste caso, passos após a passagem ou transição, da condição nômade, ou a 

dependência da caça, quando acontecia, no caso de estágios mais primevos e 

consequentemente, recuados no tempo.  

A cultura minóica, uma das remotas fontes da cultura grega, é reconhecida por sua 

ligação com o culto ao touro, refletido particularmente, no famoso mito do Labirinto e do 

Minotauro, envolvendo o herói Teseu. Como foi comentado, na linhagem do deus solar 

Hélios, há Pasífae, esposa traidora do rei Minos, com um touro, sendo mãe do Minotauro e 

trazendo para os relatos míticos, mais uma identificação do deus com uma cultura agrária, 

denunciada pela presença dos cultos à vaca e ao touro. Recorda Elisabeth Loibl, que: “os 

chifres da vaca são símbolos da lua, e o touro, com sua força procriadora, simboliza a 

fertilidade. Era um animal sagrado não apenas em Creta, mas para as populações da (...), 

Espanha, Itália, Egito, Mesopotâmia, Irã e até da Índia” (LOIBL, 1988, p. 31).  

Desta forma, a referência de seu rebanho e de sua relação com este, longe de 

significar um mero relato tardio ou decadente do mito, atesta possivelmente, a ligação com 

elementos importantes para a consolidação da condição humana, a partir do processo de 

sedentarização e do pastoreio. Percebe-se desta forma, a antiguidade presumida dos cultos 

cretenses, que o texto da Odisséia relata, preservando este antigo deus em seu discurso e que 

não se encontra no deus solar seguinte, cultuado entre os gregos, Apolo. Ainda digno de 

comentário, é que o pai dos deuses e dos homens, Zeus, teve como ama de leite, um animal de 

chifres, a cabra Aix, havendo sido criado na ilha de Creta, e uma de suas amantes, a jovem Io, 
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é metamorfoseada por ele, em novilha, a fim que escape da perseguição da divina esposa, a 

deusa Hera. Finalmente, o grande rei Minos, foi um dos seus filhos na mitologia. 

No prólogo do texto de Eurípides, As Fenícias, Hélios e Apolo estão juntos, como 

divindades singulares: aquele como o Sol, numa recordação primeva de sua divinização, 

enquanto que Apolo, faz sua presença na peça teatral, como o deus do oráculo, vaticinando a 

trágica relação que aconteceria entre Jocasta, Laio e um futuro filho, Édipo: 

 

“Ó tu que traças tua rota entre os astros no céu 

E, no rolar das rodas de teu carro de ouro, 

Chovem, Hélio, (grifo nosso) chamas de teus fogosos corcéis, 

Com que raio funesto fulminaste Tebas outrora 

No dia em que Cadmo pisou nesta terra, 

Bem longe das marítimas costas fenícias! 

(...) 

Como compartilhássemos o leito por muitos anos 

Sem que fruticássemos filhos, meu marido  

Procurou Febo para interrogá-lo  

Sobre a possibilidade de prole masculina em nosso palácio. 

Apolo (grifo nosso) falou: Senhor de Tebas dos luzentes corcéis, 

Não lances semente no sulca da vida contra a vontade 

Celeste. Se gerares um filho, o gerado te matará, 

E toda a tua casa perecerá num abismo de sangue”.  (EURÍPEDES, 2008, p.27). 

 

 

Em As Metamorfoses, texto de Ovídio, e posterior séculos a Odisséia, Hélio surge, 

apresentando-se com um status de divindade solar, compondo alguns mitos. Mas se continua 

sendo citado, já divide com Apolo, a prerrogativa de deus sol, aparentemente sem prejuízo 

para ambos. Afirma Fustel de Coulanges que,  

 

“(...) o mesmo agente físico, visto sob diversos aspectos, recebeu dos homens nomes 

diferentes. E assim o Sol, por exemplo, foi chamado aqui de Héracles (o glorioso); ali, 

Febo (o brilhante) e, mais além, Apolo (o que afasta a noite ou o mal); certo homem 

adora-o como Ser Superior (Hipérion), outro já o chama compassivo (Alexicacos)” 

(COULANGES, 1975, p. 98).  

 

 

De qualquer maneira, percebe-se que a divindade em textos próximos, ao 

surgimento do cristianismo, como é o caso das Metamorfoses, já não é um protagonista muito 

convincente, sendo praticamente, um coadjuvante nos mitos em que é referido. O que é 

preciso no entanto compreender, é que sofrendo ou apresentando reduções, em seu contexto 

poético e mítico, seu mitologema e seu culto entrará pelos séculos, sofrendo internamente 

poucas modificações, dada a importância do Sol para as culturas primevas, entre as quais as 

gregos se situavam, mesmo que registre um mito remoto. A composição de sua origem 
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titânica, demonstra por onde este mito confrontou-se e absorveu as influências destes 

encontros, e isto num período tão recuado quanto o mito de Apolo começa a aparecer. 

 

 

 

1.6 Um Contraponto: o Sol e as Divindades Noturnas 

 

 

Há um lado a se considerar, que é oposto à luz, entre os deuses gregos, em sua 

mitologia arcaica, encontrado na deusa da Noite (Nix), uma divindade primordial, ou seja, o 

lado da escuridão e da noite, que no mito, alimenta relações em grande parte ambíguas com os 

deuses solares; Nix, era uma deusa respeitada e temida, entre os próprios deuses; um evento 

que a envolve pode recordado num texto homérico, da seguinte forma: a „mãe‟ dos deuses 

Hera, durante a guerra de Tróia, necessita auxiliar os gregos e pensa em pedir ajuda à Hipnos, 

o deus do sono, para que adormeça o grande Zeus, uma vez que este estava favorecendo os 

troianos na Guerra; Hipnos recebe a promessa de prêmios, se conseguir o intento. Ao ouvir o 

apelo da deusa, são tais as palavras do Sono para Hera, pedindo desculpas por não poder 

atendê-la – em um outro momento, sofreu perseguição movida por Zeus, e temia uma 

repetição; o poeta escreve, colocando as palavras na boca do deus: 

 

“Despertando, furioso se mostra Zeus grande; os outros deuses maltrata, buscando-me em 

todos os cantos; e destruir-me-ia, talvez, atirando-me do éter às ondas, não fosse a Noite 

salvar-me, que os deuses e os homens impera. A ela me recolho, refreando Zeus crônida a 

cólera imensa, pelo receio de à rápida Noite causar desagrado”. (HOMERO, s.d., 231-

232).   

 

Segundo Commelin, “A Noite, deusa das trevas, filha do Caos, é na verdade a 

mais antiga divindade. Certos poetas a consideram filha do Céu e da Terra: Hesíodo dá-lhe 

um lugar entre os Titãs e o nome de Mãe dos Deuses, porque sempre  se acreditou que a Noite 

e as trevas haviam precedido a todas as coisas”. (COMMELIN, s.d., p.21). Possivelmente o 

temor que Nix inspirava, era o encontrado entre o temor real e imaginário, de um mundo que 

passava grande parte de seu período, em uma escuridão desconhecida pelos padrões 

contemporâneos; ressalta-se que a Noite seja exatamente um dos deuses primordiais do mito 

grego, fazendo eco ao que outras mitologias contavam, com o mundo iniciando no caos e na 

escuridão. Os deuses lunares e noturnos gregos, são divindades fêmeas e uma deusa lunar, 
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está entre a raça titânida, Selene, irmã do Hélios, e, consequentemente, encontrada entre os 

cultos primordiais, e suas características vão compondo-se gradativamente, no decorrer dos 

séculos, a aspectos maléficos e soturnos.  

Digno de observação, é que tantos os irmãos titãs, como os olímpicos, sol e lua, 

são encontrados como parceiros constantes e concordantes, não revelando qualquer 

polarização, entre dia e noite, luz e escuridão, bem ou mal. Ártemis, a irmã de Apolo, deusa 

lunar posterior à Selene, e divindade como ele, do mundo oriental, apresenta-se nos mitos, 

como ciosa de sua condição virginal, para não dizer temerosa de contatos com deuses ou 

homens, não tendo segundo os relatos, condescendência para com o mortal que incorresse em 

sua ira; há uma explicação de conteúdo psicológico em seu mito, recordando as reflexões 

sobre os arquétipos junguianos, para isto; segundo Brandão, tão impressionada ficou a deusa 

Ártemis, ao ajudar no parto, sua mãe Leto no nascimento de Apolo e, “vendo os sofrimentos 

por que passara sua mãe, (...), que jurou jamais casar”. (BRANDÃO, 1992, p. 58). Seu 

séquito sempre é composto de jovens heroínas e ninfas, que haviam abdicado de relacionar-se 

com o mundo masculino; observa-se em seu mito, uma visão depreciativa e ideológica das 

mulheres, ressaltado em sua condição de deusa lunar, e consequentemente, perigosa.  

Os estudiosos confirmam, que o último grupo de invasores da península jônica, os 

dórios, possuíam uma clara formação patriarcal, inspirando apesar das plasticidades, o mundo 

dos deuses, como a presença de deuses masculinos dominadores. Brandão chega a afirmar:  

 

“Com as invasões dórias houve, (...) uma completa ruptura e desagregação política, 

social, religiosa e cultural do mundo aqueu. (...) fortemente organizados em torno de seus 

chefes militares, os invasores estavam ainda muito presos e ligados à primitiva e belicosa 

sociedade indo-européia. Reinava entre eles, uma pilhagem feroz, dada a superioridade 

do homem como guerreiro. Houve, nesse sentido, um retrocesso muito sério em relação 

aos reinos aqueus onde a mulher, mercê da influencia matrilinear cretense, gozava de uma 

liberdade, de uma estima e de um respeito, que nunca mais ela terá ao menos na Grécia 

continental”. (BRANDÃO, 1993, p.103).  

 

Há consequentemente, um contraste no aspecto simbólico, na maneira como os 

irmãos divinos se relacionam com os homens: Ártêmis, os afugenta. Apolo, os atrai. Ainda 

que possua um culto poderoso na antiguidade, a deusa não encontra entre seus pares 

olímpicos, uma relação equilibrada, retratada como uma divindade adolescente, na Ilíada, e 

no panteão divino, é tratada uma filha mais nova do grande Zeus. O culto de Àrtêmis, foi um 

dos que resistiu à chegada do mundo cristão, bem como testemunhou, a derrocada do panteão 

olímpico, na sequência da decadência e fim da civilização grega.  
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O mundo dos deuses, recordando o mais remoto dos poetas gregos conhecido, 

Hesíodo, possui cores masculinas e misóginas, mas no caso de Homero, a situação visível em 

particular, é na Ilíada (é notório que quase todas as deusas não se relacionam bem com seus 

pares masculinos, com exceção de Afrodite e Ares, significativamente representando o amor e 

a guerra).  

Werner Jaegger chega a afirmar: “os deuses de Homero são, por assim dizer, uma 

sociedade imortal de nobres”. (JAEGGER, 1995, p. 32), mas os atos nobres, são em geral 

masculinos; na Odisséia, que registra os feitos de uma heroína, a rainha Penélope, estimula 

em suas páginas, o modelo de fidelidade ao marido distante, e assim fala o eidolon, a alma de 

Agamenon, à Odisseu no mundo dos mortos, quando este desce até o Hades para consultar o 

que lhe estava preparado no seu retorno: “quero agora dar-te outro conselho, que deves gravar 

no espírito: faze que tua nau aborde em segredo, e não às claras, à terra de teus pais: porque 

ninguém pode confiar em mulheres”. (HOMERO, 2003, p. 152).  

Na Bíblia cristã, no livro de Atos, há a cena do tumulto provocado por ourives 

fabricantes de nichos da deusa, contra a pregação apostólica na cidade de Éfeso, recordado na 

seguinte passagem, onde um exaltado comerciante defende a manutenção do culto da deusa-

lua: “(...) o próprio templo da grande deusa Ártêmis perderá todo o seu prestígio, sendo logo 

despojada da sua majestade aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isto, ficaram 

cheios de furor e puseram-se a gritar: Grande é a Ártemis dos efésios!”. (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 1985, p. 2087).  

Finalmente pelas eras cristãs que seguem, Ártêmis será transformada 

melancolicamente, numa divindade que precisa dividir com outras tantas, as atenções dos 

fiéis, nos cultos da terra e que serão associados à bruxaria, nos períodos medievais, 

dissipando-se inteiramente, até perder sua complexa identidade mitológica. 

 

Nesta análise, entre a luz e os seus contrastes, não se comenta Tánatos, a morte 

personificada pelo mito grego, um personagem presente em vários relatos, e tratada 

normalmente, de forma depreciativa pelas histórias, mas sim, a finitude relacionada à chegada 

dos ciclos naturais. Tánatos não age sozinho, como condutora da morte; precisa da 

determinação das deusas Queres ou Parcas (Clotos, Láquesis e Átropos), que de fato 

decidiam o fim do fio da existência, e sua presença não é notada, por exemplo, quando os 

deuses punem os seres humanos, com o fim da vida. Quem reina absoluto no mundo após a 

vida, é Hades, divindade que em nada perde em poder, para o luminoso irmão que reside no 
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Olimpo. Hades, é um „Zeus‟ subterrâneo, que governa com sua corte silenciosa, o mundo dos 

mortos, ainda que se situe no mito, como mandatário da morte, e não a morte personificada.  

Finalmente, se recorda, as relações entre a luz, escuridão e a morte, ligadas à 

natureza e as estações do ano, constituindo em seus meandros, o mito de Deméter e o rapto de 

sua filha Perséfone por seu tio Hades, onde estes contos mitológicos, convergem para o 

período do Solstício de Inverno, dando-lhe um importante suporte.   

 

 

 

1.7 O Culto das Sementes, a Morte e o Solstício de Inverno 

 

 

Um dos panos de fundo do Solstício de Inverno, é recordado no mito grego, com a 

presença do Sol, e a construção de mitos correlatos neste período. O inverno no qual o mundo 

está imerso, constitui entre os gregos, um período que alicerça um complexo mitologema, 

ligado a duas deusas: Deméter, deusa da agricultura e sua única filha, Perséfone, chamada 

ainda de Prosérpina ou Core. Hesíodo escreve, esclarecendo o início deste episódio, com as 

divindades, com as seguintes palavras: “Também foi ao leito de Deméter nutriz, que pariu 

Perséfone de alvos braços. Edoneu (Hades – grifo nosso) raptou-a de sua mãe, por dádiva do 

sábio Zeus”. (HESÍODO, 1992. p. 157).  

O mito mais „canônico‟ neste relacionamento que se tornará problemático, entre 

tio e sobrinha, afirma que: “enquanto Prosérpina se diverte naquele bosque, colhendo violetas 

ou lírios brancos, (...) quase no mesmo momento foi vista, amada e raptada por Plutão” 

(OVÍDIO, 1983, p. 95). Recorda este autor, que a relação conturbada entre Hades e a 

sobrinha, se deveu às maquinações entre os deuses Afrodite e Eros, provocando uma paixão 

desmedida do deus dos mortos pela jovem deusa. Conta o poeta, o diálogo entre a deusa do 

amor, instigando seu filho Eros: “a filha de Ceres, também, permanecerá virgem, se 

permitirmos: eis que acalenta a mesma esperança. Tu, porém, em prol deste reinado que 

exercemos juntos, se te mereço consideração, une a deusa a seu tio paterno” (OVÍDIO, 1983, 

p. 95).  

Após as palavras de Afrodite, com suas flechas de desejo, Eros acerta Hades, mas 

não Perséfone, provocando um estado de desejo desigual entre ambos. Ferido de amor, mas 

sem ser correspondido, após diplomacias sem sucesso com os irmãos, pai e mãe da deusa 
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pretendida, Zeus e Deméter, e que estavam sendo devidamente procrastinadas, o deus dos 

mortos perde a paciência, e recorre ao rapto simples para ficar com a amada. Percebendo o 

desaparecimento, a deusa da agricultura procura a filha em vão, até que descobre a verdade: a 

busca de Deméter pelo mundo, em busca da filha, é a fonte principal para a constituição dos 

Mistérios de Elêusis – um dos rituais sagrados mais secretos na antiguidade grega.  

Em sua busca, outros elementos míticos se desentrelaçam e se complementam. 

Num dado momento, no conto, Hélios, surge, e é normalmente considerado, o denunciador do 

rapto de Perséfone, ainda que outras tradições falem da ninfa Aretusa, que metamorfoseada 

numa fonte e tendo suas águas chegando ao mundo subterrâneo, testemunha o ocorrido entre 

Hades e Core, conforme lê-se em Thomas Bulfinch; vendo a desesperada busca de Deméter, 

revela o aconteceu à deusa: “Ao passar pelas camadas inferiores da terra, vi sua Prosérpina . 

Ela estava triste, mas já não refletia susto em sua fisionomia. Seu aspecto era o de uma rainha: 

a rainha do Érebo; a poderosa esposa do monarca do reino dos mortos”.(BULFINCH. 1999, p. 

72).   

Em relação ao que se encontra sobre Hélios, haver denunciado, a razão é 

relativamente simples: o astro ilumina tudo que ocultamente pode ser realizado, diferente das 

trevas; do alto, Hélios testemunha o ocorrido, e é normalmente, quem denuncia certos ilícitos 

e segredos no mito (é graças a ele, que Hefestos descobre a traição que sofria da deusa 

Afrodite e do deus da guerra, Ares).  

Sobre a participação do Sol no episódio do rapto, afirma Jean-Pierre Vernant, 

“que não que Hélios seja onisciente no sentido próprio; mas seu olho redondo sempre aberto 

no alto do céu faz dele uma testemunha infalível”. (VERNANT, 1992, p. 98). Mas pela 

própria dinâmica das culturas, e dos tempos que se desenrolam, os personagens envolvidos na 

trama mitológica podem mudar, e no caso comentado, deus titânida alterna a presença nos 

contos ligados ao período de desaparecimento de Perséfone, com Apolo, que não surge como 

denunciador; este é o deus, que enfrenta o manto invernal provocado pela tristeza da deusa da 

agricultura, durante o período em que Perséfone precisa passar no mundo inferior; o período 

do Solstício de Inverno.  

Apolo, demonstra ser um personagem mítico mais maduro, que seu tio titã. A 

mudança de atores no conto mítico, não se constitui um problema, como poderia se imaginar: 

eles não padecem de determinados cânones, que poderiam colocá-los em contradição, uma 

vez que não sofrem de uma relação de linearidade que os poderia limitar. Como foi lembrado 

em Apuleio, os deuses transitam tranquilamente, entre as personificações, hipóstases e 

lugares, muito mais do que poder-se imaginar, e em relação à mudança do personagem solar, 
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no mito da chegada do inverno, e do Solstício de Inverno, quer seja Hélios ou Apolo, 

Coulanges lembra: 

 

 “é que o mesmo agente físico, visto sob aspectos diversos, recebeu dos homens, nomes 

diferentes. E assim, o Sol, por exemplo, foi chamado aqui, Héracles (o glorioso); ali, 

Febo (o brilhante) e, mais além, Apolo (o que afasta a noite ou o mal); certo homem 

adora-o como Ser Superior (Hipérion), outro já o chama compassivo (Alexícacos)”. 

(COULANGES, 1975, p. 98). 

 

 

Excluindo uma aparente simplificação, que o historiador comete, na etimologia de 

Apolo, recorda-se que a presença universal de um determinado elemento, como a noite, o dia, 

e outros fenômenos cósmicos, atende uma unidade, ao lado das suas especificidades e de 

singularidades, sejam históricas, sociais e até geográficas. E o enfrentamento por Apolo, ao 

céu invernal, pode-se afirmar que, ainda que não há estação mais conflitante com o Sol, do 

que o inverno. Assim, ainda que o mito recorde-se de modo mais ingênuo, a polaridade entre 

o calor solar e o frio, a neve e a fuga ou a morte cíclica da natureza, haveria de forma 

imediata, uma clara confrontação entre os elementos, a oposição entre o calor e vida e o frio e 

a morte. Um confronto mais dramático.  

Deméter, com toda trama finalmente compreendida, ameaça matar os mortais de 

fome, se a filha não lhe fosse restituída; Zeus temeroso pelas ameaças, obriga o irmão mais 

novo a devolver Perséfone, ao convívio da mãe, mas não sem que este imagine um 

estratagema para mantê-la junto a si, comentado por Alexandre Solnik: “no momento de 

partir, o soturno marido, como se estivesse homenageando-a com um ato de gentileza, 

ofereceu-lhe uma fruta, que a jovem aceitou e comeu. Depois deixou o reino das sombras. 

Não sabia da regra: quem comesse qualquer coisa no Tártaro, devia sempre retornar” 

(SOLNIK, 1973, p. 96). Descobrindo Deméter, que a filha inadvertidamente, havia comido 

um pedaço de romã, a deusa relata o que estava nos fados: “Deverás voltar todos os anos 

embaixo da terra para ai passares um terço dos teus dias, enquanto as outras duas partes, 

pertencerão à mim e à corte dos deuses” (SOLNIK, 1973, p. 96). E Ovídio recorda: 

“Júpiter, porém, hesitando entre o irmão e a triste irmã, divide igualmente o curso do ano; 

a partir de então, a deusa, divindade comum aos dois reinos, passa em companhia da mãe 

o mesmo número de meses que passa em companhia do esposo. Imediatamente se 

transformam sua aparência, sua mente e sua fisionomia: eis que a fronte da deusa, cuja 

tristeza podia ser notada há pouco até por Plutão, se alegra agora, como o Sol que, oculto 

antes pelas nuvens chuvosas, sai vencedor do meio dessas nuvens”. (OVÍDIO, 1983, p. 

99). 
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O inverno é o período do retorno de Perséfone para embaixo da superfície, e o 

branco da neve que cobre as árvores e o chão, transforma-se na cor do luto simbólico de 

Deméter, por não mais poder dividir com a filha, seu tempo absoluto; assim, o mito entre 

outros aspectos, demonstra a morte das sementes, da qual todas as divindades agrárias 

estavam submetidas, e sendo Perséfone uma divindade que possivelmente, cedeu à chegada 

do culto, de sua mãe mítica e externaliza, a idéia de vida e morte cíclica, nos cultos da terra, 

sua personagem se comporta como a semente, que uma vez caída e desaparecida, retorna após 

um período de latência, como broto pronto para reiniciar o ciclo de vida – precisando neste 

momento, da participação do deus dos mortos, mesmo que haja a promessa de retorno, mas de 

fato, é uma promessa.  

A semente caída, não necessariamente vinga. Ou seja, a morte espreita a vida, 

ainda em semente. Lembra Solnik, que Hades, era chamado de “Polydektes ou Polydégmon, 

„o que acolhe muitos hóspedes‟ (os mortos); Agesilaos „o que reúne os povos‟; Isodaítes, 

„aquele que dá a cada um o que lhe pertence‟”. (SOLNIK, 1973, p. 98), e como afirma 

Bulfinch: “Prosérpina representa a semente de trigo, que, quando enterrada no chão, ali fica 

escondida, isto é, levada pelo deus do mundo subterrâneo. Depois, reaparece, isto é, 

Prosérpina é restituída a sua mãe. A Primavera a faz voltar a luz do dia” (BULFINCH, 1999, 

p. 73). E a respeito do envolvimento de Hades no episódio, comenta ainda Solnik, que, 

 

“(...) embora suas funções se refiram a morte e destruição, ele também apresenta uma 

faceta benéfica. É Hades quem propicia o desenvolvimento das sementes, enterradas nos 

limites de seus domínios, e favorece a produtividade dos campos. Por esta razão, os 

romanos chamavam-no de Plutão, „aquele que dá abundância‟. Na cidade de Libadéia, na 

Beócia, invocavam-no com como Trophonios, „o que torna a terra mais fértil”. (SOLNIK, 

1973, p. 98). 

 

 

A condição de alternância, com a presença da finitude, encontrada nos ciclos das 

estações, de forma particular, fica mais evidente no inverno, onde a natureza caída e coberta 

de gelo, parecia duplamente morta. Escreve Campbell que: “a idéia da terra como mãe e a do 

sepultamento como retorno do útero para renascer, parece ter sido sustentada por algumas 

comunidades da espécie humana em uma época extremamente remota”. (CAMPBELL, 1992, 

p. 66). Como no mito grego, o Universo se sustenta no equilíbrio promovido pelo governo dos 

Olímpicos, diferentemente do período caótico encabeçado pelos Titãs, e um deus em nome da 

ordem cósmica, não poder desfazer o que ele ou outro realizava, (Ovídio faz a seguinte 

ressalva: “(...) já que não é lícito a um deus desfazer a obra de outro (...)”. (OVÍDIO, 1983, p. 

57), o luminoso Apolo, mesmo diante da dor da divindade agrária, não tem autoridade em 
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desprezar a ação de Deméter ou de obstaculá-la. Ele enfrenta a situação de outro modo, como 

luz que era, permanecendo um pouco mais de tempo no horizonte, durante o período invernal 

do Solstício, até que em nome da mesma ordem, retorne ao seu curso natural para o ocaso, e 

ainda, como absoluto elemento ligado à vida na mítica grega, seu recolhimento possui o 

aspecto da pureza: não poderia compuscar-se com a nódoa da morte.  

Até onde se pode perceber, há ainda um caráter mais geral entre os gregos, sobre o 

aspecto da existência e seu final, que pode alicerçar o mito de Deméter, Perséfone e Hades, 

acrescentando na situação, Hélios e Apolo, convergindo simbolicamente, o mito, para a morte 

humana e vencê-la – quando Deméter ameaça matar as pessoas de fome com a morte das 

sementes, há um claro apelo no conto, para um contexto cultural ligado à agricultura; para 

uma cultura caçadora-coletora, possivelmente, o aviso cairia no vazio – a morte que traria, 

seria a morte para o homem, não para outras criaturas em si.  

Os aspectos sobre o morrer humano, encontram entre os gregos, modelos mítico-

religiosos poucos unânimes, e o desejo principal pelo que se pode extrair de episódios 

relatados nos mitos, e em sua história de fato, possui a preocupação sim, com a vida, ainda 

que se perceba em determinados momentos, um pragmático receio da ausência de honras 

devidas no sepultamento, ocorrência comum em naufrágios ou combates, denotando fortes 

escrúpulos, considerado um crime pavoroso, não oferecer ao morto, sepultamento condigno.  

Recordando o texto homérico, o herói Odisseu, estando no mundo dos mortos 

para consultar o espírito de Tirésias, para que este o orientasse sobre o seu retorno para Ítaca, 

encontra o espírito de um companheiro morto, Elpenor, que lhe faz esta recomendação: “Não 

te afastes deixando meu corpo sem lágrimas e sem sepultura, para que eu não suscite contra ti 

o ressentimento dos deuses”. (HOMERO, 2003, p. 144); mas a situação mais dramática na 

poesia grega, é encontrada durante o confronto entre os maiores heróis que se enfrentaram em 

Tróia, e inimigos irreconciliáveis: Aquiles e Heitor; este último, ferido de morte, se dirige ao 

filho de Peleu com o seguinte pedido: “por teus joelhos, tua vida, por teus genitores, suplico 

não consentires que, junto das naves, aos cães atirado seja meu corpo. Ouro e bronze 

abundantes, em resgate, recebe, quantos presentes meu pai te ofertar, minha mãe veneranda e 

restitui o cadáver, que possam em casa, os troianos e suas jovens esposas, à pira funerária 

entregá-lo”. (HOMERO, s.d., p. 338). A resposta de Aquiles, foi o oposto da sensatez e 

respeito, denotando um ataque psicológico impiedoso, ao inimigo vencido:  

 

“Nem por meus joelhos, cachorro, por meus genitores supliques. Se em meu furor fosse, 

agora, eu levado a fazer-te em pedaços e crus os membros comer-te em vingança do que 
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me fizeste, com é impossível  dos cães voradores livrar-te a cabeça! Ainda que aos pés 

me trouxessem dez vezes o preço ajustado ou vinte vezes até, com promessa de novos 

presentes; ainda que o velho Dardânida, Príamo, ordene que a peso de ouro se compre o 

cadáver, não há deem tua casa chorar-te como desejas, a mãe veneranda a quem deves a 

vida, mas como pasto serás para os cães e os abutres jogado”. (HOMERO, s.d., p. 338). 

 

 

Pode-se afirmar, que a atenção com o sepultamento, não é uma questão grega ou 

latina. Obviamente não é. Os homens continuam sepultando os seus, com todos os elementos 

que podem ser pertinentes a sua importância à comunidade, independente de condições 

morais ou econômicas. Onde há o luto, a morte é cercada de ritualística. Se por outro lado, há 

uma possibilidade de entender o sepultamento, antes da formação das próprias culturas 

gregas, e que vai moldando o pensamento ocidental pelas eras, também é encontrado um 

cuidado, na forma como os povos mais antigos enterravam os seus entes. Citado por Brissaud, 

assim se expressa James:  

 

“o cuidado que presidia o arranjo dos corpos, deixa poucas dúvidas a respeito de um culto 

dos mortos que se teria estabelecido firmemente no paleolítico médio (...) neste estágio, 

este ritual fúnebre, sem dúvida, não traduzia outra coisa além da crença numa 

sobrevivência que necessitasse do alimento e dos artefatos habituais na vida terrestre; não 

se pode conceber, evidentemente, mais nada”. (JAMES apud BRISSAUD, 1975, p. 78).  

 

 

Há a idéia entre os helenos, que os mortos estão contados entre suas divindades. 

Na tragédia Alceste, de Eurípides, Coulanges recorda uma fala da peça: “Junto do teu túmulo 

o viandante parará e dirá: Aqui agora vive uma divindade ditosa”. (EURÍPIDES apud 

COULANGES, 1975, p. 17); na Odisséia, Circe alerta Odisseu sobre a consulta à alma de 

Tirésias, descrevendo as libações necessárias aos falecidos, com sacrifícios, como seriam 

oferecidos às divindades, com especificações, para que eles lhes sejam propícios: “(...) 

promete-lhes que, de regresso a Ítaca, lhes sacrificarás em teu palácio uma bezerra estéril, a 

mais bela da manada, sobre uma pira repleta de oferendas”. (HOMERO, 2003, p. 140).  Sobre  

o legislador grego Sólon, assim escreve Plutarco: “também se elogia muito a lei de Sólon que 

proíbe dizer mal dos mortos. Efetivamente, quer a piedade que se vejam os falecidos como 

pessoas sagradas (...).” (PLUTARCO, 1991, p.192). A este respeito, comentam Eliade e 

Couliano: “o túmulo de um personagem ilustre transforma-se em heroon, centro de culto e 

lugar de onde emana o poder do herói, cujas relíquias mesmo transferidas para outro local, 

agem como talismãs para a comunidade que a possui”. (ELIADE, COULIANO, 1999, p. 

165). 
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As opiniões sobre a vida após a morte, entre os gregos, demonstram uma grande 

flutuação, inclusive, sobre qual seria o nível de consciência, após a chegada ao mundo de 

Hades, ou o que seria morrer afinal. Platão, num discurso atribuído a Sócrates, na obra 

Apologia de Sócrates, expressa: “com efeito, atenienses, recear a morte não passa de julgar 

ser sábio e não sê-lo, dado que significa pensar saber aquilo que não se sabe. E, em verdade, 

ninguém sabe se, por acaso, ela não seja o maior de todos os bens que podem ser dados ao 

homem e, contudo, receiam-na como se soubessem que ela é a maior das desgraças”. 

(PLATÃO, 2000, p. 81).  

Tal situação, também é encontrada entre os latinos, povo que os gregos 

influenciaram e em muitos traços os copiaram. Fora da vida, a morte é um mistério. Um 

mistério incômodo e absoluto. O poeta Horácio, recordado por Dante Tringalli, escreve:  

 

“Ah Póstumo! Póstumo! Os anos passam rápidos; não pode a piedade retardar as rugas da 

velhice perseguidora nem os passos da morte, ainda que imoles, cada dia, trezentos touros 

a Plutão inexorável, que cerca Tício e Geriao triforme com as águas do negro rio. Todos 

os que vivemos dos frutos da terra, havemos de atravessá-lo, quer sejamos ricos, quer 

sejamos pobres colonos”. (HORÁCIO apud TRINGALLI, s.d., p.74) 

 

 

E é com tom melancólico, que o filósofo Sêneca, escreve após a morte de um 

irmão, onde tenta consolar a mãe, diante do desamparo da perda: “(...) mas ainda, conquanto 

folheasse todas as obras compostas pelos mais ilustres gênios para acalmar ou pelo menos 

aliviar as dores, não encontrava exemplo algum de alguém que tivesse consolado seus 

queridos enquanto ele mesmo era por eles consolado”. (EPICURO et. al., 1988, p.183). O 

escritor Scott, recorda alguns epitáfios latinos pagãos, que demonstram o sentimento diante da 

morte:  

“Caius Julius Maximus, II anos e V meses (idade). 

Ó infortúnio implacável, 

Que te deleitas em morte cruel, porque me foi arrancado 

Tão repentinamente, 

Aquele que ultimamente  

Se reclinava no meu colo? 

Esta pedra agora marca seu túmulo. 

Eis a sua mãe!”. (SCOTT, 1923, p. 86). 

 

Como foi afirmado, não é tarefa apenas de Tánatos, o matar; os deuses 

importantes do panteão olímpico, matam de forma democrática, seja através da guerra ou da 

ação da hybris, de heróis e heroínas; consoante Brandão, hybris,“é tudo quanto ultrapassa a 

medida, o excesso, o descomedimento, a demesure, e em termos religiosos, onde a palavra é 
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abundantemente usada, hibris é uma violência, uma insolência, uma ultrapassagem de métron 

(medida em que o homem quer competir com o divino”. (BRANDÃO, 1993, p. 558). 

Neste aspecto, no mito, Apolo se iguala aos seus pares; ele é o deus que livra os 

males noturnos, é o deus da medicina, mas mata sem piedade, quando considera necessário. A 

este respeito, Vernant lembra que, “os deuses não se contentam em se macular como os 

homens; eles reinam sobre as máculas, as distribuem. É o mesmo Apolo quem cura e é a 

causa de doença, quem purifica e macula”. (VERNANT, 1992, p. 110).  

A deificação do Sol durante o período do Solstício de Inverno, passa por um outro 

aspecto de observação e de reflexão, diferenciada, diante do Cosmo, perante o miasma que a 

morte traz por onde passa; soma-se ao seu culto, o simbolismo aliado à forma literal, como o 

astro se mantém no horizonte por poucos minutos além do usual, o vencer a escuridão, seja 

em que instancia ela se apresentar.  

No caso dos mitos gregos, possivelmente, a importância de tal simbolismo, se 

torna desnecessária nas concepções de vida após a morte, uma vez que não há luz nem 

salvação entre eles, dentro do aspecto de suas crenças. O Olimpo, não era morada de homens, 

e não se prestava a prêmios após a morte, favorecendo uma idéia de esperança após a morte, e 

consequente, segurança espiritual. Os heróis gregos, personagens constantes na mitologia, por 

sua vez, conseguem chegar aos mitos tanatológicos, uma vez que podem ser os libertadores 

dos homens do reinado da „indesejada de todos‟, em muitos aspectos, livrando pessoas e 

comunidades de perigos terríveis, promovendo em última instancia, a vida.  

Entre os gregos, não há o que salvar após a vida, e que a morte seja 

recompensadora, com a ascensão do homem à morada da divindade, normalmente encontrada 

na maioria das míticas, recordando-se em particular, o cristianismo; em constantes períodos 

em sua cultura, a idéia sobre o mundo dos mortos, é de apatia e de quase impessoalidade; 

aliás, nem todos os deuses tem o privilégio de circularem pelo Olimpo – e apenas três heróis, 

entre inúmeros que podem ser recordados, dentre tantos o alcançam, mas por se 

transformarem em divindades: Ganimedes, Psiquê e Héracles. Em recorrentes períodos de sua 

história, os gregos revelam nos contos míticos, que desconheciam um lugar paradisíaco como 

fonte de delícia futura.  

As idéias de vida após a morte, se relacionavam habitualmente, com as divindades 

subterrâneas; desde a chegada do falecido até a barca de Caronte, para ser transportado, até a 

presença dos três juízes supremos, Minos, Sarpédon e Radamanto, e o veredito final e 

irrevogável de Hades, após a avaliação da vida do morto: o Tártaro, para os impiedosos, ou os 

Campos Elísios, para a população em geral; no caso da flutuação das idéias sobre o mundo 
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pós-morte; ainda, segundo Eliade e Couliano, “depois da morte, a pessoa pode tornar-se alma 

(psyché), que pode assombrar os vivos quando se apresenta a ocasião”. (ELIADE, 

COULIANO, 1999, p. 165). Ao grego, interessava desta forma, a vida e se somavam em 

relação aos aspectos coloquiais ou dramáticos da relação com a divindade, como o agir 

propício e piedoso, o ser correto na comunidade, o ser bom ou justo, com particularidades de 

entendimento a este respeito, em uma sociedade de honra guerreira e patriarcal.  

Jean Pierre Vernant recorda: “Para os gregos da época clássica, a guerra é natural. 

Organizados em pequenas cidades, igualmente ciosas de sua independência, igualmente 

preocupados em afirmar sua supremacia, eles veem na guerra a expressão normal da 

rivalidade que preside as relações entre os Estados. (...). De resto, o espírito de luta que opõe 

as cidades ente si é apenas um aspecto de um poder muito mais vasto, funcionando em todas 

as relações humanas (...). (VERNANT, 1992, p. 24). Heródoto relata, quando o rei Creso, 

recebendo Sólon em seu palácio, mostrou seu proverbial tesouro, para em seguida perguntar 

ao ilustre visitante, qual o homem mais feliz que havia conhecido, recebendo a seguinte 

resposta:  

 

“É Telos de Atenas – respondeu Sólon sem lisonjeá-lo e sem disfarçar a verdade. Ante a 

resposta, volveu Creso – „Por que julgas Telos tão feliz ?‟ „porque, residindo numa cidade 

florescente – continuou Sólon – teve dois filhos lindos e virtuosos, e cada um lhe deu 

netos, que viveram muitos anos, e afinal, depois de haver usufruído uma fortuna 

considerável em relação às do nosso país, terminou seus dias de maneira admirável num 

combate dos Atenienses com seus vizinhos de Elêusis. Saindo em socorro dos primeiros, 

pôs em fuga os inimigos e pereceu gloriosamente. Os Atenienses ergueram-lhe um 

monumento por subscrição pública no próprio local onde tombou morto, e lhe tributaram 

grandes honras”. (HERÓDOTO, s.d. p.37) 

 

Ter sua individualidade difusa nas camadas de seu grupo social, isto sim, era ser 

alguém, em geral, para o habitante remoto da hélade. De qualquer forma, a morte constitui-se 

para os gregos, uma interrogação, minimamente; o morrer em muitas culturas, é associado à 

mancha, ao miasma que atingia todos os que estivessem próximos, e que normalmente, as 

religiões e rituais assim a tratam, como pode ser observado num texto judaico bíblico: 

“Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro sete dias. (...) todo 

aquele que tocar um morto, o corpo de alguém que morreu, não se purificar, contamina a 

Habitação de Iawheh; tal homem será eliminado de Israel (...)”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 

1985, p. 245-246); os gregos não a vêm com esta carga tão excludente.  

No mito grego, dois heróis enfrentam Tánatos: um, pela solércia; outro, pela força 

e poder: Sisifo e Herácles; no entanto, o primeiro, não se encontra em situação de ombrear-se 
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com o segundo, o filho de Zeus e Sêmele, o maior dos heróis. Sísifo, foi lançado no Tártaro 

para realizar uma tarefa sem fim, pelo ato de acreditar que suplantaria sua finitude, ou de 

procurar romper uma ordem universal, punição por sua hybris, onde tentou fugir do fim de 

sua existência.  

A presença de uma mítica relacionada à luz vencendo as trevas, pensada e 

cultuada pelos helênicos, e por outros povos séculos afora, se constitui em um dos desejos 

mais constantes e poderosos do ser humano, em períodos recuados na história das 

civilizações. O deus que ousa enfrentar o império do silencio e do sono; um deus que ousa 

avançar pelo reino da apatia, da impessoalidade e da falta esperança. A cada dia, no horizonte, 

mas de forma particular no inverno, o deus Sol surgia como o representante de uma expressão 

milenar: apesar de todo o momento soturno e desconhecido do frio e do silencio, vencia por 

muitos, a morte de tudo e de todos.  

No inevitável avanço das eras, se uma divindade solar como Hélios, não cumpre 

de modo claro, as reflexões que passam a ser necessárias e procuradas entre os helenos, além 

de sua condição luminosa, o modelo do deus Apolo, que passa a ser o deus da iluminação 

também interior, talvez seja o ponto crucial, para que esta divindade substitua 

progressivamente Hélios e refletido no elaborado deus que passa a simbolizar. O fato é que 

Apolo vai se constituindo dentro do imaginário grego, com nuances significativas, para além 

de seu posto de deus do sol. É como deus também, da iluminação interior, que o mundo do 

período, o receberá e acolherá para além de uma condição local. Com o passar das eras, ele 

está pronto para uma carreira mais universal. 
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CAPÍTULO 2. APOLO: LUZ, PROFECIA e LIBERDADE 

 

 

 

O culto ao deus Apolo, é um dos mais significativos da antiguidade. Sua condição 

de divindade solar, é marcada por elementos simbólicos da iluminação, como a reflexão e a 

interiorização, que o culto à Hélios, aparentemente não registra. Apolo, se acrescenta como 

divindade, que abrange as atividades e situações cruciais, não apenas da sociedade grega, mas 

de tantas outras, que o cultuarão, cuidando do corpo e da mente de seus fiéis e um 

representante fiel, mesmo assim, da Hélade, com a prevalência da reflexão, que será uma das 

marcas sócio-históricas da região, onde passa a ser associado. No decorrer do tempo, Apolo 

passa a ser uma das divindades tutelares dos gregos, rivalizando em diversos aspectos, outras 

duas poderosas figuras míticas deste povo, Zeus e Atená. 

 

 

 

                                                                                 

 

2.1 O Luminoso Filho de Zeus 

 

 

“que pretende o deus dizer? Qual o significado oculto do enigma? Tendo em vista que eu 

não me considero sábio, que quer dizer o deus ao afirmar que sou o mais sábio dos 

homens? Com certeza não mente, pois ele não pode mentir”. 

 

Platão, Apologia de Sócrates. 

 

 

 

O mitologema apolíneo, apresenta uma composição bem diferente em relação ao 

seu “tio” mítico, Hélios. Hélios torna-se o Sol após o seu desaparecimento, morto por inveja 

de seus parentes Titãs. Segundo Commelin: “O Sol ou Hélios, filho de Hipérion e de Basiléia, 

foi afogado no Erídano pelos Titãs, seus tios. Basiléia, procurando no rio o corpo do filho, 

adormeceu de cansaço, e viu em sonhos Helena dizer-lhe que não se afligisse por sua morte, 

pois ele estava entre as classes dos deuses, e que no céu antigamente se chamava de fogo 

sagrado, chamar-se-ia de então em diante Hélios ou Sol”. (COMMELIN, s.d., p. 82).  
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Apolo tem seu nascimento acontecido de forma dramática. É um dos filhos 

adulterinos de Zeus, (a exemplo de Dioniso e Héracles) e da deusa Leto ou Latona, que passa 

a ser perseguida pela mãe dos deuses, de forma contundente, até um limite quase intolerado, 

como os mitógrafos relatam. A deusa Hera chegou a proibir, que qualquer lugar sobre a terra, 

acolhesse a rival na hora do parto (como era neta da deusa Gaia, a Terra, a proibição foi 

facilmente acatada). Brandão recorda que, Hera é, 

 
“a mais importante e poderosa de todas as deusas olímpicas, Hera era a filha mais velha 

de Crono e Réia. Como todas as suas irmãs e irmãos, exceto Zeus, foi engolida por 

Crono, mas salva pelo embuste de Métis (...) e as lutas vitoriosas de seu futuro esposo. 

(...). Como legitima esposa do pai dos deuses e dos homens, Hera é a protetora das 

esposas, do amor legitimo. A deusa, no entanto, sempre foi retratada como ciumenta, 

vingativa e violenta. Continuamente irritada contra o marido, por suas infidelidades, 

moveu perseguição tenaz contra suas amantes e filhos adulterinos. (BRANDÃO, 1993, p. 

512 ). 

 

Consoante Ovídio, no mito de Níobe, relata esta rainha da Frígia, sobre o 

acontecido com a mãe dos deuses gêmeos: “Latona, filha de um titã, do desconhecido Céu, à 

qual a grande Terra negou, outrora, um lugar onde desse à luz seus filhos. Andava desterrada 

no mundo, quando Delos lhe disse: „Erras, forasteira, na terra e eu no mar‟, e ofereceu-lhe um 

instável abrigo. Tornou-se mãe de dois filhos (...)”. (OVIDIO, 1983, p. 108). A consorte de 

Zeus persegue a rival, provocando que a mesma tenha um parto doloroso e difícil, tendo a 

ajuda de sua filha e hipóstase, Ilitia, deusa dos partos. Parte do problema da deusa gestante foi 

resolvido, quando uma ilha flutuante, Ortígia, irmã da própria Leto, que havia sido 

metamorfoseada, aceita recebê-la no momento do nascimento dos sobrinhos divinos. 

Conforme se lê em Brandão,  

 

“foi em Delos, abraçada a uma palmeira, a deusa contorcendo-se em dores, esperou nove 

dias e nove noites pelo nascimento dos filhos. É que Hera, ainda mais encolerizada, 

retivera no Olimpo, a Ilitia (...), a deusa dos partos, hipóstase, por sinal, da própria rainha 

das deusas. Iliítia, tendo cruzado a perna esquerda sobre a direita, fechou o caminho da 

parturiente. Todas as demais deusas, tendo à frente Atená, puseram-se ao lado de Leto, 

mas nada podiam fazer, sem o consentimento de Hera e a presença de Ilítia. Assim, 

decidiram enviar Íris (...), ao Olimpo com um presente irrecusável para Hera, outros 

dizem, que para Ilítia: um colar de fios de ouro entrelaçados e de âmbar como mais de 

três metros de comprimento. „Comovida‟, a deusa consentiu que Ilítia descesse até a ilha 

de Delos. De joelhos, junto à palmeira, Leto deu à luz primeiro a Ártêmis e depois, com a 

ajuda desta, a Apolo. Vendo os sofrimentos por que passara sua mãe, Ártêmis jurou 

jamais casar-se”. (BRANDÃO, 1992, p. 58).  

 

Importante recordar o simbolismo desta divindade, que gerará o Sol e a Lua para 

o panteão olímpico, com a noite. O mitologema da mãe destes gêmeos divinos, é por 
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Brandão, assim comentado: “por etimologia popular, os antigos relacionavam-na com o verbo 

λανύάνειν (lanthanein), „esquecer‟ e com o latim latére, „esconder‟, já que a consideravam 

uma divindade da Noite, das trevas”. (BRANDÃO, 1992, p. 45), e como o próprio texto de 

Ovídio recorda, a deusa é filha do Titã Céu. Ou seja, de fato, o mito grego, recorda que uma 

divindade noturna, gera o Sol e a Lua. Coincidentemente, o mito judaico, no livro de Gênesis, 

recorda que no início, “as trevas cobriam o abismo”. (BÍBLIA DE JERUSALEM, 1985, p. 

31), e que apenas no quarto dia da criação, é que Deus criou o Sol e a Lua, para promoverem 

a divisão entre o dia e a noite: “Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento do céu para 

separar o dia e a noite; que eles sirvam de sinais, tanto para as festas (grifo nosso) quanto para 

os dias e anos” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 31). Ou seja, mais uma vez, recordado 

no mito grego, é a escuridão que gera a luz, fato constantemente recordado nos relatos 

cosmogônicos.   

Apolo e Ártêmis, fazem o contraponto cósmico após a derrocada dos dois Titãs, 

Hélios e Selene, como o Sol e a Lua. Após o nascimento do deus, a ilha Ortigia se chamará 

Delos, a Brilhante, por reconhecimento, passando a ser o centro geográfico do mundo mítico e 

de certa forma, um dos centros do mundo grego, junto com Delfos – como prêmio, pela ajuda 

num momento tão dramático para sua mãe, para ele e a irmã, o deus a fixará, passando a ser 

considerado o omphalos, o „umbigo‟ do mundo (figura 4). Importante salientar, que assim 

como Mitra, Apolo tem seu nascimento delimitado em dia e mês, afirmado por Brandão: 

“Apolo nasceu no dia sete do mês délfico Bísio, que corresponde, no calendário ático, no mês 

Elefebólion, ou seja, na segunda metade de março e primeira de abril, nos inícios da 

primavera”. (BRANDÃO, 1992, p. 83). 
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     Figura 4 - Representação do „omphalus‟ (umbigo) do mundo – templo de Delfos 

 

      Fonte: http://greciantiga.org 

 

Ainda consoante Brandão, “são tantos os seus atributos, que se tem a impressão 

de que Apolo é um amálgama de várias divindades, sintetizando num só deus um vasto 

complexo de oposições”. (BRANDÃO, 1992, p. 85). Como todos os deuses gregos, Apolo 

teve seus envolvimentos com os seres humanos, estabelecendo relações afetivas sexuais, e foi 

pai de inúmeros filhos, podendo ser recordados, “Íamo, Filamão, Cicno, Idmão, Anfítemis, 

Mileto, Naxo, Licoreu, Aristeu, Íon, Ismênio, Tênero, Esculápio, Lino”.(BRANDÃO, 1992, 

p. 87-88), para citar alguns. Possui entre estes, alguns famosos, como Esculápio ou Asclépio, 

que dividirá com ele, a prerrogativa de ser deus da medicina, e Orfeu, o maior poeta do mito. 

Em relação a Esculápio, Christiane Prieto comenta: “No paganismo greco-romano, Esculápio 

(...) é o deus médico por excelência. (...) seu culto torna-se muito popular na Grécia (Atenas, 

Cós, Delos, Pérgamo, Epidauro), no Oriente Médio, na Palestina e sobretudo na Síria-Fenícia 

(...). é invocado sob o nome de „deus salvador‟, „salvador do universo‟, „guardião dos 

imortais‟. Ele sana o corpo e as almas, cura e ressuscita”. (PRIETO, 2007, p. 21).  

A divindade também teve amores homoafetivos, e um deles, foi o jovem Jacinto, 

morto quando estavam praticando exercício de lançamento de disco, acidente provocado pelo 

vento Zéfiro, por ciúmes, uma vez que havia sido preterido pelo mortal; neste conto, há o mito 

de origem da flor homônima, o jacinto, nascida do sangue derramado do amado - uma flor 

que segue o ritmo do deus luminoso, como afirma Hidelgard Feist: “renasce pontualmente no 
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despertar da primavera e murcha infalivelmente no princípio do inverno”. (FEIST, 1973, p. 

201), a exemplo de muitos contos que podem ser recordados sobre a importância do sol em 

relação à natureza de modo geral. 

  

                                         Figura 5 - Transformação de Dafne em loureiro 

                                                      

                                             Fonte: http://democraciafashion.com.br 

 

Há um importante relacionamento do deus, também relatado no mito: a tentativa 

de sedução da jovem Dafne, citado por Ovídio (figura 5), como seu primeiro e mais profundo 

amor; no entanto, acontece situação análoga, ao que sucedeu com Hades e Perséfone: Dafne 

não o corresponde, por mais um estratagema do deus Eros. Amor e aversão, os adjetivam. 

Desesperada, sem conseguir fugir da divindade, que a persegue sem descanso, pede ajuda 

divina, para evitar a relação, sendo metamorfoseada por atenção às preces, no loureiro: 

“Socorre-me me pai! Se vós, os rios, tendes um poder divino, muda minha aparência, culpada 

de muito agradar”. (OVÍDIO, 1983, p. 23).                              

Talvez, neste mito, haja ainda um sentido de relação conflituosa entre o princípio 

divino e o humano, com o elemento físico, recordando a contradição entre a espiritualidade e 

a matéria, assunto encontrado com frequência nos contos mitológicos, ou resquício da 

importância do mito solar em relação às plantas, árvores e sementes, como o caso de Jacinto, 

que moribundo, é transformado num vegetal. Após a transformação de Dafne, segundo este 

autor, a planta será a partir daí, dedicada a Apolo, e usada durante as fumigações para a 
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consulta oracular em seus templos, bem como presença constante nos Jogos, como coroa aos 

vencedores. É Ovídio que coloca na boca do deus, as seguintes palavras à jovem 

metamorfoseada: “Se minha esposa não podes ser, serás minha, ó árvore. Sempre estarás 

comigo, loureiro, nos cabelos, na cítara e na minha aljava. Estarás entre os chefes latinos, 

quando vozes alegres cantarem o triunfo e o Capitólio contemplar os longos cortejos”. 

(OVÍDIO, 1983, p. 23). Commelin comenta sobre os Jogos gregos: 

 

 “Havia na Grécia quatro jogos solenes: os Istimicos, Nemésios, os Píticos e os 

Olímpicos. Os dois primeiros se celebravam periodicamente, todos os três anos; e para os 

jogos Pìticos, assim como para os Olímpicos, o período era de quatro anos. Para sua 

celebração tinham-se escolhido planícies mais ou menos espaçosas, situadas no Istmo, 

perto de Corinto, na orla da floresta Neméia, perto de Argos, na vizinhança de Delfos, e 

enfim em Olímpia, na Élida. Realizavam-se sempre na primavera, e eram em honra de 

Netuno, de Hércules, de Apolo e de Júpiter”. (COMMELIN, s.d., p. 339-340).  

 

 

Algo que necessita ainda ser elencado nesta análise sobre Apolo, e que 

possivelmente, é o mais recordado em estudos sobre o seu mito, é seu atributo como deus 

profético, não encontrado em outros mitos solares. Se em algum momento, ele e Hélios, se 

confundem na mitologia, no item profecia, o filho de Zeus, se reveste de total particularidade. 

Desta maneira, luz e profecia passam a se constituir, de simbolismos mitológicos no 

intercambio deste deus, relacionados ao ser humano e suas buscas interiores, construindo o 

caráter mais duradouro e permeável do seu culto pelos séculos, após a absorção da cultura 

grega pela cultura latina, e esta, tornando-se por sua vez, cristã, apresentando um capítulo 

posterior da crença do deus, à culturas menos recuadas no aspecto temporal; a divindade 

grega consolida-se como deus da mântica; segundo Brandão, a mântica, é, “ser tomado por 

grande furor, por um delírio sagrado, ser possuído pela divindade (...) a mântica só se 

concretiza quando o mántis, o adivinho, entra em estado de „loucura sagrada‟, provocada pelo 

êxtase e entusiasmo, isto é, pela posse do divino”. (BRANDÃO, 1992, p.77). 

Apolo no mito, é o vencedor de Píton, (serpente, guardiã do Oráculo da deusa 

primordial Gaia e após a vitória, assume o poder no oráculo da deusa suplantada– 

demonstrando a derrocada de um culto mais arcaico, configurado por exemplo, no culto à este 

animal, e a denominação de suas sacerdotisas, pitonisas, passa a ser um adjetivo à oráculo no 

mundo antigo. Heinrich Zimmer escreve: 

 

 “(...) o grande deus Apolo desafiou e venceu o demônio-dragão, a quem matou, 

tomando-lhe o poder. Delfos tornou-se então o santuário do olímpico antropomórfico, 
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deus associado à força solar e que simbolizava a iluminação, a sabedoria, a moderação, o 

equilíbrio. Um princípio divino superior veio substituir, pois, a influencia terrestre – sem 

porém, anulá-la por completo. A sacerdotisa conservou sua antiga função; o poder 

benéfico da terra ainda falava ao homem, e o oráculo de Delfos continuou em atividade. 

A única diferença consistia em não ser mais o patrono e senhor do santuário um primitivo 

demônio terreno, mas um olímpico: Apolo, na qualidade de deus pítico”. (ZIMMER, 

1989, p. 75). 

 

 

A respeito do culto à serpente, Loibl registra:  

 

“Portadora de forças sobrenaturais, animal espiritual, guardiã de templos, oráculo, 

protetora do lar, destruidora, doadora da fertilidade, amada, temida e adorada, a serpente 

dominava a força da imaginação do homem através dos tempos, manifestando-se, em 

múltiplas facetas, nos mitos e tradições, o culto em torno desse animal abrange grande 

parte de povos e raças que habitavam regiões separadas por grandes e desconhecidos 

espaços geográficos”. (LOIBL, 1988, p. 285).  

 

 

Em um período de apogeu, o culto apolíneo se espalhava de recantos fora do 

âmbito grego, os mais distantes, e seus templos, marcavam uma particular relação, entre o fiel 

e o deus; a divindade cujas afirmações em Delfos, segundo as palavras de Platão, 

impulsionaram o filósofo ateniense Sócrates, em busca da sua verdade, marcando com sua 

maiêutica, a sua vida, a filosofia grega e ocidental, por séculos e séculos: “E longamente me 

mantive nesta dúvida. Por fim, ao arrepio de minha vontade, comecei a investigar acerca 

disso. Fui ter com um daqueles que possuem reputação de sábios, julgando somente assim 

poderia desmentir o oráculo e responder ao vaticínio: „Este é mais sábio que eu e afirmastes 

que era eu”. (PLATÃO, 2000, p. 71). Consoante Brandão, Apolo é: “saudado com mais de 

200 epítetos e atributos, que variam desde um deus protetor da vegetação, dos pastores, dos 

rebanhos, da família, dos lares, dos marinheiros, da música, dos poetas até transformar-se na 

grande divindade da purificação, dos oráculos e da medicina (...)”. (BRANDÃO, 1992, p. 89). 

A chegada à Grécia do mito deste deus Sol, foi construindo-se decididamente, e deixa de 

forma paulatina Hélios, em um segundo plano, ao menos nas referências mitológicas e 

poéticas posteriores. 
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2.2   Apolo e a Ilíada: Um Deus grego combate os Aqueus 

 

 

O poema Ilíada, atribuído ao poeta Homero, de composição reconhecida pela 

maioria dos teóricos e estudiosos do tema, como mais antigo que a Odisséia, é permeada pela 

ação de Apolo, sendo citado mais de 100 vezes, diretamente em todo texto. O texto relata as 

ações guerreiras de dois povos e seus aliados, em torno de um rapto, que fará muito sangue 

cair pelas areias de Tróia, em um conflito que durará 10 anos. Frederico Lourenço chega a 

dizer em seu prefácio sobre a obra homérica: “A Ilíada é o primeiro livro da literatura 

européia e, de certo ponto de vista, nenhum outro livro conseguiu superá-lo – nem mesmo a 

Odisséia”. (LOURENÇO in HOMERO, 2013, p. 71).  

Hélios é lembrado, mas de modo sutil e até indireto, como o sol no texto. Mas é 

Apolo, juntamente com Zeus, Atená, Hera e Posídon, que divide as atenções, na obra, 

interagindo entre seus pares divinos e humanos, participando ativamente nas batalhas e jogos 

de poder, apesar das recomendações e ameaças do pai dos deuses pelo oposto. E é Apolo, 

segundo Homero, é o responsável pela presença da peste, que grassava pelos arraiais dos 

gregos, motivo inicial do poema, provocando entre outros motivos, o conflito entre o rei 

suserano micênico, Agamêmnon, e maior dos heróis no conflito: Aquiles, filho de Peleu e da 

deusa Tétis. Quanto a todo o combustível de intenções, para o início do conflito mítico, o 

aedo não titubeia, e cita o filho de Zeus nas linhas iniciais do seu relato, como principal 

responsável:  

 

“canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida,  

causa que foi de baixarem para o Hades as almas dos heróis numerosos e esclarecidos,  

ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto de aves.  

Cumpriu-se o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia ficaram cindidos,  

o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino.  

Qual dentre os deuses eternos, foi causa de que brigassem?  

O que de Zeus e Leto nasceu ,(grifo nosso), que, com o rei agastado lançou peste 

destruidora no exército. O povo morria, por ter o Atrida Agamêmnon a Crises,  

primeiro,ultrajado o sacerdote”. (HOMERO, s.d., p. 43). 

 

 

Assim inicia o imortal canto. Mas não inicia pontuando ao deus, sua condição de 

deus solar. Apolo surge e pune solidariamente o grupo de guerreiros aqueus, em razão da 

impiedade de um, o rei Agamêmnon, através da peste, com as agudas flechas da morte 

impiedosa, uma vez que recusa impensadamente o pedido de um pai, procurando resgatar uma 

filha prisioneira, com um agravante; Crises é sacerdote do deus. Não são flechas comuns, que 
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o deus porta. São flechas de doença, da peste. É com elas que se alça do alto do Olimpo, 

quando circula pela Terra, e ataca a impiedade de Agamêmnon, diante do pedido do sacerdote 

em restituir sua filha, prisioneira e espólio de guerra, a bela Criseide. Vaticina Calcante, o 

profeta dos gregos na guerra:  “Não se irritou por não termos cumprido algum voto ou 

hecatombe, mas por haver Agamêmnon ao sacerdote ofendido, visto não ter recebido o 

resgate da filha, entregando-lha”. (HOMERO, s.d., p. 44-45). Continua Homero: “Desceu do 

Olimpo, com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente 

coberta; aos ombros do deus irado as setas chocalhavam à medida que avançava. E chegou 

como chega a noite”. (HOMERO, 2013, p. 110). 

Desta forma, pode-se observar uma relação dual, entre vida e morte, transportadas 

pelo deus, e possivelmente, encarna como nenhuma outra divindade grega, a polaridade 

encontrada no simbolismo da luz para a escuridão, da existência e finitude. E nisto, o deus era 

o portador de todas as noticias: da alegria ao desespero. Mas o equilíbrio era o seu atributo 

mais recordado. 

 

 

 

2.3  Apolo e a Inspiração Mântica 

 

 

 Hesíodo, um dos mais antigos poetas gregos conhecidos, senão o mais antigo, 

inicia seu poema Teogonia, solicitando às Musas, que o ajudem a relembrar o que é 

necessário, para que componha sua fala adequadamente, com sabor profético: “pelas Musas 

heliconíades comecemos a cantar (...) elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto quando 

pastoreava ovelhas ao pé do Helícon divino. (...) Pelas Musas e pelo golpeante Apolo há 

cantores e citaristas sobre a terra e por Zeus, reis.”.(HESÍODO, 1992, p. 105, 107, 111), 

(figura 6). Desta forma, fica-se sabendo que a fala poética que o autor alude, está relacionada 

à personagens, que até o momento são desconhecidas: as Musas.  
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                               Figura 6 – Apolo com cítara 

                         

                     Fonte: http://portalgrego.blogspot.com.br 

 

Como o poeta passa a relatar na origem universal, sua poesia passa a se constituir 

de conteúdos misteriosos, proféticos (profere), uma vez que recorre à divindades, para que 

possa discorrer sobre um conteúdo tão imemorial de forma correta. Apesar de haver a 

possibilidade de errar, afirma, não seria por seu limite humano, mas pela ação das próprias 

divindades, demonstrando um aspecto desconcertante nas mitologias e religiões em geral: 

enquanto algumas culturas insistem na crença em deuses perfeitos e atos perfeitos, por esta 

noticia, fica-se sabendo, que a inspiração ou fala divina, poderia enganosa, mentirosa,  

oriunda destas divindades, que são deusas patronas inspiração: “pastores agrestes, vis 

infâmias e ventres só, sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos e sabemos, se 

queremos, dar a ouvir revelações”. (HESÍODO, 1992, p.107). Se não se confiar nas Musas, 

para se inspirar, em quem mais poderia? As ponderações do poeta continuam: erraria, se elas, 

resolvem-se insuflá-lo de modo diferente, ao que havia ocorrido.  

Entretanto, o poeta confia na inspiração divina promovida, e passa a discorrer sua 

fala poética. A respeito destas deusas, comenta Torrano, no prefácio da obra de Hesíodo, que: 

“(...) são o Canto e o Canto é a Presença como a numinosa força da parúsia: este é o Reino da 

Memória, Deusa de antiguidade venerável, que surge da proximidade das Origens 
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Mundificantes, nascida do Céu e da Terra”. (TORRANO in HESÍODO, 1992, p. 26). Filhas 

de Zeus e da deusa Mnemósine (Memória), em um de seus hierógamos (o maior dos deuses 

gregos teve três casamentos legítimos), elencaram em seus atributos, a constituição, do que no 

decorrer do tempo, a civilização grega entendia ser fundamental para a sua identidade 

cultural: as artes e a memória. Os mitógrafos não conseguem acordo sobre seu número. De 

acordo com Junito, chegavam até a constituírem dois grupos distintos:  

 

“havia dois grupos principais de Musas: as da Trácia e as da Beócia. As primeiras, 

vizinhas do monte Olimpo, eram as Piérides (...); as segundas, as da Beócia, habitavam o 

monte Helícon e estavam mais ligadas a Apolo, que lhes dirigia os cantos em torno da 

fonte de Hipocrene, cujas águas favoreciam a inspiração poética”. (BRANDÃO, 1992, p. 

151).  

 

O autor acrescenta:“Embora em Hesíodo já apareçam as nove Musas, seus nomes 

e funções variam muito, até que na época clássica, seu número, nomes e atributos se fixaram: 

Calíope, preside à poesia épica; Clio, à história; Érato, à lírica coral; Euterpe, à música; 

Melpômene, à tragédia; Plomnia, à retórica; Talia, à comédia; Terpsícore, à dança; Urânia, à 

astronomia” (BRANDÃO, 1992, p. 151). Campbell assim se expressa: “eu penso na mitologia 

como a pátria das musas, as inspiradoras das artes”. (CAMPBELL, 1990, p. 57). Torrano 

chega a comentar: “a voz das musas é esplendor, júbilo e expansão da Presença nomeada. O 

grande espírito de Zeus Pai se compraz no interior do Olimpo com os hinos que se hineiam”. 

(TORRANO in HESÍODO, 1992, p. 27-28). Uma das mais resistentes recordações ligadas a 

composição mitológica de Apolo, é a presença entre suas irmãs paternas, em reuniões de arte 

divina, onde tangia sua lira, sendo acompanhado e servido pelo séquito das deusas no monte 

Parnaso.  

Finalmente, em relação ao deus olímpico e estas, Brandão recorda: “(...) as Musas 

não escaparam a seus encantos. Com Talia foi pai dos Coribantes, demônios do cortejo de 

Dioniso; com Urânia gerou o músico Lino e com Calíope teve o músico, poeta e cantor 

insuperável Orfeu”. (BRANDÃO, 1992, p. 87). Apolo, no texto de Hesíodo, também é 

conhecido, como o inspirador dos cantores e dos citaristas (músicos), e chamado „golpeador‟ 

(é ainda recordado pela expressão „brilhante‟), apresenta-se distinto do Sol titânico, referido 

pelo aedo; as primeiras frases do poema, citam as duas divindades solares: 

 

“Daí precipitando-se ocultas por muita névoa 

Vão em renques noturnos lançando belíssima voz 

Hineando a Zeus porta-égide, a soberana Hera (...) 

O luminoso Apolo, Ártemis verte-flechas (...) 



72 

 

Aurora, o grande Sol, a Lua Brilhante, (...). (HESÍODO, 1992, p. 105). 

 

 

 

Apresentam-se as duas gerações divinas através do poeta, em suas falas iniciais. 

Talvez, tal presença reflita, períodos de transição ou de assimilações, entre o culto das 

divindades, onde seria difícil excluir uma presença mítica mais remota, mesmo que tênue de 

um deus, e que insistia em mentes e ritos, a permanecer, e como se imagina, perpassando o 

tecido cultural pelos séculos. Talvez. O fato é que não haviam dois “sóis” no céu. Eles 

estavam na Terra, na lembrança e crenças dos homens, e pela transmissão dos poetas. Apolo, 

pelo aedo, é citado antes “golpeante”, mas a seguir “luminoso”, não como o Sol, como  

Hélios, mas, um companheiro das Musas no monte Helícon.  Pela construção e acréscimo que 

ficam visíveis em seu mito, começam a surgir outros atributos ao deus olímpico, forjando 

através de sua „humanização‟, na descida do céu para a terra, sua composição mitológica, e 

como se verá, de uma crescente complexidade: deus solar, companheiro das musas, inspirador 

dos músicos, deus da medicina, deus dos oráculos, o deus da interiorização. 

 

 

 

 

2.4  Apolo: Luz e Profecia  

 

                                                                    

Os milênios passam. Os contatos culturais, inexoravelmente se processam, e na 

Grécia, vai surgindo e sendo trazido pelas eras, a figura de Apolo. É preciso recordar, que o 

mito desta divindade, é tão importado em sua essência, como o dos inúmeros deuses patronos 

da hélade, a exemplo de Zeus e Afrodite. Friedrich Nietzsche chega a afirmar: “Nada mais 

tolo do que atribuir aos gregos uma cultura autóctone: pelo contrário, eles sorveram toda 

cultura viva de outros povos, e se foram tão longe, é precisamente porque sabiam retomar a 

lança outro povo a abandonou, para arremessá-la mais longe”. (NIETZSCHE, 1974, p. 39). 

Recorda Eliade que:  

 

“em favor da origem asiática de Apolo, alega-se que seus maiores locais de culto se 

encontram na Ásia: Pátara, na Lícia; Dídimo, na Cária; Claros, na Jônia; etc. como tantos 

outros deuses olímpicos, parece um recém-chegado em seus lugares santos na Grécia 

continental. Além disso, sobre uma inscrição hitita descoberta perto de uma aldeia 

Anatólia, pode-se ler o nome Apulunas, “deus das portas”, (...) era o Apolo da Grécia 

clássica” (ELIADE, 1983, p. 102-103). 
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Seu nome, segundo Junito Brandão,  

 

“não possui etimologia que satisfaça. A relação com o απελλα (ápella) ou απέλλαι 

(apéllai), “assembléia do povo”, onde Apolo, inspirador por excelência seria o “guia” do 

povo ou “deus pastor”, não tem muito sentido. Como se trata de um deus asiático, 

buscou-se uma aproximação com o hitita Appaliuna ou com o mesmo hitita hieroglífico 

Apulunas, mas segundo Chantraine, nenhuma das formas é convincente (...)” 

(BRANDÃO, 1992, p. 87). 

 

 

Marlene Suano recorda que, “para se entender a origem do nome de Apolo, o 

filósofo Platão sugeria que este fosse visto como uma variante do termo απόλυσις (redimir), 

απλοϋν (simples), απόλουσις (purificação) e αει–βάλλωυ ( o que dispara) e mesmo do verbo 

απολλυμι (destruir)”. (SUANO, s.d. p. 7). F. W. Cornford, cita que, “Apolo é Aplous ( = 

απλοϋς), aquele que fala a verdade. Como purificador da alma através de fumigações, 

lavagens e aspersões mânticas e do corpo através de remédios curativos, é o deus que lava e 

liberta do mal”. (CORNFORD, 1989, p. 141). Afirma ainda Suano, que seriam estes alguns 

dos títulos do deus: “Acersecomes, Aigletes, Agraios, Agieus, Amuclaios, Arguegetes, 

Boedremius, Carneios, Cintius, Delius, Delfinus, Epibatérius ou Embásios, Hebdomagetes, 

Libistinus, Luquegenes ou Luqueios, Moiragetes, Musagetes, Palatino, Patareus, Febo ou 

Foibos, Pítios, Sminteus, Spódios, Tigireios ou Tegureios, Timbraeus ou Tumbraios”. 

(SUANO, s.d. 18-19). E Nietzsche assim expressa, comentando sobre o deus: 

 

“segundo sua raiz, ele é o „Brilhante‟, a divindade da luz, domina outrossim o belo brilho 

do mundo-fantasia interior. A verdade excelsa, a perfeição destes estados em 

contraposição à realidade cotidiana, inteligível em partes, assim como a consciência 

profunda da natureza, que sana e auxilia em sono e sonho e, na mesma medida, a analogia 

simbólica da capacidade de adivinhar, e, em geral, de todas as artes, pelas quais se faz a 

vida possível e digna de ser vivida”. (NIETZSCHE, 2005, p. 29). 

 

 

O mitologema que vai sendo tecido em torno de suas ações, torna-se 

extremamente rico, e a divindade se insere no mito grego, de forma bem distinta de Hélios, 

com uma característica que pode ser acrescentada ao seu caráter de deus solar, e que 

possivelmente, é um dos motivadores, para que o seu mito perdure para além do esperado. 

Ainda que Apolo seja o deus da medicina, ele é o deus que cura, mas não propriamente o 

corpo, ainda que seu culto se prestasse à cura física, como possivelmente poderia ser 

encontrado em diversas relações entre outras divindades e fiéis (neste aspecto, há uma 

assimilação do culto do culto do deus Esculápio, de igual modo, deus da medicina entre os 
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gregos, e que passa a ser seu filho no mito, com a ninfa Corônis; Esculápio chega ao 

virtuosismo como médico no mito, a ponto de ressuscitar pacientes. Por uma questão de 

ordem universal, uma vez que o retorno à vida, seria uma quebra do ritmo da existência, Zeus 

fulmina o filho de Apolo; o deus solar, por não poder vingar-se da morte do filho, contra o 

Senhor do Olimpo, fulmina os Ciclopes que haviam forjado o raio, artefato com o qual o 

médico mítico é morto). Dois „asclepíades‟, serão médicos guerreiros no conflito de Tróia,  

segundo relato homérico: “E aqueles que detinham Trica e Itoma de muitas escarpas, senhores 

da Ecália, cidade de Êurito, o Ecálio: destes eram comandantes dois filhos de Asclépio, 

excelentes médicos, Podalírio e Macáon”. (HOMERO, 2013, p. 156). Em relação ao culto de 

Esculápio, Christiane Prieto, recorda algumas afirmações de Estrabão, 

 

 “(...) se torna muito popular na Grécia (Atenas, Cós, Delos, Pérgamo, Epidauro), no 

Oriente Médio, na Palestina e sobretudo na Síria-Fenícia (assimilado a Eshmum). É 

invocado sob o nome de „deus salvador‟, „salvador do universo‟, „guardião dos imortais‟. 

Ele sana o corpo e as almas, cura e ressuscita. São atribuídos à ele numerosos milagres, 

relatados por Isilo de Epidauro. Possui inumeráveis santuários e ex-votos de cura, 

inclusive na Palestina”. (ESTRABÃO apud PRIETO, 2007, p. 21). 

 

 

 Apolo em sua presença nos oráculos, orienta, encaminha e esclarece as dúvidas 

de todos que se aproximavam em busca de respostas, não oferecendo no entanto, em muitos 

momentos, tranquilidade ao consulente, uma vez que nem todas as profecias e orientações 

dadas, à quem o procurava, eram compreendidas ou mesmo bem recebidas. O herói Édipo 

chegou a ser expulso do templo, sob a recusa do sacerdote em revelar o que o deus tinha a 

dizer a respeito do seu futuro:  

 

“Escondido de mãe e pai, tomei o rumo  

de Píton. Febo, à minha demanda sem dignar-se  

responder, despediu-me – porém ao desgraçado  

de mim, fez predição de horror e lástima:  

que eu era de juntar-me com minha mãe, e expor  

aos homens uma prole que não toleram ver,  

e assassino seria do pai de quem nasci”. (SÓFOCLES, 2004, p.79). 

 

 

O mesmo autor coloca na boca deste herói, expressões, que retratam sua 

passividade diante do que o estava determinado pelos fados a se cumprir: 

 

“Coro:  

Ó fazedor de horrores! Como teve coragem 
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De destruir-te os olhos?  Qual dos deuses danou-te? 

 

Édipo:  

Apolo, meus amigos! Foi Apolo 

Que me impôs (grifo nosso) estes males dos males, minha mágoa!”. (SÓFOCLES, 2004, 

p. 111). 

 

 

Platão revela esta sensação de perplexidade, diante do que o deus direcionava aos 

consultados, em sua obra Apologia de Sócrates nos seguintes termos: “quem sabe é apenas o 

deus, e ele quer dizer, por intermédio de seu oráculo, que muito pouco ou nada vale a 

sabedoria do homem (...)”. (PLATÃO, 2000, p. 73); em um certo aspecto, seu culto também 

poderia até ser considerado psicoterapêutico, com a ligação do termo num sentido hodierno, 

ou mesmo, que a psicoterapia possua um certo caráter da reflexão apolínea. Explica por 

exemplo, Paul Dewald:  

 

“os objetivos da psicoterapia dirigida ao insight são mais ambiciosos em termos de nível 

final da função psíquica (...) a extensão e a profundidade de mudança variarão, mas a 

terapia dirigida ao insigth implica a intenção de ajudar o paciente a adquirir maior 

autoconhecimento e algum grau de alteração de personalidade sob a superfície. Implica 

torná-lo consciente, dentro de certa amplitude, de alguns aspectos da própria vida mental 

que já foram inconscientes, na tentativa consciente de melhor resolve-lo e integrá-los”. 

(DEWALD, 1981, p. 123).  

 

As respostas oraculares do deus, principalmente as encontradas em Delfos (figura 

7), não eram necessariamente, boas novas; uma vez enviadas, deveriam ser recebidas e 

acolhidas, com a reflexão necessária, provocando ou procurando provocar, uma mudança de 

atitude, a partir do que a resposta da divindade, passa a intenção em evocar.  
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                      Figura 7 - Ruínas do templo de Delfos 

 

                               Fonte: http://turomaquia.com 

 

 

O oráculo demonstra entre seus objetivos, que alguma mudança fosse 

proporcionada, a partir de sua expressão, bem como o relato dos fados – uma oscilação entre 

o que poderia ser transformado, ou um aviso, ainda que, o destino encaminhasse os 

acontecimentos futuros, para o simples conhecimento do que estava por vir; em tal aspecto, 

como no caso do mito de Édipo, nada pode ser feito para evitar o drama do rei tebano; a vida 

como acontecimento fixo, definido pelas decisões divinas. Recorda-se, que Apolo durante a 

guerra de Tróia, ajudou até onde pode, seu protegido predileto no conflito, o troiano Heitor, 

deixando-o no momento em que Zeus, ao medir seu destino numa balança, este não lhe foi 

mais propício. Homero escreve:  

 

“foi então que o Pai levantou a balança de ouro,  

e nela colocou os dois destinos da morte irreversível:  

o de Aquiles e o de Heitor domador de cavalos.  

Pegou na balança pelo meio: desceu o dia fadado de Heitor  

e partiu para o Hades. E Febo Apolo abandonou-o. (HOMERO, 2013, p. 605-606). 

 

 

Platão expressa através de Sócrates, a ação desta divindade, mais uma vez em sua 

Apologia, mediante a interiorização da fala profética, desencadeada pelo oráculo nos 

seguintes termos: “E tomado como estou por esta ânsia de pesquisa, não me restou mais 

tempo para realizar alguma coisa de importante nem pela cidade nem pela minha casa, e levo 
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uma existência miserável por conta deste meu serviço ao deus”. (PLATÃO, 2000, p.73). A 

perplexidade promovida pelas profecias, entravam no campo do imaginário pessoal, e pela 

intensa popularidade que o culto apolíneo possuía na antiguidade, mobilizando multidões, 

podendo-se somar o retorno de ganhos psíquicos da relação do fiel e o culto. Certamente, 

outros lugares sagrados gregos e templos das diversas divindades, mobilizassem as multidões, 

mas o culto de Apolo, possuía uma expansão significativa entre os outros povos, que não os 

gregos, inclusive os latinos. O povo que tanto deveu ao deus Sol, que após a guerra não fosse 

extinto, os troianos, são tidos como um dos pais mitológicos dos romanos. Apolo atravessa 

campos, rios e montanhas. Roma o aguarda. 

 

 

 

2.5  O deus Sol e a Liberdade 

 

 

Apolo ainda está presente, num ato significativo nos períodos pré-cristãos e 

posteriores, e que pode ser recordado, na análise de seu mito, e de sua composição cultural; o 

momento da libertação dos escravos, momento pontual do fim do cativeiro. Ainda que a 

escravidão não seja um fenômeno exclusivo do paganismo, e das sociedades da antiguidade, 

havendo sido excluída da sociedade há pouco menos de dois séculos, e ainda existam reflexos 

e situações que possam ser focadas e percebidas, resultados de tal período, o escravismo 

antigo, em um caráter geral, era constituído de elementos distintos, do que normalmente mais 

tarde é recordado, como a escravidão negra, no mundo ocidental. A escravidão deste período, 

se insere na dramaticidade de um mundo conturbado por um grande volume de guerras de 

conquistas, e de uma violência institucionalizada, uma vez que inúmeros processos sociais 

encontravam-se próximos, de uma certa gênese coletiva mais elaborada.  

Cumpre recordar ainda, que os escravos não fossem contados com a população, 

seu número era bem superior ao de pessoas livres, estabelecendo um indicador que a liberdade 

em si, não era uma situação tão comum ou fácil como poderia imaginar: os fatores do 

cativeiro desta forma, agiam de modo muito mais veloz, que os da libertação, com uma 

ressalva recordada por Robert Étienne,: “mesmo depois da manumissão o liberto não corta 

todos os laços que o uniam ao seu antigo senhor”. (ÉTIENNE, s.d., p. 197). 
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As sociedades antigas possuíam expressões de justiça, como as execuções 

públicas e os sacrifícios humanos ligados à religião, devidamente referendados, que pode ser 

difícil imaginar ou ser entendido, por parte da sociedade contemporânea, podendo ser 

recordado o infanticídio. O sacrifício humano está presente desde o mito, e claro, o mito 

grego não é exclusivo. Ovídio recorda a morte da princesa troiana Polixena, sacrificada sobre 

o túmulo de Aquiles, a fim de acalmar seu espírito, que mesmo após a morte, se mostrava 

indomável, e assombrava os antigos companheiros, desejando com o sacrifício, uma 

reparação e reconhecimento à sua importância:  

 

“Partis, então, esquecendo-me, aqueus (...) enterrou-se comigo o reconhecimento do meu 

valor? Não o façais! E para que o meu sepulcro não fique sem honras, aplacai os manes 

de Aquiles sacrificando Polixena. Disse, e em obediência ao cruel fantasma, os 

companheiros arrancaram a jovem do seio da mãe (...) o próprio sacerdote chorava 

quando trespassou, a contragosto, e com o ferro, o peito que se oferecia. (OVÍDIO, s.d. p. 

241-242) 

 

No caso dos romanos, uma criança nascida, que não se enquadrasse num padrão 

ou perfil, fisicamente considerado „normal‟, era vista como um prodígio, mas o termo latino, 

não tem a conotação de como pode ser entendido contemporaneamente; o prodígio era 

associado à anormalidade ou monstruosidade. Santiago Montero afirma: “Para a mentalidade 

latina o monstrum suscitava um sentimento de horror e era considerado o prodígio mais grave, 

a mais séria das advertências das forças divinas; isso explica a necessidade de agir com 

rapidez e eficácia em sua imediata expiação (procuratio) a fim de neutralizá-lo e estabelecer 

assim a paz com os deuses”. (MONTERO, 1999, p. 76). O autor recorda, que “a lei das Doze 

Tábuas de meados do século V (...) não só autorizam, mas ordenam a morte imediata de 

crianças monstruosas”. (MONTERO, 1999, p. 78), e cita entre alguns exemplos, um que pode 

ser lido no historiador Tito Lívio:  

 

“(...) Em Frosinone tinha nascido um menino tão grande como se tivesse quatro anos de 

idade, e não era tão impressionante como a ambiguidade do sexo do recém-nascido, como 

o de Siracusa há dois anos. Os arúspices chamados da Etrúria assinalaram que esse 

prodígio era abominável e nefasto; que depois de expulsá-lo do território romano devia 

ser afundado em longínquas profundezas longe do contato com a terra: o cobriram vivo 

de cera dentro de uma grande arca e, depois de levá-lo longe, o jogaram no mar. Mesmo 

assim, os pontífices decretaram que três grupos de nove virgens, em procissão por toda a 

cidade, fossem cantando hinos”. (TITO LIVIO apud MONTERO, 1999, p. 81). 

 

A respeito do medo, que permeava estas alterações, da ordem estabelecida, pode-

se imaginar que a sensação de dessemelhança, era considerada de fato, um problema coletivo 
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grave, caindo o evento, sobre a égide do mal místico, pois seria de fato, um espaço social em 

que poderiam caber inúmeros problemas e situações, que a coletividade da época teria mais 

facilidade em entender, ou de rapidamente aceitar o estranho, o imponderável, como o 

realizador de situações que fugiam ao esperado, do direcionado ao maléfico. Jean Delumaeu, 

a respeito disto, escreve: 

 

 “nomear culpados era reconduzir o inexplicável a um processo compreensível. Era 

também por em ação um remédio, impedindo os semeadores de morte de continuar sua 

obra nefasta. (...) era preciso procurar bodes expiatórios que seriam acusados 

inconscientemente dos pecados da coletividade. Por muito tempo, as civilizações antigas 

procuraram apaziguar por meio de sacrifícios humanos a divindade encolerizada. (...) os 

culpados potenciais, sobre os quais pode voltar-se a agressividade coletiva, são em 

primeiro lugar os estrangeiros, os viajantes, os marginais e todos aqueles que não estão 

bem integrados a uma comunidade”. (DELUMEAU, 2009, p. 204). 

 

 

De certa forma, ainda que não seja o „prodigium‟, uma vez que o cativeiro era 

fruto de uma desigualdade social, ou de uma ação imperialista, poderia ser entendida como 

tal, a situação do escravo na antiguidade. Normalmente estrangeiro. E decididamente, 

excluído da sociedade à qual servia, de forma abjeta e praticamente sem muita esperança de 

resgate individual.  

Poucas vozes, pelo que se conhece, se preservaram, e se levantaram contra a 

crueldade da situação, que passa a pessoa em cativeiro, que não escolhia faixa etária ou etnia, 

e não raro, caia no excesso, com os maus-tratos dos seus senhores, mantidos sob as piores 

condições. Aymard e Auboyer recordam o ocorrido durante alguns séculos, do domínio 

latino: “Por toda a parte, pois, nos Balcãs, na Ásia, na África, na Espanha, na Gália, os 

questores romanos puseram em leilão, junto aos traficantes que acompanhavam os exércitos, a 

presa humana, conduzida a seguir, em sombrios comboios, para os mercados especializados: 

não se deve esquecer que César teria mandado vender um milhão de gauleses”. (AYMARD; 

AUBOYER, 1958, p. 166) 

 Um texto na Bíblia cristã, é direcionada a um senhor de escravo, demonstrando o 

autor, entre outras orientações, o desejo de que aquele, seja compassivo para com um cativo 

que havia fugido, mas se convertido ao cristianismo: a Carta à Filemon - atribuída ao 

apóstolo Paulo; o documento retrata, uma parcela da moral da sociedade não apenas latina, 

mas da época, pagã ou cristã, que não se constrange na escravidão, ainda que haja um cunho 

religioso no texto, referendando o cativeiro, em questão; de modo significativo, e que servirá 

de material, até para as relações religiosas cristãs subseqüentes, a igreja como instituição, 

nunca dispensou ser possuidora de cativos, até o fim social da escravidão, defendida e 
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conseguida no século XIX. Ainda que haja outro texto paulino, discorrendo sobre a „liberdade 

em Cristo‟, esta liberdade era mais presumida ou metafísica, do que propriamente literal.  

O escritor da carta à Filemon, inclusive, faz referência a pagamento, mas não a 

liberdade do escravo, Onésimo, chegando a considerar um ressarcimento monetário ou 

material, de algum dano, que este pudesse ter causado. Resgatado sim, de suas dívidas, mas 

não de sua individualidade: “Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim 

mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, 

Paulo, escrevo de meu punho, eu pagarei (...)”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2240). 

Comum em casos de guerra ou dívidas contraídas, o cativeiro escravo da 

antiguidade, como os casos ainda encontrados no século XIX, promovia um ônus social e 

individual, que a mentalidade moderna pode não conseguir medir, mas mesmo assim, foi 

universalmente aceita. A este respeito, no caso da sociedade romana, lê-se em Paul Veyne:  

 

“A escravidão era uma realidade incontestável; o humanismo não consistia em libertar os 

escravos de todos os seus senhores, mas em se comportar pessoalmente como bom 

senhor. Os romanos estavam tão seguros de sua superioridade que consideravam os 

escravos crianças grandes; geralmente os chamavam de „pequeno‟, „menino‟ (pais, puer) 

mesmo quando velhos, e os próprios escravos se tratavam desta forma entre si”. 

(VEYNE, 2009, p. 63).  

 

 

Certamente, haviam condições de liberdade, que podiam ser realizadas tanto pelo 

escravo, ao pagar seu próprio preço, como a ação de um senhor compassivo, e a possibilidade 

da liberação, era cabível. Como cita Robert Étienne, “por mobilidade social deve-se entender 

a possibilidade que tem o escravo de obter a alforria (resgate, manumissão) e de vir a ser, por 

seu turno, tronco da burguesia”. (ÉTIENNE, s.d., 196). De acordo com Lewis Farnell, “a 

libertação se processava às vezes diante de um altar, na presença da divindade. Isto era 

especialmente frequente no culto de Apolo”. (FARNELL apud CORNFORD, 1989, p. 111).  

Assim, o culto do deus de Delfos, demonstrava uma voz libertadora, no que era 

encontrado e estabelecido na sociedade da época, no momento da transição entre o cativeiro e 

a liberdade; uma vez, liberto, o ex-escravo, diante do altar de Apolo, possivelmente, sentir-se-

ia de modo completamente diferente, com o calor do sol e o tempero da liberdade. Como 

afirma Nietzsche: “o anseio por liberdade, o instinto para a felicidade e os refinamentos do 

sentimento de liberdade, fazem parte da moral e da moralidade de escravos”. (NIETZSCHE, 

1974, p. 301). 

Uma vertente religiosa, que se prestasse a servir de intermediário mais constante, 

com a liberdade, tinha todas as condições de se constituir, um símbolo claro de importância 
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social, além da religiosa, ao menos para a classe dominada, que mesmo diante de sua imensa 

multiplicidade, ansiava de forma intensa pela ausência dos grilhões, e carecia de uma 

representação organizada, que alertasse a sociedade para o contra-senso da escravidão. 

Aymard e Auboyer, lembram o caso dos cativos latinos, da seguinte maneira, que são trazidos 

para a Itália, pelas guerras: “não dispomos naturalmente, de qualquer estatística; mas é certo 

que o afluxo em direção à península atingiu milhões”. (AYMARD; AUBOYER, 1958, p. 

166);  

Este aspecto de libertação, de certa forma, converge para um certo culto, e um 

certo personagem que se prepara para entrar em cena, tanto em Roma, como nas regiões 

gregas e latinas do primeiro século do Império Romano, partindo da província da Judéia, em 

pleno período de governo de Otaviano César Augusto.  

 

 

 

2.6 Apolo: o Deus Grego do Oriente 

 

 

Ainda que seja um dos deuses principais do panteão grego, durante a guerra de 

Tróia, Apolo de acordo com Homero, de maneira desconcertante, não está ao lado dos argivos 

no conflito mítico, mas ao lado de seus inimigos: os troianos, denunciando nesta predileção, 

seu caráter de deus oriental, chegando a se confrontar com o maior dos heróis gregos, 

Aquiles, e ser considerado por textos posteriores à Ilíada, o algoz do filho de Peleu. Na 

verdade, a divindade ronda constantemente o herói, como um predador à sua presa, numa 

espécie de jogo mortal, até que finalmente, promove a morte do guerreiro aqueu, direcionando 

um combatente inimigo contra seu vulnerável calcanhar: o odiado e controverso príncipe 

troiano Páris. Ovídio recorda o episódio: 

 

 “(...) chega às hostes troianas e vê, no meio dos guerreiros que se matavam uns aos 

outros, Páris que atirava setas, aqui e ali, contra aqueus desconhecidos. O deus se deu a 

conhecer e perguntou: „Por que desperdiças tuas armas com o sangue da plebe? Se te 

preocupas com os teus, atira no descendente de Éaco, e vinga a morte de teus irmãos!‟ 

Disse, e, apontando para o filho de Peleu que, de arma em punho, cobria o chão de 

cadáveres dos troianos, virou em sua direção o arco, e com mortífera e certeira mão 

direita, dirigiu a seta. Foi essa a única alegria que Príamo pode experimentar depois de 

Heitor. Vencedor de tão grandes guerreiros, Aquiles é vencido pelo pusilânime raptor de 

uma esposa grega”. (OVÍDIO, s.d., p. 230).   
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Nas Metamorfoses, Apolo é chamado com frequência por Febo, junção que 

encontrada regularmente na mitologia (Febo Apolo), e no mito de Faetonte, apesar da 

genealogia deste herói, citar Hélios como seu pai, com a ninfa Clímene, nas primeiras linhas 

do conto, a divindade solar passa ser chamada de Apolo:  

 

“ostentando uma veste púrpura, Febo achava-se sentado em um trono de esmeralda 

resplandecente. À direita e à esquerda, achavam-se os Dias, as Horas, dispostas em 

espaços iguais. Também lá se encontravam-se a Primavera, cingida de uma coroa de 

flores, o Verão nu e trazendo uma grinalda de espigas, e o Outono sujo com as uvas 

espremidas e o glacial Inverno, com a cabeleira branca desgrenhada”. (OVÍDIO, s.d., p. 

30). 

 

 

Apesar destas relações coincidentes, e aparentemente contraditórias, entre as 

nominações divinas, é pela Grécia, e como Apolo, que o deus sol passa a ser reconhecido e 

cultuado de modo mais intenso, favorecendo um cosmopolitanismo religioso, que uma crença 

mais local, quase certamente não conseguiria atrair. Para os gregos, ele é Sol, mas de igual 

modo, é o deus que „fala‟, que comunica aos homens, uma familiaridade e aproximação, que 

encorajava visitantes distantes por seus conselhos. Como cita Junito Brandão, 

 

“O novo deus sol, todavia iluminado pelo espírito grego, conseguiu se não superar, ao 

menos harmonizar tantas polaridades, canalizando-as para um ideal de cultura e 

sabedoria. Realizador do equilíbrio e da harmonia dos desejos, não visava suprimir as 

pulsões humanas, mas orientá-las no sentido de uma espiritualização progressiva, mercê 

do desenvolvimento da consciência”. (BRANDÃO, 1991, p. 89). 

 

 

No decorrer dos séculos, o culto a Apolo, na Grécia, se consolida e passa a ser 

realizado, com uma característica de divindade nacional, algo notável, considerando-se pelo 

lado político, os conflitos seculares em que muitas vezes, as cidade-estado se engalfinhavam; 

ao contrário de outros deuses que compunham o imaginário religioso grego, recordando-se o 

exemplo de Atená, sua personificação masculina, e de associação ao conhecimento, 

interiorização e transformação, torna-o possivelmente, o deus mais próximo de um modo 

helênico de existir. É o deus do equilíbrio, do controle da razão sobre as paixões desmedidas, 

e de todas as divindades gregas conhecidas, a que conseguia realizar uma relação mais 

próxima de culto popular, diferente de outras, onde era necessária uma iniciação, e praticada 

por iniciados, os cultos de Mistérios – como o culto de Deméter. Tais rituais de acordo com 

Dudley Wright, 
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 “(...) eram protegidos e ocultados cuidadosamente daqueles que não pertenciam ao grupo 

de iniciados. Se um indivíduo divulgasse qualquer parte do ritual, ele ficaria marcado 

como alguém que havia ofendido as leis divinas, e por meio de tal ato, esse indivíduo 

estaria suscetível à vingança divina. Não seria seguro morar na mesma casa que ele, e 

assim que sua ofensa se tornasse pública, ele seria preso”. (WRIGHT, 2004, p. 25).  

 

Eliade recorda um fragmento, de autoria de Sófocles, sobre o culto em Elêusis: 

“Ó, três vezes felizes os mortais que, depois de terem contemplados esses mistérios, partirão 

para o Hades; só eles ali poderão viver; para os demais, tudo será sofrimento”. (SÓFOCLES 

apud ELIADE, 2010, p. 279). No entanto, mesmo com a importância de Elêusis para o mundo 

grego, o culto délfico em nada perdia em busca de auxílio e orientação. 

 

Apolo é um dos 12 grandes deuses do panteão olímpico, todos ligados a Zeus, por 

laços familiares, e revela seu pensamento divino principalmente através dos oráculos (O 

Olimpo é formado por uma família de nobres imortais, sob a égide um Todo-poderoso 

controlador: Zeus, sua esposa e irmã Hera e outros irmãos: Posídon, Hades, Deméter e Héstia. 

O casal principal ainda tem entre os habitantes principais do monte sagrado, o filho Ares e 

Hefestos; os deuses seguintes, são todos nascidos das relações fora dos hierógamos do grande 

deus: Apolo, Ártêmis, Hermes, e a exceção, a deusa Atená, nascida de sua cabeça; há ainda 

duas divindades assimiladas pela família divina: Dioniso e Afrodite); com a deusa Atená, 

Apolo, explicitará a construção sócio-cultural, que será um dos orgulhos da civilização, que 

domina a península jônica na antiguidade. De certa forma, os dois deuses, revelam não lados 

opostos, mas elementos complementares civilizatórios, resultado dos conflitos e relações das 

culturas que formaram o povo grego, mas de igual forma, a partir de semelhanças, que os 

mitos apresentam em suas nuances, recordados por poetas e contos.  

O mito de Apolo, retrata sim, a idéia de reflexão e mudança de atitude, entre 

outras características, que poderia ser associado ao uso da inteligência e razão, a partir da 

interiorização que seus conselhos realizassem, confundindo-o com Atená, mas isto não 

acontece. A deusa, tem entre seus prediletos, heróis específicos e não a grande massa, como 

aquela que acorre aos oráculos de Apolo, num relacionamento quase doméstico. A este 

respeito, comenta Loibl, “o homem helênico mantinha diálogo quase ininterrupto com os 

deuses em volta do Mediterrâneo. O fato de não existir um céu para os mortais não tinha a 

menor importância, pois os caminhos, os bosques, montanhas e riachos eram povoados pelos 

deuses” (LOIBL, 1992, p. 281). 

O mito do deus alcança inúmeros elementos da vida cotidiana na antiguidade. Não 

se trata apenas, de uma deidade no sentido numérico, compondo um panteão tradicional de 



84 

 

deuses; a luz que passa para a sociedade, acaba revertendo em situações subjetivas, momentos 

de dúvida e conflitos psicológicos, mas ainda, como inspiração, saúde e profecia. O mito 

apolíneo constrói-se através uma intrincada elaboração, multiplicando seus atributos, neste 

conjunto emocional, entre a constituição psicológica e religiosa, que alcança a relação entre 

homem e divindade; acaba se inserindo no imaginário dos gregos, como o deus do „oráculo‟; 

se o mito pode se também se reportar aos relatos de origem, e inúmeros são relatados por 

Ovídio em sua obra Metamorfoses, recorda-se que a linguagem e a ação dos deuses, 

expressados pelos transes dos sacerdotes e sacerdotisas, não estavam adstritas ao passado 

cronológico necessariamente; quando profetizavam, promoviam uma flutuação de tempo 

mítico. Nos oráculos, em geral, pode-se pontuar, alguns personagens envolvidos, com o 

particular recado divino, não apenas futuro, mas presente, como no mito da recriação do 

mundo grego após um dilúvio – o mito de Deucalião e Pirra: 

 

 “Ali, depois de se purificarem, derramando o liquido nas vestes e nas cabeças, dirigiram 

seus passos ao santuário da venerável deusa, cuja fachada estava coberta pelo feio musgo 

e a cujo altar faltava o fogo. Tendo pisado o umbral do templo, curvam-se os dois até o 

chão, e osculam a fria pedra. E assim disseram: „se vencidas pelas preces respeitosas as 

divindades se abrandarem, se acalmar a ira dos deuses, dizem, Têmis, de que modo pode 

ser reparado o dano causado a nosso estirpe, e da-nos esses meios, ó boníssima‟. A deusa 

comoveu-se e deu essa resposta: „afastai-vos do templo, cobri a cabeça desapertai os 

vestidos e atirai para trás os ossos de vossa avó‟.  

Por muito tempo, ficam os dois estupefatos, depois Pirra, em primeiro lugar, fala, 

sugerindo recusar a ordem da deusa, rogando, com voz apavorada, perdão por não ousar 

ofender os manes maternos, se atirar os ossos. Refletem, no entanto, sobre os temas 

obscuros das palavras do oráculo e cogitam entre si. Afinal, o filho de Prometeu, com 

boas palavras tranquiliza a filha de Epitemeu, dizendo: „ou nos falta a sagacidade, ou o 

oráculo, obediente nos mandamentos divinos, de modo algum exige um sacrilégio. Nossa 

mãe é a terra; as pedras, ao meu ver, são os ossos do corpo da terra; foram pedras que nos 

mandaram atirar para trás”. (OVÍDIO, s.d., p. 19-20). 

 

 

 Segundo Commelim:  

 

“O desejo de conhecer o futuro e de saber a vontade dos deuses, fez nascer os oráculos. 

Além de Delfos, de Cumes, de Claros, de Dídimo ou de Mileto que proferia Apolo, e para 

os de Dodone e Amon, reservado a Júpiter, Marte possuía um na Trácia, Mercúrio em 

Patras, Vênus em Pafos, Minerva em micenas, Daian em Colchida, Pã na Arcádia, 

Esculápio em Epidauro e em Roma, Hércules em Gades, Trofônio na Beócia (...). para 

obtê-los, eram necessárias muitas formalidades preparatórias, jejuns, sacrifícios, 

lustrações, etc.; ora o consulente recebia uma resposta imediata ao chegar.”. 

(COMMELIN, s.d., p. 327).  
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Pragmaticamente, as divindades interagiam com as expectativas humanas, e, 

mesmo quando os oráculos se referissem ao momento futuro, os deuses alertavam para a 

possibilidade de intervenção, ou conhecimento do fiel ou ouvinte, da palavra sagrada no 

presente, principalmente na forma de augúrios; de acordo com Commelin, o augúrio, era uma 

“adivinhação que consistia primitivamente na observação do canto e do vôo dos pássaros, e a 

maneira por que comiam, estendendo-se em seguida à interpretação dos meteoros e dos 

fenômenos celestes”. (COMMELIN, s.d., p. 330). Filon recorda um acontecimento, registrado 

por Marco Túlio Cicero, em sua obra Da República: “Lembro-me de que, nos tempos de 

minha adolescência, sendo meu pai cônsul de Macedônia e estado na guerra, a superstição e o 

terror assaltaram o nosso exército, quando, por uma noite serena, de súbito, a lua, que 

resplandecia no céu refulgente, eclipsou-se”. (FÍLON apud CICERO, 1988, p. 144). 

Assim, pode-se afirmar que, não apenas para os gregos, determinados sinais eram 

vistos como favor ou desfavor divinos, e que o homem da antiguidade era particularmente 

atento à eles; Os latinos, ressaltando a influencia recebida dos gregos, ainda que possuíssem 

suas nuances sociais e culturais, não perdiam oportunidade em interpretá-los, traduzindo a 

crença na fala divina, para suas preocupações cotidianas, pequenas ou grandes, a partir de 

presságios, sonhos, profecias e augúrios. Suetônio na obra A Vida dos 12 Césares, comenta 

um acontecimento vivenciado por Caio Júlio César, este um reconhecido cético, e também 

prático no entendimento das coisas divinas; quando titubeava sobre a passagem do rio 

Rubicão, para confrontar o exército de Pompeu, o Grande, uma vez que se assim agisse, 

segundo as leis romanas, se tornaria fora da lei e responsável por mais uma guerra civil – o 

Rubicão era uma fronteira política acima de tudo respeitada; registra o autor, um 

acontecimento, e que demonstra a influencia do fantástico, sobre a mentalidade cotidiana do 

homem deste período, fosse um Suetônio ou um César:  

 

“Vacilava ainda, quando se lhe deparou a seguinte visão: um homem de corpo e beleza 

singulares apareceu ali por perto, subitamente a tocar avena. Além dos pastores, 

numerosos soldados dos postos mais vizinhos acorreram para ouvi-lo, entre os quais 

alguns corneteiros. Ao vê-los, o jovem músico arrancou o clarim de um deles e de um 

pulo, atirou-se ao rio. Fazendo soar com um vigor extraordinário, dirigiu-se para a 

margem oposta. César disse, então: „Vamos para onde nos chamam os prodígios dos 

deuses e a iniquidade de nossos inimigos. A sorte está lançada”. (SUETÔNIO, 1966, p. 

38).  

 

 

A respeito da mesma situação, o poeta Lucano descreve o momento da passagem 

do rio, relatando a travessia com um misto entre alegoria oficial e uma misteriosa aparição:  
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“Já César havia atravessado as gélidas cristas dos Alpes, trazendo no espírito agitado o 

plano da futura guerra. Tendo chegado à margem do Rubicon, apareceu-lhe um fantasma: 

era o espectro da Pátria assustada, com os brancos cabelos desgrenhados, os braços nus, a 

cabeça coroada de torres; e dando um gemido, assim bradou: Aonde ides cidadãos? 

Aonde levais as minhas águias? Se vinde em paz e obedientes às leis, não vos é licito 

passar avante”. (LUCANO, s.d. p. 107). 

 

 

Suetônio, recorda alguns sinais observados pelo sobrinho e também governante 

romano, Caio Júlio César Otaviano, o futuro Imperador Augusto (63 a.C – 14 d.C.), o artífice 

do Império Romano, considerado „oficialmente‟, um filho de Apolo, e consumado observador 

de presságios e sinais de favor ou desfavor divino: “considerava absolutamente seguros certos 

auspícios e presságios. Se, de manhã, se calçava mal ou se calçava no pé direito o sapato 

esquerdo, era um mau sinal. Se no momento de partir para uma longa viagem, por terra ou por 

mar orvalhava, era bom sinal: anunciava uma volta pronta e feliz” (SUETÔNIO, 1966, p. 

133). Ou outro exemplo, recordado pelo mesmo autor:  

 

“Nas vésperas do combate naval nas costas da Sicília, Augusto passeava na praia: um 

peixe saltou para fora d‟água e caiu-lhe aos pés. No Anzio, ao sair para o combate, 

encontrou um burrinho e seu guia: o homem chamava-se „Eutychus‟ (feliz) e o animal 

„Nicon‟ (vencedor). Vitorioso, erigiu aos dois uma estátua de bronze no templo que 

mandou construir no local de seu acampamento”. (SUETÔNIO, 1966, p. 138). 

 

 

 No caso dos augúrios, haviam particularidades, quando estes, ressaltavam 

aspectos gerais ou sinais divinos, sem uma definição clara de qual deus estava falando, a não 

ser que o crente possuísse uma devoção particular, e entendesse consequentemente, os sinais 

como falas subjetivas da divindade por ele cultuada. Os oráculos, eram falas, onde o deus 

Apolo através da voz de sua sacerdotisa, a Pítia, e entre os latinos, a Sibila, afirmava ou 

alertava os consulentes, ainda que existissem diferenças entre estas duas personagens, e 

servirem à mesma divindade. A figura da Pítia era grega. A Sibila, latina. Enquanto a Pítia 

adentrava pelo campo mítico mais remoto, há referências históricas mais próximas de uma 

Sibila, principalmente em Cumas, sendo comentado por Montero, com algumas podendo ser 

nominadas: “(...), para a maior parte dos romanos, a Sibila de Cumas foi uma personagem 

real, havia diversas versões de seu nome: Amaltéia, Hemófila ou Herófila”. (MONTERO, 

1999, p. 52). Brandão, em relação à Pítia, afirma o seguinte:  

 

“De início havia uma Pítia ou Pitonisa, normalmente ao que parece, uma jovem 

camponesa de Delfos, escolhida pelos sacerdotes de Apolo. Mais tarde, a interprete do 
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deus deveria ter ao menos cinquenta anos. Quando o Oráculo atingiu o apogeu, entre os 

séculos VI e V a.C., havia três sacerdotisas e, à época da decadência do mesmo, no século 

II d.C., voltou a funcionar apenas uma”. (BRANDÃO, 1992, p. 97).  

 

 

Os oráculos da divindade eram recados diretos, ainda que precisassem em muitos 

casos, ser interpretados, e possam ser conhecidos alguns, por suas complexidades, e contados 

em forma de enigma em muitas consultas, exigindo que se compreendesse os recados divinos, 

de forma que não linear. Escreve Heródoto sobre um enigma délfico:  

 

“(...) Creso consultou o deus pela terceira vez, pois desde que reconheceu-lhe a 

veracidade não mais cessou de a ele recorrer. Perguntou-lhe sobre se seu reinado seria de 

longa duração, recebendo esta resposta: “Quando um asno for rei dos Medos, então foge. 

Lídio efeminado, para as margens do Termo pedregoso; não penses em resistir e nem te 

envergonhes de fugir”. (HERÓDOTO, s.d., p. 44). 

 

 

Ou outro oráculo, novamente direcionado ao rei Creso: “Lídio, rei de vários 

povos, insensato Creso, não procureis ouvir, no vosso palácio a voz tão desejada do vosso 

filho, melhor será para vós não ouvi-la nunca; ele começará a falar no dia em que começar a 

vossa desgraça” (HERÓDOTO, s.d., p. 54). Cumpre recordar, que o filho do rei lídio, 

segundo Heródoto, não falava, e, o oráculo teria que ser entendido para além do literalismo 

das palavras divinas, se o rei quisesse não sofrer as observações perigosas trazidas do Olimpo, 

mas ainda um fator miraculoso que estava envolvido no que a Pítia revelou, e que se encontra 

ligado a crença - pelo fato do filho ser privado de fala desde o nascimento, o rei entendeu que 

jamais seria afastado do trono. Não contava que, segundo, Heródoto, o moço passou a falar 

tentando livrar o pai de uma tentativa de assassinato. O Oráculo de Delfos, será um 

desaguador das falas da divindade, fosse do momento presente e o futuro, como aconteceu 

com o filósofo Sócrates, em um episódio recordado por Platão e comentado na obra Apologia 

de Sócrates.  

 

“todos vós conheceis Querofonte. Era meu amigo desde os tempos de juventude e 

pertencente ao vosso partido popular; partiu no ultimo exílio em vossa companhia e 

regressou também em vossa companhia. Sabeis que tipo de homem era Querofonte e de 

como era determinado em suas resoluções. Dirigiu-se em certa ocasião a Delfos e 

atreveu-se a perguntar ao oráculo se existia alguém mais sábio que eu. A pitosina 

respondeu que não existia ninguém. (..) após ter ouvido a resposta do oráculo, refleti da 

seguinte maneira: „Que pretende o deus dizer? Qual o significado do enigma? Tendo em 

vista que eu não me considero sábio, que quer dizer o deus ao afirmar que sou o mais 

sábio dos homens?‟Com certeza não mente, pois ele que não pode mentir. E longamente 

me mantive  nesta dúvida”. (PLATÃO, 2000, p. 70-71). 
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A atitude descrita do filósofo, deverá ser seguida a quem consultar as mensagens 

do deus solar, e como foi comentado, era solicitado para quem o ouvisse, interpretar ou 

prevenir-se, no que o deus entre frases, no furor profético de sua sacerdotisa, revelava. 

Virgílio recorda em sua obra Eneida, o momento da chegada do deus, por intermédio da 

profetisa: 

 

 “Já se tinha chegado à entrada da porta, quando a virgem diz: „É o momento de 

interrogar os destinos: o deus! Eis o deus!‟. Logo que pronunciou tais palavras diante das 

portas, imediatamente seu rosto e seu aspecto se alteraram; sua cabeleira ficou em 

desordem; mas o peito estava arquejante e o coração intumescido pelo sagrado furor; 

parece maior, a voz não tem som humano, pois já sentiu o sopro e a proximidade do 

deus”. (VIRGÍLIO, 2003, p. 148). 

 

 

Pode-se pensar no caráter reflexivo da fala profética, o único que poderia auxiliar 

no deslocamento do caráter imediato do vaticínio, para que o momento sagrado entre o 

discurso do deus e a escuta humana, pudesse ser compreendido, e só assim, poder entender o 

que estaria diante de si, e não estava sendo percebido, apenas pelo viés da posse do deus. 

 

 

 

2.7 A Chegada de Apolo a Roma 

 

 

De qualquer forma, não é só dos gregos que Apolo cuidará em sua mântica. Entre 

tantas influências, que deixa no decorrer de sua rica história mítica, ele chega de igual forma, 

aos latinos. Roma, a grande conquistadora, torna-se uma fonte de expansão da cultura grega, 

ainda que fazendo suas depurações, onde lhe interessava. Roma, uma cidade pulsante, 

regurgitando idiomas, cores, sabores, sotaques. Pode-se imaginar que a grande metrópole 

latina, transpirava cosmopolitanismo, em quase todos os aspectos culturais pensados, 

inclusive no religioso. Mil deuses, mil crenças, despertando as orações e as atenções dos 

viajantes, peregrinos e certamente, dos milhares de seus moradores romanos ou não, entre 

seus afazeres diários. Veyne afirma: 

 

 “Roma sempre esteve entre aqueles povos bárbaros, que, nas franjas da grecidade, eram 

largamente grecizados em todos os domínios, com exceção da língua: Cária, Lícia, 

Chipre, Macedônia, Síria, Cartago, talvez; cidade etrusca por muito tempo, Roma faz 
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parte desses povos marginais, „etruscos e cipriotas‟ com os quais Platão admitia que os 

gregos fizessem um comércio de piedade” (VEYNE, 1985, p.29). 

 

   

Os latinos terão o seu templo de „Delfos‟, em Cumas. Tal localidade, possuirá um 

dos Oráculos mais importantes fora do mundo helênico, ainda que não pudesse se comparar 

no quesito „popularidade‟, com Oráculo grego. Neste lugar, quase tão conhecido para os 

peregrinos, quanto Delos ou Delfos, Apolo terá como intermediária, para o conhecimento e 

divulgação das profecias, as Sibilas, virgens sacerdotisas, inseridas nos mitos apolíneos e 

cultos, e encontradas na constituição da história romana. Montero, em relação a este antigo 

oráculo, recorda: 

 

 “(...) o arqueólogo italiano A. Maiuri descobriu em 1932 uma galeria que colocava em 

comunicação a acrópole de Cumas com o lago Averno através do Monte Grillo. Trata-se 

de uma passagem entalhada no calcário com uma técnica datada entre os séculos VI e V 

a.C. que pode ter sido construída em épocas do tirano Aristodemos de Cumas, para fazer 

da caverna um centro oracular. Ainda hoje pode-se admirar a maior parte do dromos, 

iluminado por outras seis galerias laterais. O corredor termina em uma peça retangular, 

escavada também na rocha, com uma abóbada elevada que poderia corresponder ao 

aditon do santuário de onde a Sibila fazia suas previsões. Temos que imaginar o 

grandioso efeito que as palavras da sibila, ressoando pelas galerias causariam aos 

consulentes” (MONTERO, 1999, p. 57). 

 

 

Étienne acrescenta: “Em Pompéia encontramo-nos no domínio do império 

marítimo de Cumas, a primeira propagadora do culto de Apolo em Roma e entre os etruscos 

do Lácio e da Etrúria; é de Cumas que deriva seguramente o culto de Apolo em Ísquia, em 

Pozzoli e em Nápoles”. (ÉTIENNE, s.d., p. 87). Os deuses solares, possivelmente, não 

tiveram a importância para os latinos, em suas origens, como para os gregos, envolvidos 

aqueles, em seguidas campanhas de conquista; mas a condição do deus, migra no decorrer dos 

séculos, em favor de uma forte presença do deus sol nos destinos da cidade; o principal 

artífice do império romano, Otaviano César, chamado de Augusto, era considerado filho de 

Apolo. Recorda SUETÔNIO, sobre a origem maravilhosa do primeiro imperador latino, que 

afirma:  

“ao chegar ao meio da noite do oficio solene de Apolo, Átia mandou que se assentassem 

sua liteira no templo e adormeceu, enquanto as demais matronas dormiam. Súbito, uma 

serpente deslizou sobre ela e logo depois se foi. Ao acordar, ela se purificou como faria 

após os abraços do marido, e não tardou a surgir no seu corpo um sinal em cores, como 

uma serpente, da qual ela jamais conseguiu livrar-se; e assim, em pouco tempo deixou de 

frequentar os banhos públicos. No décimo mês subsequente, Augusto nasceu, e por isso 

foi considerado filho de Apolo”. (SUETÔNIO, 1966, p.134). 
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A presença do deus Sol, passa a ser trazida, paulatinamente, a partir da expansão 

imperialista das fronteiras, a exemplo do que acontecerá com a chegada de Mitra, o deus sol 

iraniano ou persa, e seu culto pelos exército romanos. Os deuses belicosos, são 

constantemente recordados na cidade, e o símbolo da metrópole romana, é a imagem dos 

filhos do deus Marte, Rômulo e Remo, alimentados por uma loba. Mas o deus Sol Apolo ou 

Hélios, circula com liberdade entre as crenças da grande cidade latina. 

A frequência dos romanos, num sentido de consulta oficial - comum à 

governantes e governos, até à profetisa na Grécia, para conhecerem a vontade e a orientação 

do deus de Delfos, foi tão parca, que pode ser contabilizada no decorrer de séculos, sintomas 

ou interrogações de algumas situações: um certo desapreço ao Oráculo ou a sua prática, ou 

ainda, uma presença substituta divina, que preencheria uma lacuna nos anseios religiosos 

deste povo? Registra Montero, que “segundo a historiografia antiga, desde a fundação da 

República até a instauração do Principado, Roma consultou oficialmente o Oráculo de Apolo 

em Delfos – emitido pelo transe da Pítia – em sete ocasiões”. (MONTERO, 1999, p. 60), e 

segundo ainda este autor, algumas destas consultas não são devidamente comprovadas, o que 

faria seu número real cair significativamente.  

Sintomático da falta de apreço em geral, que os latinos poderiam demonstrar pelo 

culto délfico, talvez seja uma afirmação encontrada na obra de Virgílio, Eneida: “(...) rebelde 

ainda à posse de Febo, a sacerdotisa se debate furiosamente no seu antro, como uma bacante, 

e procura sacudir do seu peito o deus poderoso; mas este tanto mais lhe fatiga a boca raivosa, 

domando seu coração selvagem e a modela segundo a sua vontade que a oprime (grifo nosso) 

(...)”. (VIRGÍLIO, 2002, p. 149). Montero, recorda uma situação que poderia provocar o 

entendimento sobre este preterimento, ao menos na relação „oficial‟, entre Roma e Delfos: “a 

frialdade das relações entre Roma e Delfos durante o período republicano se explica, portanto, 

pelas mesmas razões pelas quais a Sibila foi também mal acolhida, quer dizer constar nela sua 

natureza de mulher, seus dotes oraculares e sua condição de estrangeira”. (MONTERO, 1999, 

p. 63). 

A ressalva de Montero é significativa, principalmente, quando o culto de Apolo 

passa a ser acolhido no seio da grande cidade de Roma, e pela história da chegada do deus, ao 

ambiente romano. Ou seja, não necessariamente, os latinos atribuíam o furor profético ao deus 

pítio – o que pode se entender a polaridade entre a quase ausência de governantes romanos, no 

templo apolíneo, e a presença do filho de Zeus, como uma importante divindade cultuada 

antes, durante e inclusive, no período de decadência do Império. O general da República, 
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Camilo (Marcos Furius Camillus), diante de uma batalha contra os Veios, tribo germana, 

ainda no século IV a.C, faz a seguinte prece antes do confronto, diante dos pontífices e 

áugures, recordada por Coulanges: “Sob teu comando, ó Apolo, e por tua vontade que me 

inspira, eu marcho para tomar e destruir a cidade dos Veios; a ti, se eu sair vencedor, prometo 

consagrar-te a décima parte dos troféus”. (COULANGES, 1975, p. 178). Camilo, recorda-se, 

é um das mais importantes personagens do período republicano, tribuno e ditador, séculos 

antes do advento do Império. Assim, observa-se que a resistência latina, em geral, não era ao 

deus solar, mas aos oráculos, da forma como eram expressos e transmitidos, tanto pela Pítia, 

como pela Sibila. 

O culto báquico, desde a própria tradição grega do teatro, e pode-se recordar-se o 

texto As Bacantes, de Eurípides, como exemplo, era visto com reserva, dado os excessos que 

o cercavam, segundo alguns escrúpulos da cultura grega, como um culto que ficava à margem 

de uma relação mais espiritual e menos licenciosa, (o personagem principal da peça, Penteu, é 

morto por sua mãe e tias, que haviam entrado em êxtase por ação de Dioniso, e o confundido 

com um animal); há ainda um ponto, que possui uma certa presença, para o entendimento 

religioso, da figura da Sibila, entre os latinos, não esquecendo que Dioniso, como Apolo, 

também era uma divindade asiática importada; desta forma, comenta Torrano: “O dionisismo 

pertence à herança indo-européia; e quando na época arcaica restabeleceu-se a comunicação 

com o oriente, a influencia trácia e frígia reforçou entre os gregos os elementos tradicionais 

do legado comum a esses povos”. (TORRANO in HESÍODO, 1995, p. 18). 

 

Dioniso é, como Apolo, uma divindade que promove o êxtase profético. Mas em 

Roma, num certo período, ao contrário do culto apolíneo, a prática dionisíaca é perseguida, 

apesar da conhecida flexibilidade dos latinos em absorver credos e deuses estrangeiros. 

Auboyer e Aymard registram um fato: 

 

 “Em 186 a.C. a policia governamental descobre, ou finge descobrir, que os mistérios de 

Dioniso progrediram excessivamente em toda Itália meridional, penetrando mesmo em 

Roma. (...) então por mais de cinco anos, desenrolam-se as investigações, as denúncias, 

os interrogatórios relacionados com a questão. Desencadeia-se a repressão: cerca de 7.000 

pessoas são presas e um número bastante grande condenado à morte por uma justiça 

expedita”. (AUBOYER, AYMARD, 1958, p. 202).  

 

 

Em relação à profetisa romana do culto apolíneo, salienta-se que nem sempre foi 

associada à figura de Apolo, como recorda Montero: “a outra característica da Sibila é, sem 
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dúvida sua inspiração profética. Algumas testemunhas permitem pensar que, inicialmente, a 

Sibila de Cumas, como outras sibilas, tinha o dom da profecia sem necessidade de ser 

possuída por Apolo”. (MONTERO, 1999, p. 54).  

 

Há na pessoa do primeiro imperador, Otaviano César Augusto, o apreço especial 

pelo deus grego, e por sua iniciativa, é instaurado na cidade, e inserido no calendário 

religioso, festas em honra à divindade. Como representante máximo da religião em Roma, o 

Pontifex Maximus, ou principal sacerdote do rito religioso latino, o governante do Império, 

conseguiria inserções nas festividades da cidade, sem serem obstaculadas. Coulanges a este 

respeito, expressa que, “o calendário não era outra coisa senão essa sucessão de festas 

religiosas. Por isso era organizado pelos sacerdotes. (...) O calendário não era regulado pelas 

fases da Lua, nem pelo curso do Sol, mas tão somente pelas leis da religião”. (COULANGES, 

1975, p. 128). A relação de Augusto e o deus Apolo, pode ser medida a partir de uma 

referência de Suetônio:  

 

“Levantou o templo de Apolo nas cercanias da sua casa no Palatino, atingida certa vez 

por um raio e onde, segundo declaração dos arúspices, aquele deus tencionava ter 

morada. Acrescentou ao templo um pórtico com uma biblioteca latina e grega. Era ai que 

nos dias de sua velhice convocava muitas vezes o Senado e passava em revista as 

decúrias dos juízes”. (SUETÔNIO, 1966, p. 92-93). 

 

 

Os fundadores míticos e patronos de Roma, foram os gêmeos Rômulo e Remo, 

filhos do deus da guerra, Marte, e este, por sua vez, ainda que pudesse ser associado ao deus 

grego Ares, apresenta-se com características mais distintas e elaboradas, que o filho belicoso 

de Zeus e Hera, e pelo que se observa, não era tão importante em geral para os gregos, como o 

deus guerreiro foi para os latinos.  

O deus da guerra romano, é uma divindade densa, que não demonstra em suas 

personificações míticas, puerilidades com que, em muitos contos, o deus grego é descrito. Em 

relação a Ares, comenta Brandão: “três coisas nos chamam a atenção no mito de Ares: o 

pouquíssimo apreço em que era tido por parte de seus irmãos olímpicos; a pobreza de seu 

culto na Hélade e, apesar de ser um deus da guerra, suas constantes derrotas para os imortais, 

heróis e até para simples mortais” (BRANDÃO, 1994, p. 43). O Todo-Poderoso Zeus, assim 

se expressa, em relação ao filho, deus da guerra, na Ilíada: “Cessa, leviano; não venhas, de 

novo, com tuas lamúrias. És, entre todos os deuses, aquele a quem mais ódio tenho (grifo 

nosso). Sempre encontraste prazer em combates, contendas e lutas. De tua mãe, por sem 
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duvida, o gênio indomável herdaste e insuportável, que as minhas palavras a custo obedece”. 

(HOMERO, s.d., p. 116). Aymard e Auboyer, em relação ao deus belicoso dos romanos, 

afirmam o seguinte: 

 

 
 “(...) Marte, no fim de contas, bem especializado como deus do exército e da guerra, 

assumia no princípio um papel, pelo menos igual, de protetor do trabalho agrícola e de 

seus produtos: é a ele que se dirige a cerimônia de „lustração‟, isto é, de purificação por 

procissão circular seguida de um grande sacrifício, descrito por Catão, assim como a 

prece a que este se refere em termos minuciosos („que impeças que repilas, que afastes as 

doenças visíveis e invisíveis, a esterilidade, a devastação, as calamidades e as intempéries 

(...)”. (AYMARD; AUBOYER, 1958, p. 191).  

 

 

Encimado em inúmeros edifícios, e gravado em escudos, estava a imagem de 

gêmeos alimentando-se numa loba – os filhos do deus latino da guerra. Conforme Plutarco, 

Rômulo e Remo nasceram da vestal Réia Silvia (segundo a tradição, uma virgem que acabou 

gerando as crianças), e expostas por determinação real; o nascimento de filhos de Vestais, 

colocaria em risco o destino da cidade; após o abandono das crianças na floresta, um animal 

os nutre e os salva: “conta-se que as crianças, depositadas neste sitio, foram amamentadas por 

uma loba (...). Esses animais são consagrados a Ares (...) vem daí a confiança inspirada pela 

mãe dos gêmeos quando afirmava serem eles filhos de Ares”. (PLUTARCO, 1991, p. 54). 

Rômulo, fundador de Roma, será deificado, por seu turno, e passará a ser cultuado entre os 

deuses latinos, com o nome de Quirino. Desaparece misteriosamente, algo comum nas míticas 

e logo me seguida, aparece a um amigo, Júlio Proclo, assim se expressando: “Os deuses, 

respondeu Rômulo, „quiseram , ó Proclo, que habitássemos por algum tempo entre os homens 

e retornássemos ao céu de onde viemos depois de fundar uma cidade que se elevará ao 

império e à glória universal. (...) quanto a mim, serei para vós, sob o nome de Quirino, um 

gênio tutelar”. (PLUTARCO, 1991, p. 84).                               

Apolo, numa espécie de pólo, distante de Marte, assimila-se, como todas as 

importações que Roma realizava, ainda que a cultura latina não produza exatamente filósofos 

e pensadores. Entretanto, mesmo que surjam desvantagens culturais, como por exemplo, o 

deus délfico ser „grego demais‟ aos olhos latinos, a característica que vai sendo associada à 

metrópole romana, como um receptáculo de crenças, ajuda a que o culto solar grego, se 

estabeleça, e encontre seu espaço entre as divindades, que eram cultuadas incessantemente na 

cidade, levando-se em conta ainda, que o fator de antiguidade do culto solar, lhe era positivo, 

e que apesar de todas as dessemelhanças encontradas, os latinos se consideravam miticamente 

descendentes dos troianos; estes por sua vez, foram protegidos sempre no mito, por Apolo. O 
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fato ainda, da divindade passar a ser um deus tutelar de César Augusto, certamente o 

inscreverá ao lado de Marte, como um deus que apesar de seu estrangeirismo, conquista um 

espaço garantido em Roma.  

O imperador recorre à ajuda ao deus sol com frequência, e a exemplo de outro 

conquistador, Alexandre, o Grande, alimenta a idéia entre seus conterrâneos, que para ele, há 

uma ponte invisível com o Olimpo. A respeito de Alexandre, Plutarco escreve: “Em geral, 

Alexandre era muito altivo com os bárbaros, e mostrava-se na presença deles, persuadido de 

sua origem divina: com os gregos, era mais reservado, e não se deificava senão com certa 

moderação”. (PLUTARCO, s.d., p. 46); relata o mesmo escritor, em relação aos pais do 

conquistador macedônico, Felipe e Olimpíade: “acrescenta-se que Felipe perdeu uma das 

vistas ao olhar através de um buraco da porta, pelo qual vira Júpiter deitado ao lado de sua 

esposa, sob a forma de uma serpente”. (PLUTARCO, s.d., p. 10-11). Em relação à Augusto, 

Suetônio escreve:  

 

“Existe um lugar onde ele foi criado, na propriedade dos seus avós, perto de Velitris. É 

uma pequena peça semelhante a um guarda-comidas. A vizinhança crê fortemente que ele 

tivesse nascido ali. Receia-se entrar sem necessidade e sem render-lhe homenagens. 

Pretende uma antiga tradição que os que se aproximam deste lugar irreverentemente são 

presas de uma espécie de horror e espanto. Tradição cedo confirmada, pois o novo 

proprietário da casa, fosse por acaso, fosse por provar-lhe a exatidão, tendo nela ido 

dormir, certa vez, viu-se, dentro em pouco, arrancado dali por uma força súbita e 

desconhecida. Foram encontrá-lo semimorto em frente à porta”. (SUETÔNIO, 1966, p. 

76).  
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                                                Figura 8 - Estátua de Otaviano Augusto 

                           

                                Fonte: https://pt.wikipedia.org 

 

Em 17 a.C, uma festividade marca o calendário de Roma. Otaviano Augusto, 

(figura 8), institui na cidade, o Festival Seaculum, em honra a Apolo e sua irmã Ártemis, 

como uma das provas de sua gratidão para com os deuses, mas principalmente a Apolo, por 

sua vitória na Batalha de Actium, (31 a.C.), conseguida contra o seu arqui-rival, o general 

Marco Antonio (83 a.C. – 30 a.C.). À este respeito, Borg e Crossan descrevem o 

acontecimento:  

 

“E então, num dia calmo no Mediterrâneo, 2 de setembro de 31 a.C., tudo terminou no 

mar jônico, perto do cabo Actium, no noroeste da Grécia. Foi a última grande batalha 

naval a Antiguidade, e nunca tão poucos conquistaram para um numero tão grande. Com 

suas forças minadas por um verão repleto de doenças, deserções e desespero, Antonio e 

Cleópatra, fugiram para o seu duplo suicídio em Alexandria, deixando que suas tropas 

sobrevivessem se rendessem da melhor maneira que lhes fosse possível. O vitorioso 

Otaviano, sobrinho-neto e filho adotivo do „deificado‟ Júlio César, logo, seria chamado , 

em latim, de Augustus, „o divino‟, ou, em grego, de Sebastos, „o que deve ser cultuado‟ 

(...)”. (BORG; CROSSAN, 2008, p. 78). 

 

 

 Apolo é o grande homenageado no feriado. Ainda que Roma tenha entre seu 

trânsito religioso divino, inúmeras divindades, o deus délfico, aparentemente se ressentia de 
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um culto mais doméstico, e a iniciativa de Augusto, em instituir o Festival, traz o deus de 

forma diferente, para o ambiente romano, que as consultas nos Oráculos mais distantes, e para 

dentro dos muros da cidade. Brandão comenta a respeito da composição de um hino especial 

para a ocasião, por Quinto Horácio Flaco (65 a.C – 8 a.C), um dos mais importantes poetas 

latinos: 

 

 

Phoebe siluarumque potens Diana,  

lucidum caeli decus, o colendi  

semper et culti, date quae precamur  

tempore sacro  

 

Febo, e tu, senhora das floresta, Diana,  

ornamento luminoso do céu, vós sempre adoráveis  

e sempre adorados, concedei-nos o que deprecamos  

na data sagrada”. (BRANDÃO, 1992, p. 94). 

 

 

A respeito do Festival, e da comemoração, que tal envolveu, Dante Tringali 

também expressa, a respeito da criação da poesia de Horácio para a ocasião, alguns outros 

detalhes do evento: ”No ano 17 a.C, compõe a pedido de Augusto, o Carmen Seculare, Jogos 

Seculares e que seria cantado por 27 moços e 27 moças”. (TRINGALI, 1995, p.15). A 

festividade passou a fazer parte do calendário religioso da cidade, trazendo definitivamente, o 

deus Apolo e o culto mais popular do deus sol para o cidadão romano, em sua Metrópole. 

 

Poucos anos após, em uma longínqua província romana, possivelmente em 4 a.C, 

do distante Oriente, ao menos para os olhos do habitante da península italiana, na Judéia, 

nasce um homem anônimo, que será chamado Jesus. Nome comum para os seus, mas de 

significado forte para o povo daquela cultura. Wilson afirma: “Jesus, ou Joshua (Josué), que é 

o mesmo nome, significa „salvador”. (WILSON 2004, p. ). De acordo com Borg e Crossan, há 

algumas informações, em relação ao seu nascimento: “(...) temos de imaginar o nascimento de 

Jesus segundo Mateus até dois anos antes da morte de Herodes, em março ou abril de 4 a.C. 

(...) o nascimento de Jesus sob o governo de Herodes, o Grande, que terminou em 4 a.C. não 

poderia ter ocorrido durante o recenseamento de Quirino, que começou em 6 d.C.”. (BORG; 

CROSSAN, 2008, p. 177-178). 

Os mais conhecidos cronistas latinos, dele, não tomam conhecimento. Nasce entre 

a população despersonalizada, de vencidos pelo poderio romano; cresce em um meio que 

demonstrava poucas oportunidades, fossem sociais e econômicas, e que fadava a imensa 

parcela da população, à vida das mais diferentes agruras, com o agravante, no caso, da Judéia, 
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a padecer de um rigor político-administrativo, promovido pelos conquistadores romanos. 

Mateos e Camacho comentam sobre a condição sócio-economica do povo judeu no primeiro 

século cristão: 

 

 “a classe pobre que constituía a imensa maioria da população, pertenciam os 

assalariados, tanto operários como camponeses, os pescadores, os inúmeros mendigos e, 

finalmente, os escravos. (...) a enorme distancia existente entre a classe rica e a humilde, e 

o porte reduzido da classe média faziam com que não existisse para os pobres esperança 

de promoção humana, nem tivessem meios para mudar sua situação, dependendo sempre 

da vontade dos poderosos”. (MATEOS; CAMACHO, 1992, p. 17-18). 

 

 

 Onde tal homem surge, há uma amarga recordação de liberdade perdida, bem 

antes da chegada dos exércitos da Itália (uma série de conquistadores enterrou as esperanças 

de autonomia) – um período recordado com nostalgia e ressentimento, como uma „Idade de 

Ouro‟ judaica, quando sob a dinastia davídica, a região e sua população, circulavam em torno 

de um majestoso Templo e de uma corte, construído pelo quase lendário rei Salomão, filho 

também, do lendário rei pastor e poeta, Davi; mas aquela história estava irremediavelmente 

perdida; o Templo, o grande Templo de Jerusalém havia sido destruído, numa antiga incursão 

dos babilônicos ainda no século VI a.C. – a construção que havia no primeiro século, era uma 

reconstrução do rei local, Herodes, chamado pelo titulo de „o Grande‟, tentando obter as 

graças e as simpatias dos inquietos habitantes da província, uma vez que era considerado por 

muitos, como um usurpador tardio.  

Em algum ponto de sua vida madura, Jesus, passa a se notabilizar por palavras e 

atos desconcertantes, passando a partir daí, a agregar pessoas ao seu redor; um título caro aos 

judeus, é incorporado ao seu próprio nome: Cristo. Conforme lê-se em Borg e Crossan, 

“Messias (sinônimo de „Cristo) significa, no Antigo Testamento, „ungido‟. No século I d.C., 

comumente significava o ungido e prometido por Deus, a esperança de Israel”. (BORG; 

CROSSAN, 2008, p. 224). Torna-se um porta-voz popular. Mas sua carreira de líder 

carismático é curta. Os romanos, não podiam ser considerados pacientes em muitos aspectos, 

principalmente quando estava em jogo, a supremacia política e a Pax Romana. Igual a muitos 

deste conturbado período, suas atitudes o levam à prisão, e de forma sumária, a um tipo de 

justiçamento, considerado o pior conhecido: a crucificação. Borg e Crossann a este respeito 

comentam: 

 

 “A crucificação era uma das práticas de terrorismo imperial romano. Em primeiro lugar, 

e acima de tudo, ainda que os romanos não a tenham inventado, reservaram para ela 

vítimas muito especiais. Em segundo, não era apenas uma punição capital, mas um tipo 
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muito definido de punição capital para pessoas como escravos fugitivos ou rebeldes 

insurgentes que subvertiam a lei e a ordem de Roma e, portanto, perturbavam a Pax 

Romana (a paz romana). (BORG; CROSSAN, 2007, p. 173). 

 

 

Entretanto, recorda Veyne: “não devemos deduzir a partir disso que a cultura 

Greco-romana fosse sádica; não se admitia o prazer de ver sofrer em termos gerais (...)”. 

(VEYNE, 2009, p. 183). Silenciado e morto pela justiça romana, Jesus, chamado o Cristo, 

salta da morte por cruz, para a apoteose, ao menos aos olhos de seus seguidores, que passam a 

divulgar sua história em pouco tempo. E quando nada mais resta dos despojos, do grande 

imperador César Augusto, devidamente deificado, o movimento cristão, como passa a ser 

chamado, promove a aglutinação em torno de algumas idéias do mestre sentenciado, saltando 

da periferia do Império, para a cidade de Roma, entre outras localidades, considerando-o o 

próprio filho de um Todo Poderoso Deus, cultuado por um núcleo judeu inicial.  

A respeito da deificação de Otaviano Augusto, Veyne acrescenta o seguinte: “(...) 

o imperador recebia as homenagens da devoção privada e tinha seu lugar no nicho das 

imagens sagradas de cada casa”. (VEYNE, 2009, p. 195). Antes de Augusto, seu tio Júlio 

César recebe culto entre os romanos, como se lê em Ovídio: “César é um deus em sua própria 

cidade. Tão ilustre nas atividades bélicas quanto nas cívicas, não foi, principalmente às 

guerras terminadas em triunfos, à sua conduta nos assuntos públicos, à glória conquistada, por 

seu mérito, que de vê o fato de ter se tornado um novo astro, um cometa (...)”. (OVÍDIO, s.d., 

p. 292). 

Dentro de poucas décadas, o mestre crucificado e suas idéias, começam a tomar 

conta da maior cidade imperial – mas não sem crueza e intolerância de ambas as partes: 

cristãos e latinos – estava em jogo, algo muito caro e importante: crença; em um período 

relativamente reduzido, entre sua morte e o completo controle espiritual da cidade, decorrido 

após o fim das hostilidades que o cristianismo sofreu por alguns de seus administradores, 

Jesus Cristo torna-se verdadeiramente o „sol da esperança‟, para o decadente Império 

Romano, mas de igual modo para os seguidores, silenciando paulatinamente, os cultos greco-

latinos milenares. Sua vida, em grande parte anônima, para aquela cidade tão pulsante e tão 

cheia de personagens ilustres, passa a fazer parte em alguns séculos, o assunto na boca de seus 

seguidores e de seus antagonistas. 

Trezentos anos aproximadamente após sua morte por crucificação, esta passa a ser 

recordada. Mas muito mais que recordada: comemorada, e o que dizer de seu nascimento? A 

chegada impactante e transformadora ao mundo dos homens, promove uma pergunta: quando 

nasce? O cristianismo iniciante nunca se preocupou muito numa data. Como Apolo, que foi 
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trazido festivamente por Augusto para dentro da cidade de Roma, Jesus Cristo foi recebido na 

Metrópole, por um seu distante sucessor: o Imperador Constantino (Flávio Valério 

Constantino, 272 d.C. – 337 d.C.), sem mais perseguições, sem ignomínia, ao menos para os 

cristãos no final do terceiro século.  

Exatamente após um encontro adentrando no mítico, na ponte Múlvia, quando de 

acordo com ele, uma luz, mais radiante que o Sol, em 321 d.C., o assalta e com ele fala, Jesus 

Cristo, como divindade, se constitui em presença para os romano, mais uma vez envolvidos 

numa guerra civil, mas o pano religioso muda de foco; a partir da vitória de Constantino, o 

paganismo começa a tornar-se proscrito, por determinação imperial. O conquistador 

oficialmente, atribui sua vitória à presença mística de uma luminosa divindade, como fizeram 

antes dele, inúmeros generais, apesar das referências sobre Jesus no acontecido, no entanto, 

aparentemente, nunca terem sido devidamente esclarecidas.  

Certamente era um outro Sol divino, mas ainda será o mesmo em suas injunções. 

A data antes desconhecida, do nascimento do inspirador do vitorioso cristianismo, passa a ser 

considerada oficialmente em 25 de dezembro: outra data não seria possível, para o símbolo do 

nascimento: 25 de dezembro – antes, do Sol Invicto, dia de Apolo, dia de Hélios, dia de Mitra. 

O momento simbólico passa a fazer parte de sua vida presumida. O deus cristão muito em 

breve terá o antigo dia do Sol, como o dia de seu surgimento na Terra. 
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CAPÍTULO 3.  25 DE DEZEMBRO: O SIMBOLISMO DOS 

CULTOS SOLARES E JESUS CRISTO 

 

 

Os cultos solares gregos e o mitraico, progressivamente se estabelecem em Roma, 

a partir de suas especificidades culturais e situações geo-politicas: os cultos gregos, chegam 

primeiro à metrópole romana, e pelas campanhas de conquista, o culto mitraico chega ao 

centro do império. Cada divindade agrega seus fiéis, e é neste estado de crenças, que o 

cristianismo chega para somar à complexa relação de divindades e crenças, já encontradas no 

mundo latino. A imagem e idéia a respeito Jesus Cristo, o inspirador do cristianismo, passa 

em um tempo marcado por não poucos conflitos, por uma complexa transformação, defendida 

de forma cada vez mais enfática, por seus seguidores, até finalmente ser entronizado, como a 

grande e única divindade do mundo romano, recordada em uma data crucial e antes 

importante para o paganismo: 25 de dezembro. 

               

                         

3.1 Roma: Onde todos os Deuses se encontravam 

 

 

“Que intensa e doce claridade, que perfume e aroma suaves! Esta luz veio para nós 

como o orvalho desce dos céus. Seu aroma é mais penetrante que o perfume de todos os 

unguentos da Terra”.  

 

Livro da Infância do Salvador 

 

 

 

A chegada do cristianismo à cidade de Roma, pelo que se pode imaginar, 

possivelmente sofreu uma boa acolhida; como registram os pesquisadores, havia um absorção 

relativamente fácil, por parte dos romanos a inúmeros credos, rituais e divindades, com 

poucas exceções; tal situação funcionava para eles, provavelmente, como uma espécie de 

constituição psicológica coletiva, ou mesmo uma ansiedade cultural da cidade, apresentando 
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uma espécie de necessidade de crer. Aymard e Auboyer recordam esta característica dos 

latinos pagãos, que:  

 

“(...) denominaram a „interpretação romana‟, isto é, o reconhecimento de uma divindade 

estrangeira, de outra, já conhecida e adorada entre eles, não vacilavam em adotar de 

improviso a nova divindade, sob seu nome estrangeiro, sem analisar seu próprio panteão, 

a fim de descobrir uma equivalência ou um possível parentesco”. (AYMARD; 

AUBOUYER, 1958, p. 189).  

 

 Passados aproximadamente três séculos da sua chegada à cidade, o cristianismo é 

celebrado como a única religião oficial do Império Romano, onde o Imperador ordena o 

fechamento dos templos e a proibição dos cultos de outros credos, sepultando na grande 

cidade e em seu círculo de influência político-cultural, cultos milenares. Está-se falando do 

Imperador Teodósio I (379 – 395). Stan Michell Pellistrandi comenta: “com Teodósio, o 

cristianismo elevar-se-á à dignidade de religião do Estado: 381, a administração se 

encarregará da luta contra os hereges; 391, a administração procede o fechamento dos templos 

pagãos, frequentemente acompanhado da destruição dos mesmos” (PELLISTRANDI, 1978, 

p. 11). De acordo com Harpur, “ele tornou as heresias ilegais, e o paganismo foi virtualmente 

proscrito.  

O seu sucessor, “Teodósio II, promulgou o Código Teodosiano, que colocou 

especificamente 36 heresias sob banimento e anatematizou completamente o paganismo”. 

(HARPUR, 2008, p. 75). Como não poderia ser previsto, a crença cristã que os romanos 

acolheram, conseguiu em um relativo tempo, uma notoriedade e exclusividade, e os seus 

praticantes, uma maneira completamente diferente em abordar sua crença e seu culto, bem 

como, relacionando-se com outras religiões, provocando confrontos, num ambiente que antes, 

apesar de delicado, conseguia-se conviver com a diversidade religiosa de forma pacifica. 

Edward Gibbon recorda este aspecto de atitude do „espírito‟ latino, no que dizia respeito à 

crenças e religiões: 

 

 “A superstição popular não era acirrada por nenhuma mescla de rancor teológico nem 

acorrentada tampouco pelas cadeias de qualquer sistema especulativo. O politeísta 

devoto, embora afetivamente apegado aos seus ritos nacionais, admitia, com fé implícita, 

as diferentes religiões da terra. O medo, a gratidão e a curiosidade, um sonho ou um 

augúrio, uma perturbação singular ou uma longa viagem, perpetuamente o predispunham 

a multiplicar os artigos de sua crença ou ampliar a lista de seus protetores”. (GIBBON, 

1989, p. 47). 
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Um exemplo da afirmação de Gibbon, pode ser encontrada na atitude religiosa do 

imperador Alexandre Severo: “O Imperador Alexandre Severo (222-235), venera lado a lado, 

bem seu oratório particular, imagens de Alexandre, o Grande, do taumaturgo pagão 

Apollonius de Thyanne, de Orfeu, de Abraão, de Jesus, bem como os retratos dos seus 

antepassados”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 158). As tensões entre o poder público, sociedade 

romana e cristãos, como são chamados os fiéis do novo credo, acabam tornando-se constantes 

em todo Império, e perduram, ainda de forma oscilante, constituindo uma das preocupações 

da maioria dos Imperadores, durante estes anos conturbados, quando o cristianismo passa a ter 

relevância de fato, até o advento de Constantino, o Grande (Flávio Valério Constantino), que 

estabelece um marco definitivo na relação entre Roma e o cristianismo.  

Pellistrandi afirma: “Durante o reinado de Constantino (306-338) efetivamente 

teve lugar a mutação mais importante da história da igreja na Antiguidade: o edito de Milão, 

coloca o cristianismo em completa igualdade com paganismo”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 

275). Assim de acordo com Eusébio, o edito de Constantino e Licínio expressa: 

 

 “Ao considerar, já há tempo, que não se há de negar a liberdade de religião, mas que se 

deve outorgar à mente e à vontade de cada um a faculdade de ocupar-se dos assuntos 

divinos segundo a preferência de cada um, tínhamos ordenado aos cristãos que 

guardassem a fé de sua escolha e de sua religião. (...) portanto, foi por um saudável e 

retíssimo arrazoamento que decidimos tomar nossa resolução: que ninguém se negue em 

absoluto a faculdade de seguir e escolher a observância ou a religião dos cristãos, e que 

cada um se dê a faculdade de entregar sua própria mente à religião que creia que se 

adapta a ele, a fim de que a divindade possa em todas as coisas outorgar-nos sua habitual 

sua habitual solicitude e benevolência”. (CONSTANTINO apud EUSÉBIO DE 

CESARÉIA, 2005, p. 336-337). 

 

Constantino vinha de um período de confronto, com candidatos ao poder 

supremo, primeiro com Maxêncio (312), e a seguir, com Licínio (Valério Liciniano Licínio, 

324), e foi contra o primeiro adversário, na batalha da ponte Mílvia (figura 9), que caminhou 

definitivamente, em direção ao cristianismo, aparentemente, uma vez que, sua conversão 

sempre foi vista como uma atitude conveniente por muitos estudiosos do tema. Harpur lembra 

que:  

 

“geralmente reconhecido como o primeiro imperador cristão, (...) depois da vitória na 

ponte Malvina, onde teve a lendária visão de in hoc signo Vince (conquista sob este sinal, 

o sinal da cruz). (...) as moedas dele continuaram a ostentar a inscrição sol deus invictus 

(sol invencível) por muitos anos. Ele recusou o batismo até achar-se no leito de morte, em 

337 (...)”. (HARPUR, 2008, p.54-55). 
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                                       Figura 9 - A Ponte Mílvia 

                                     

 
                                              Fonte: http://www.historyandwomen.com 

 

Se foi uma conversão por conveniência, o imperador acertou ao menos, em 

destensionar, os conflitos seculares entre o paganismo e o cristianismo, que haviam minado a 

segurança interna do Império, algo desconhecido, ao menos no aspecto religioso. A este 

respeito, Carroll escreve:  

 

“A Igreja em 324 devia lembrar a Constantino o Império que ele herdara em 306 – um 

fervilhante caldeirão de confronto e rivalidade (...). Constantino tinha posto sua confiança 

no espírito universalista que, de cima, aparece com a imposição humana de ordem ao 

caos, enquanto de baixo aparece frequentemente como totalitarismo. Seu método era 

tolerar a diversidade e partilhar o poder somente quando era obrigado a isso. A unidade 

do Império – sob ele próprio – era para ele a virtude política absoluta. Sua correção 

ordenada divinamente. De modo que, voltando para a religião, a unidade de crença, não a 

tolerância da diversidade, é que tinha de parecer como mais importante”. (CARROLL, 

2002, p. 203-204). 

 

 

Pellistrandi ainda expressa: “antes dos editos imperiais de tolerância – sendo este 

último e mais célebre, o de Constantino em 313 que terminava em definitivo com as 

perseguições – a Igreja cresce e se fortifica na sombra. Completamente mergulhada no mundo 

pagão que a envolve, fica entretanto à margem e na defensiva: opondo-se, toma posição”. 

(PELLISTRANDI, 1978, p. 9). O fim de uma hostilidade oficial, ao cristianismo, por parte do 

governo romano, foi conseguido por decisão imperial, e ainda, por uma política de 

relaxamento das tensões, entre esta religião e o poder dos Imperadores, decorrência de séculos 
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de relações ambíguas, de uma intensa produção literária e apologética cristã, bem como da 

decadência dos cultos pagãos, e a importância conquistada pelo cristianismo, dentro do 

Império. Na verdade, a história que se segue pouco depois ao edito, estranhamente foi de 

intolerância ao paganismo; seus templos destruídos, e seus praticantes perseguidos. A 

intolerância recebida, pelo cristianismo, foi a seu tempo, devolvida. 

  

As décadas iniciais da chegada da nova religião à cidade, e basicamente os dois 

primeiros séculos após o nascimento e morte de Jesus Cristo, foram marcados por periódicos 

conflitos, ainda que não exatamente equitativos, de perseguição governamental e popular, e os 

imperadores pagãos, bem que tentaram reverter o quadro de decadência em que se encontrava 

o paganismo e a penetração do cristianismo, na vida do Império, sem sucesso. Há a afirmação 

de Eusébio de Cesaréia, recordando uma epístola de Meliton, bispo da igreja de Sardes, para o 

Imperador Marco Aurélio (Marco Aurélio Antonino), sobre o comportamento dos 

imperadores até aquele período (Nero governa de 54 a 68 d.C. e Domiciano, de 81 a 96 d. C): 

“Somente Nero e Domiciano, persuadidos por alguns homens malévolos quiseram caluniar a 

nossa doutrina, e acontece que deles derivou, por costume irracional, a mentira caluniosa 

contra tais pessoas”. (MELITON apud EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2005, p. 145). E o mesmo 

autor escreve a respeito do imperador Diocleciano, em sua História Eclesiástica:  

 

“Era este o ano dezenove do Império de Diocleciano e mês de Distro – entre os romanos 

se diria de março, quando estando próxima a festa da Paixão do Salvador, por todas as 

partes estenderam-se editos imperiais mandando arrasar até o solo as igrejas e fazer 

desaparecer pelo fogo as Escrituras, e proclamados privados de honras aqueles que delas 

desfrutavam e de liberdade aos particulares se permanecessem fieis em sua profissão de 

cristianismo”. (EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2005, p. 275). 

 

 

Um ressurgimento do paganismo seria tentado pelo Imperador Juliano (Flávio 

Cláudio Juliano), que apesar de haver sido criado já num ambiente cristão, é adorador do deus 

sol, estimulando a reconstrução dos templos destruídos e o retorno dos sacrifícios aos deuses. 

Registra Bowder, no período Juliano, 

 

“os templos, reabertos e reequipados, eram servidos por um corpo de sacerdotes 

remodelados como uma „igreja‟ pagã, sendo que um sacerdote principal chefiava cada 

hierarquia provincial, e todos eram chefiados pelo pontífice máximo, o imperador. 

Juliano contribuiu com várias obras, entre elas o Hino ao rei sol, que pregava o 

monoteísmo solar e neoplatônico como teologia pagã unificada”. (BOWDER, 1986, p. 

150). 
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 Mas a iniciativa do Imperador (figura 10), durou pouco tempo. Após um governo 

de oito anos (355-363), foi morto numa escaramuça contra os persas, próximo ao rio Tigre, e 

o paganismo que havia de certa forma, revivido, é definitivamente sepultado, ao menos em 

seu âmbito oficial, para dar vez em definitivo, à supremacia do cristianismo.    

 

 

                                    Figura 10 – Imagem do Imperador Juliano 

                                   

                                    Fonte:http://radiomongagua.blogspot.com.br                                                                                 

 

 

O ato oficial de Constantino prepara a chegada e finalmente, o estabelecimento, 

do credo cristão nas atividades corriqueiras da sociedade latina. O paganismo há muito, 

encontrava-se combalido em suas bases, e em poucos anos, o edito de Tolerância não fará a 

vez dos credos pagãos. Uma parte do paganismo milenar, passa a fazer parte do passado. 

Outra, consegue se assimilar ao novo estado da sociedade romana. Os deuses saem dos 

templos e de diversas e inusitadas maneiras, passam para as igrejas. 
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3.2  As Décadas de Intolerância  

 

 

A partir do momento em que o grupo de cristãos, se estabelece ou surge na cidade 

de Roma, e ainda nos diversos recantos onde a cidade estendia sua influencia, o conflito 

religioso e político, começa a se delinear, permitindo apresentar aos olhos do povo romano, 

que os cristãos apesar seu caráter ilibado, com claras expressões de companheirismo e 

espiritualidade, transitavam numa impensada rigidez para aquela sociedade, atraindo de forma 

geral, antipatias e preconceitos. O escritor Pellistrandi ressalta um acontecimento: 

 

 “Até um simples desfile provoca problemas. Relata-se o escândalo provocado por um 

soldado cristão em Cartago, num dia de parada militar: enquanto todos os seus 

companheiros tinham uma coroa na cabeça, marca da consagração aos deuses da cidade, 

que também estavam sendo coroados, somente ele a trazia na Mao. Preso e interrogado, 

declarou: „Sou cristão, e isto me é proibido‟. É fácil imaginar a perturbação da cidade”. 

(PELLISTRANDI, 1978, p. 199-200).  

 

Segundo este autor, nem a culinária escapa ao rigor cristão, e refere alguns 

posicionamentos de Clemente de Alexandria: “Clemente censura os cozinheiros cuja „arte 

demoníaca‟ transforma o sabor original dos alimentos e lisonjeia o paladar em prejuízo da 

saúde. Da mesma maneira, previne contra o luxo da baixela: taças de ouro, de prata ou 

incrustadas de pedras preciosas não convém, porque é a vaidade não a comodidade que as faz 

serem utilizadas”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 209-210). Salienta-se, a possível perplexidade, 

com que os praticantes cristãos foram no início, vistos pelos latinos pagãos, nos períodos não 

apenas de chegada do cristianismo, mas nos anos posteriores, quando principiam a circular 

pelo império, lideres religiosos, que levam adiante a mensagem cristã, bem como, daqueles 

que progressivamente passam a se converter para o novo credo.  

Havia uma diferença gritante, que estabelece esta convivência, com outros grupos 

religiosos na grande cidade, e até pelo fato de uma possível exclusão social, que os cristãos 

defendiam, acaba transmitindo para a comunidade romana, uma imagem de que seus cultos 

eram marcados por cerimônias perigosas e inomináveis. A este respeito, o autor da Carta a 

Diogneto, expressa: “A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma 

ofensa dela, porque esta a impede de gozar dos prazeres; embora não tenha recebido injustiça 

dos cristãos, o mundo os odeia, porque estes se opõem aos prazeres”. ([QUADRATO?], 1995, 

p. 23). A estranheza possivelmente provocou o preconceito. O preconceito, acabou sendo uma 

das fontes e fermento da perseguição que começa a se delinear. 
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A igreja, salienta-se, sempre se orgulhou dos momentos de intolerância que 

sofreu, inflacionando o número de perseguidos e mortos pela comunidade romana, diante de 

seu rigor religioso e ético, como um claro termômetro de diferença que a marcava com o 

paganismo, e que aos olhos da nova crença, era certamente anárquico, indigno e diabólico; a 

firmeza de seus seguidores, alimentou em grande parte, o culto à alguns que serão 

denominados mártires, defensores de seus posicionamentos religiosos até à morte, e que 

marcam  a diferença qualitativa entre este fiel e o praticante pagão, como passa a ser chamado 

todo o que professa uma religião não-cristã, (o termo pagão, pela boca do cristão, assume um 

aspecto totalmente negativo. À este respeito, Harpur comenta: “o sentido profundamente 

pejorativo da palavra – resultado cabal de séculos de preconceito e subjetivismo cristão”. 

(HARPUR, 2008, p. 11).  

A obra de Eusébio, História Eclesiástica, é um claro exemplo por sua vez, onde 

enumera sempre „milhares‟ de vítimas, provocados, para ele, pelo odioso paganismo; havia de 

qualquer forma, o acréscimo, que a perseguição, aproximava o seguidor do mestre 

crucificado, justiçado da mesma maneira pelo poder imperial, ainda que em muitos casos, a 

atitude de imolação fosse vista, pelos latinos em geral, como um sacrifício desnecessário e 

gratuito da relação, entre este fiel e o seu deus desconhecido. Paes, na obra de Edward 

Gibbon, recorda:  

 

“o gosto dos primeiros cristãos pelo martírio era tão grande que ele por vezes „supriam 

pela própria confissão espontânea a falta de um acusador, perturbando rudemente a 

celebração publica do culto pagão‟; pediam ao magistrado „que pronunciasse e aplicasse a 

sentença da lei‟ e então „pulavam prazerosamente dentro do fogo aceso para consumi-los‟ 

– até os bispos se virem forçados a condenar tais práticas. („Homens desditosos!‟, 

exclamou o procônsul da Ásia, „que estais tão fartos de vossas vidas, será assim tão difícil 

achar cordas e precipícios?”. (PAES in GIBBON, 1989, p. 239). 

 

 

Tal atitude denotava ainda, a ausência de negociação entre a sociedade, e nova 

religião e vice-versa, e acusava apesar de tudo que defendiam, uma constatada situação de 

inflexibilidade, principalmente na contrapartida de acolhimento social, que as outras religiões 

encontravam no meio latino pagão.  Aristides de Atenas, cristão destes primeiros séculos, 

escreve: “Estão dispostos a dar a vida por Cristo, pois guardam com firmeza os seus 

mandamentos, vivendo santa e justamente conforme ordenou o Senhor Deus (...)”. 

(ARISTIDES DE ATENAS in PADRES APOLOGISTAS, 1985, p. 52). A moral cristã, na 

chegada ao mundo romano, era considerada inatacável, e em inúmeros casos, os seguidores de 

Jesus Cristo, foram imolados por não acataram ordens para dissimular ou negar sua fé, 
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alicerçada na noção do Deus todo-poderoso e justo, onde não era admitido qualquer outro 

deus, para ocupar seu lugar na crença pessoal, muito menos um homem, como acontecerá nas 

deificações de imperadores no primeiro século, e da instituição do culto do mesmo, bem 

como, a aceitação de outros deuses no espaço das cidades, onde o cristianismo se difunde e se 

estabelece.  

O culto ao imperador, era um ato impensado para o cristão atender e praticar, 

mesmo como cidadão romano. Eusébio afirma: “(...) o que este nome significa é que o cristão, 

devido ao conhecimento de Cristo e de sua doutrina, sobressai por sobriedade, por sua justiça, 

por sua firmeza, por seu caráter, pelo valor de sua virtude e pelo reconhecimento de um só e 

único Deus de todas as coisas (...)”. (EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2005, p. 26)., e conforme lê-

se em Prieto, “(...) a pregação evangélica corre o risco, na sua crítica às imagens das 

divindades, de ser taxada de sacrílega e blasfema (...), crimes passíveis de morte (...)”. 

(PRIETO, 2007, p. 30).  

Recorda Eusébio, o processo político que culminou com a morte de Policarpo, 

bispo da cidade de Esmirna (155 D.C.), ressaltando que mesmo Policarpo, estando prestes a 

ser executado, mas nem por isto, moveu-se em direção ao apelo do funcionário imperial, que 

salvaria sua vida: “(...) mas quando o governador lhe pediu e disse: „Jura e te soltarei; maldiz 

a Cristo‟, Policarpo disse: Oitenta e seis anos venho servindo-o e nenhum mal me fez. Como 

posso blasfemar contra meu rei que me salvou”. (EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2005, p. 131). 

Policarpo é um dos mártires que engrossam a lista de executados, cultuados pelos séculos 

pelos cristãos. Assim, o cristianismo, de palavra em palavra, passa a ser um assunto cotidiano, 

chegando também ao mundo letrado pagão, e que passa a não ser detratado por poucos 

escritores. 

 

Uma referência a respeito tanto do cristianismo, como dos cristãos, fora do âmbito 

dos livros ou cartas que comporão a Bíblia cristã, que podem ser um exemplo desta relação 

conflituosa, encontra-se em Suetônio, na obra A Vida dos 12 Césares, de forma especifica, no 

capítulo que trata sobre o imperador Tibério Claudio Druso, pai adotivo do futuro imperador 

Nero (Nero Claudio César), este sim, considerado um tradicional perseguidor de igreja, ao 

menos aos olhos do imaginário religioso cristão, ou do senso comum, mas que de fato, e 

possivelmente, não teve a intenção em adentrar pelas minúcias morais que o cristianismo 

trazia. No entanto, há alguns problemas em relação a alguns destes escritos, que fazem 

referência tanto a Jesus Cristo, como aos cristãos, recebendo o seguinte comentário de 

Wilson:  
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“É pouquíssima a prova documentária sobre Jesus que sobrevive em fontes não-cristãs. O 

que elas tem a dizer sobre Jesus poderia ser escrito no verso de um cartão-postal. (...) 

temos de aceitar o fato de que toda prova documentária nos chega filtrada por 

testemunhas cristãs, e que estas, depois que a religião se tornou o credo oficial do Império 

Romano no reinado de Constantino (falecido em 337 d.C.), passaram a trabalhar 

ativamente para destruir ou alterar toda prova que pudesse conflitar com a visão ortodoxa 

de Jesus”. (WILSON, 2004, p. 116-117). 

 

Apesar da referência encontrada em Suetônio, não ser considerada autêntica, (de 

acordo com Bornkamm, “embora se possa se relacionar, de alguma forma com Cristo e o 

cristianismo, temos que considerá-la como inteiramente falsa”. (BORNKAMM, 1975, p. 26), 

a mesma pode ser esmiuçada, em sua construção, e esclarecer um pouco, a visão deste 

período, em relação ao cristianismo, e ao início, não de uma perseguição, mas do que este 

movimento religioso de fato significava, e o comentário encontrado, não se constituir um 

indicador do governo de Cláudio, haver sido perseguidor do cristianismo, pois de fato, não 

foi. O grupo cristão em tal período, certamente era pequeno, em consideração a outros de 

caráter religioso na grande cidade latina, e uma perseguição oficial, teria provocado estragos 

imprevisíveis na propagação da nova crença, principalmente antes do ano 100 d.C., período 

em que esta referencia alcança. Cláudio morreu no ano 54 d.C. 

Assim inicia a referência em Suetônio: “Cláudio expulsou de Roma os judeus, 

sublevados constantemente por incitamento de Cresto”. (SUETÔNIO, 1966, p. 258). Talvez o 

escritor estivesse falando literalmente de Cristo, desconhecendo o que significava o termo; o 

fato, é que não podia ser obviamente Jesus em Roma, muito menos estimulando rebeliões; há 

um espaço histórico e geográfico discrepante, entre a as situações que envolvem o período de 

vida de Jesus e do Imperador Cláudio Druso (Cláudio é imperador entre os anos 41 d.C – 54 

d.C. e a crucificação de Jesus Cristo, acontece possivelmente, no ano 29 d.C); por sua vez, um 

personagem de nome „Cresto‟ na Roma dos Imperadores, é desconhecido, o que torna o 

entendimento do texto, como uma falta de compreensão ou uma generalização, à respeito das 

atividades religiosas, possivelmente dos cristãos, funcionando o mesmo, como um „telefone 

sem fio‟, mas, registrando a influência de Cristo nas atitudes de seus seguidores.  

Afinal, que tipo de tumultos foram realizados? Não se sabe. Como argumenta 

Bornkamm, “Talvez esta passagem contenha uma recordação obscura dos tumultos que a 

penetração do cristianismo no judaísmo de Roma provocou e assim o historiador romano teria 

feito de Cristo também um agitador judeu”. (BORNKAMM, 1975, p. 26). „Cresto‟, com toda 

probabilidade é a corruptela de „Cristo‟; o autor, informa que „judeus‟ foram expulsos da 



110 

 

cidade, dando ainda uma idéia subsequente, dos problemas contidos no próprio 

estabelecimento do grupo cristão em Roma.  

O núcleo primeiro dos cristãos, foi judeu, e uma relação de conflito entre Roma e 

eles, como se verá, não tarda a acontecer – pessoas de outros grupos étnicos, irão fazer a 

maioria dos convertidos rapidamente. A problemática religiosa cristã, transcende ao seu grupo 

judaico inicial, e se fixa, sim, em sua forma de relacionar-se com a sociedade, onde se 

encontra inserida. A sublevação que é apresentada nas palavras do escritor, talvez comece a 

apresentar parte dos conflitos dos fiéis, governantes e sociedade romanas: o seguidor de Jesus 

Cristo, foi com certa frequência visto como um problemático e perigoso perturbador da 

ordem, e que em geral, que se recusava ser um cidadão, principalmente diante dos juramentos 

e imagens imperiais.  

A situação de intolerância, em relação aos primeiros seguidores de Jesus Cristo, 

não deve ser incluída no grupo de condições de perseguição, que marcaram a administração 

de alguns imperadores, e que em muitos casos, teve caráter local, e apenas em outros, foi 

considerado „universal‟.  

Há uma carta do governador da Bitínia, Plínio, o Jovem, ao Imperador Adriano, 

que demonstra a sensação de uma periculosidade do culto cristão, mas não encontrada, 

segundo palavras do mesmo Plínio, ainda que alguns fiéis, sejam levados ao suplício; 

acrescenta-se ainda, que nem por isto, o período de Adriano pode ser considerado um de 

confronto com o cristianismo. O imperador não estimulou a denúncia, mas uma investigação 

sobre o que de fato, era o cristianismo. Eis o que Plínio expressa, recordado por Bettenson: 

“Creio que o assunto justifica a minha consulta, mormente tendo em vista o grande número de 

vítimas em perigo: muita gente de todas as idades e ambos os sexos corre o risco de ser 

denunciada, e o mal não terá como parar. Esta superstição contagiou não apenas as cidades, 

mas as aldeias e até instâncias rurais. Contudo o mal ainda pode ser contido e vencido”. 

(PLÍNIO apud BETTENSON, 1983, p. 29). 

A referência encontrada em seguida, na obra do historiador Tácito, dá 

continuidade ao imperador seguinte a Cláudio, Nero, acrescida a mesma, de uma comentário 

sobre os cristãos. Tácito refere num certo momento do seu relato, um incêndio, que destruiu 

parte da cidade de Roma, no ano 62 d.C., e que por instigação do próprio Nero, os seguidores 

de Jesus Cristo foram considerados culpados, uma vez que, segundo o historiador, o 

governante foi o responsável pelo incêndio, e por receio da reação popular, encontrou bodes 

expiatórios perfeitos para culpar. No comentário do escritor, surge a expressão Cristo, bem 

como um comentário de como via os cristãos: 
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 “O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último 

suplicio pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha 

estado reprimida, já tornava de novo a grassar não só por toda Judéia, origem deste mal, 

mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais 

vergonhoso vem enfim acumular-se, e sempre acham acolhimento. (...). (TÁCITO, 1950, 

p. 408-409). 

 

 

Perseguidos e mortos pelo imperador, o escritor complementa: “desta forma, 

ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se 

ver que não eram imolados à pública utilidade, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro 

(grifos nossos)”. (TÁCITO, 1950, p. 409). Percebe-se pela afirmação do escritor, que o 

cristianismo quando se insere na sociedade romana, já demonstrava ser tudo, menos algo 

desejável, ao menos da maneira em que vai se constituindo; Tácito considera que o grupo era 

perfeitamente punível com a morte, e morte com a crucificação (o último suplício), se não 

fosse usada por Nero de forma inadequada, considerado pelo escritor como um „bárbaro‟; 

afinal, enquadravam-se no perfil de perturbadores da ordem pública.  

As afirmações do escritor, demonstram repulsa ao que o cristianismo significava. 

Não se pode deixar de ponderar, que a imagem de um sentenciado numa cruz para os 

romanos, era a própria imagem de um perigoso subversivo, ou algo pior para eles: um 

escravo. Totalmente abjeto para o imaginário pagão, inclusive o latino, não entendiam como 

alguém que havia sido condenado a este tipo de morte, poderia servir de exemplo positivo, 

modelo de inspiração, e como será defendido pela teologia cristã, o Deus encarnado. A 

imagem de Jesus justiçado, era a figura do escravo sentenciado. A tal respeito, Bornkamm 

recorda: 

 

“Todos conheciam como era horrível  essa espécie de execução que se empregava para os 

escravos: o condenado era pregado à madeira de braços abertos e essa madeira em cruz 

era depois fortemente amarrada a uma estaca de altura de homem, sendo os pés pregados 

ou amarrados com cordas a um pedaço de madeira colocado especialmente para esse 

fim”. (BORNKAMM, 1975, p. 154). 

 

 

 Já observava de modo providencial, o apóstolo Paulo, a dificuldade dos pagãos 

de entender esta situação, observando-se suas palavras no texto para a igreja de Corinto: “(...) 

nós porém anunciamos Cristo crucificado, que é para os judeus é escândalo, para os gentios é 

loucura”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2148). 

Quando a igreja começa a se constituir dentro do Império, encontrou sem dúvida, 

perseguidores tenazes entre os seus governantes, ainda que tal estado tenha sido curto e não 
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regular. A perseguição „neroniana‟, por exemplo, ainda que se considere parte da crônica 

„oficial‟, e a imagem que se constrói em torno deste Imperador, acaba incluindo-se este 

período, em um momento precoce de intolerância, mas sem maior consistência, quando 

comparada com o da perseguição mais elaborada e difícil para a Igreja, que se institui mais à 

frente que o período de Nero, e levada adiante por alguns imperadores.  

Alguns cronistas latinos, também serão responsáveis em terem transformado este 

governante, num monstro absolutamente degenerado, alimentando mais ainda, a idéia cristã 

de uma precocidade da perseguição, tornando-o, alguém decididamente fácil de odiar; de fato, 

Nero cometeu excessos impensáveis, até para o tempo atual, mas a igreja nascente em Roma, 

entrou no rol de suas atitudes, como mais um item, entre muitos que marcaram sua passagem 

no trono, e que fato, transcende a imagem à de um perseguidor religioso, havendo a ressalva 

de exageros praticados nas crônicas. Na verdade, Nero perseguiu cristãos e não cristãos. 

Caio Nero „Enobardo‟, certamente não foi nenhum pensador, como seu preceptor, 

o filósofo estóico Sêneca (Lúcio Aneu Sêneca), e como talvez o mesmo tenha tentado o 

transformar. Entre alguns postulados filosóficos, os estóicos acreditavam, segundo os 

comentários de Umberto Padavoni e Luis Castagnola, que: “a virtude estóica é, no fundo, a 

indiferença e a renúncia a todos os bens do mundo que não dependem de nós, e cujo curso é 

fatalmente determinado”. (PADOVANI, CASTAGNOLA, 1994, p. 148). E Paul Tillich chega 

a afirmar, que: “os estóicos foram mais importantes do que Platão e Aristóteles juntos para a 

vida e o destino do mundo antigo. A vida das pessoas educadas (...) era moldada pela tradição 

estóica”. (TILLICH, 2007, p. 29).  Desta maneira, ter um estóico ao lado, era a oportunidade 

de ter um dos máximos representantes do equilíbrio e ponderação. No entanto, apesar da 

presença presumida do estoicismo, tanto em Sêneca, ou como poderia se pensar, num 

discípulo como Nero, aquele não encontrou um modelo no primeiro, e nem um terreno fértil 

no segundo.  

De acordo com Bowder, “as relações entre os conceitos filosóficos de Sêneca e 

seu modo de vida, bem como o efeito de seus conselhos sobre o caráter de Nero em sua 

juventude, suscitaram sempre muita controvérsia, tão ilógica é a distancia entre a filosofia do 

ministro e a devassidão do príncipe”. (BOWDER, 1986, p. 233). Sêneca, talvez o tenha 

tentado transformar, ou ao menos interceder, para o que os modelos filosóficos sonhavam: o 

rei filósofo ou o filósofo que se torna rei, encontrado na República de Platão: “Como 

dissemos no inicio desta conversa, é necessário começar por conhecer o bem o caráter que lhe 

é próprio e eu julgo que, se chegarmos a um acordo satisfatório, concordaremos também que 

podem aliar a experiência à especulação e que é a eles, e não a outros, que deve pertencer o 
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governo da cidade”. (PLATÃO, 2000, p. 192). Quando Nero subiu ao trono, tinha apenas 17 

anos. 

De qualquer forma, os preceptores possuíam uma ingrata tarefa, em muitos casos, 

filósofos ou não, de manterem-se nas graças de seus patronos, e por isto, nem sempre podiam 

primar-se pela verdade. Sêneca é um destes casos. Philipp Vandenberg a respeito afirma: “o 

preceptor de Nero era um filósofo de nomeada e um brilhante escritor, mas maltratado pelo 

destino, era também um espírito conformado, que se guiava pelo seguinte preceito: „Canto a 

canção de quem me serve o pão”. (VANDENBERG, 1987, p.14). Acrescenta-se ainda que 

alguns textos do próprio Sêneca, não navegam pela imparcialidade e equilíbrio, defendidos 

pelo estoicismo, tendo um exemplo disto, A Apocoloquintose do Divino Cláudio, onde louva a 

morte do Imperador Claudio, envenenado pela sobrinha e esposa, Agripina, mãe de Nero.  

Se Sêneca pretendia ser algum modelo, o texto por si, fala até como exemplo 

pessoal: “Os acontecimentos que se passaram nos céus durante o dia 13 de outubro, primeiro 

ano de uma era de felicidade. Eis o que quero transmitir à história”. (SÊNECA, 1988, p. 251). 

Este é o inicio de seu louvor à morte do Imperador. 13 de outubro, foi o dia de seu 

envenenamento. O termo „Apocoloquintose‟, de acordo com Leoni: “Apokolokintosis, quer 

dizer exatamente „transformação em abóbora‟: apoteose significa transformação do homem 

em deus; portanto (de „colocynte‟, abóbora), transformação em abóbora”. (LEONI in 

SÊNECA, 1988, p. 251). E tanto não houve muito progresso no ilustre aluno, que o escritor 

Suetônio, no decorrer da biografia, o chama de “parricida e assassino”. (SUETÔNIO, 1966, p. 

295). Em relação a Nero, Vandenberg acrescenta: 

 

 “As fontes mais importantes para a biografia de Nero, (...) encontram-se nos 

historiadores Tácito (55 – 116 d.C.), Suetônio (70 – 150 d.C.) e Díon Cássio (150 – 235 

d.C.). Eles divergem muito na apresentação dos detalhes, mas increvem-se na mesma 

tradição senatorial e republicana. Não é de admirar, pois, que Nero tenha sido condenado 

por esses três historiadores, e que estes, em função de suas intenções moralizantes, 

tenham deformado os fatos”. (VANDENBERG, 1987, p. 274).   

 

 

A perseguição „neroniana‟ que o cristianismo sofreu, foi tipicamente romana, e 

levada a cabo pelo próprio imperador. E partir de um período que se mostrará próximo da 

perseguição levada á cabo por Nero, a história de Jesus e dos cristãos já ia progressivamente 

mesclando-se com a própria história da grande cidade. O mestre judeu, Jesus Cristo, estava 

sendo cada vez mais citado, em todos os aspectos de vida da cidade romana. Não tanto como 

o sentenciado, mas como um herói vencedor das agruras da existência, dando alento a todos 
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os que se sentissem desamparados, na vida presente ou na incerta vida futura, ao menos para o 

grupo cada vez mais crescente de seguidores. 

Algo ainda que passa a ser constatado na sociedade romana, que tinha entre outros 

prazeres, assistirem combates mortais no Circo e se divertia com os golpes, ou pedidos de 

piedade, por parte dos condenados nas arenas de combate, é que os cristãos além de serem 

modelos éticos, possuíam uma decidida posição diante da confrontação sobre sua fé, e igual 

modo diante da morte, exatamente por se sustentarem na figura de seu mestre judeu, 

entregando suas vidas nas mãos de uma crença, como sacrificados em nome da fé; de fato, 

como os sacrifícios humanos que eram encontrados em alguns rituais, só que no caso dos 

cristãos, o sacrifício, parece, era em muitos casos, voluntário. Eusébio comenta uma carta de 

Inácio de Antioquia: “Oxalá pudesse eu usufruir das feras que me estão preparadas! Espero 

encontrá-las bem ligeiras para comigo (...) que nenhuma coisa visível e invisível tenha ciúme 

de que eu alcance a Jesus Cristo. Fogo, cruz e manadas de feras, dispersão de ossos, 

destroçamento de membros, trituração do corpo todo e tormentos do diabo, venham sobre 

mim, contanto somente que eu alcance a Jesus Cristo”. (EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2005, p. 

108).  

Na Carta a Diogneto, de autoria presumida do apologista Quadrato, (Frangiotti 

comenta sobre as dúvidas autorais: “(...) as hipóteses se multiplicaram: para uns seria de 

Apolo, discípulo de Paulo ou de Clemente Romano, para outros de Aristides ou de Hipólito 

de Roma. (...). após examinar cada um dos escritores restantes não nos resta senão Quadrato”. 

(FRANGIOTTI in PADRES APOLOGISTAS, 1985, p. 12-13), o autor expressa: “vivem na 

sua pátria, como forasteiros; participam de tudo como cristãos e suportam tudo como 

estrangeiros. Toda pátria estrangeira e pátria deles, e cada pátria é estrangeira”. 

([QUADRATO?], 1985, p. 22). E se de fato, o cristianismo sofre, de uma repulsa das classes 

mais abastadas, e que eram a minoria histórica na sociedade latina, encontra uma aceitação 

tácita entre as fatias despossuídas, não apenas em Roma, mas fora dela. Como se observou, 

tanto as colônias romanas, como a própria capital, transbordava de pobres, escravos e 

marginais de todas as modalidades.  

E possivelmente, só neste aspecto, a introdução do cristianismo teria sucesso, 

ainda que chegue às classes abastadas. A respeito da nova crença em Alexandria, Pellistrandi 

afirma: “A fé cristã seduziu os intelectuais letrados, os médicos, os doutores, as pessoas mais 

interessadas em explicações filosóficas do que em conversão moral, mais atraídas, também 

pela simplicidade da visão cristã do mundo”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 100). De acordo 

com Karen Armstrong, “no final do século II, (...), alguns pagãos realmente cultos começaram 
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a se converter ao cristianismo e puderam adotar o Deus semita da Bíblia ao ideal Greco-

romano. O primeiro, foi Clemente de Alexandria (c. 150 – 215)”. (ARMSTRONG, 2008, p. 

136). Mas como se observou, ainda que haja membros desta mesma classe, independente de 

onde o cristianismo chegue, não podiam ser encontrados poderosos no inicio de sua chegada 

que pudessem alternar vozes fortes de defesa para o novo credo. 

 

 

 

3.3  Jesus Cristo e a Construção Mítica 

 

  

Existem outros pontos de convergência, para que a imagem de Jesus, fosse 

constituída por motivos mitológicos, seja nos aspectos heróicos e divinos, encontradas, nas 

culturas pagãs, grega e romana. No entanto, são necessárias reflexões sobre o que seja o herói, 

seu significado e culto, antes de serem consideradas as convergências, primeiro, no ambiente 

cultural grego e a seguir no âmbito latino. Conforme lê-se em Brandão, “etimologicamente 

ηϐως (héros) talvez pudesse aproximar o indo-europeu servã, da raiz ser-, de que provém o 

avéstico haurvaiti, „ele guarda‟ e o latim seruãre, „conservar, defender, guardar, velar sobre, 

ser útil‟, donde herói seria „o guardião, o defensor, o que nasceu para servir”. (BRANDÃO, 

1993, p. 15). Sua presença na cultura grega, é recordada, em Hesíodo, que os situa no período 

de surgimento de seres humanos, que os deuses legaram à terra, colocando-os entre as raças 

de homens, com ligações à metais: ouro, prata, bronze, heróis e ferro, criados por Zeus ou 

Júpiter. Recorda Vernant:  

 

“As raças de ouro, de prata, de bronze e de ferro, Hesíodo adiciona uma quinta, a dos 

heróis, que não tem correspondente metálico. Intercalada com as gerações de bronze e de 

ferro, ela destrói o paralelismo entre raças e metais; além disso, interrompe o movimento 

de decadência continuo, simbolizado por uma escala metálica de valor regularmente 

decrescente: o mito sublinha, com efeito, que a raça dos heróis é superior à de bronze que 

a precedeu”. (VERNANT, 1990, p. 28-29).  

 

 

Brandão, ainda apresenta alguns comentários do psicanalista Otto Rank, estudioso 

das relações psicológicas e o herói, elencando algumas características destes personagens: “o 

herói descende de ancestrais famosos ou pais de alta nobreza: habitualmente é filho de um rei. 

Seu nascimento precedido por muitas dificuldades, tais como a continência ou a esterilidade 

prolongada, o coito secreto dos pais, devido à proibição ou ameaça de um Oráculo, ou por 
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outros obstáculos, como o castigo que pesa sobre a família”. (BRANDÃO, 1993, p.20). Ainda 

segundo este autor, “(...) todas as culturas primitivas e modernas tiveram e tem seus heróis, 

mas foi particularmente na Hélade que a „estrutura‟, as funções e o prestígio religioso do 

herói, ficaram bem definidos”. (BRANDÃO, 1993, p.15 ).   

O mito os considera gerados por divindades e mortais, mas há os que foram de 

geração de casais puramente humanos. Acrescenta-se, que praticamente todos estes 

personagens, encontraram morte cruenta ou inglória, e no mito, agiam como seres 

intermediários entre o mundo humano e o divino, não conseguindo alcançar apenas por um 

ângulo, a humanidade e a divindade, por onde transitavam, sendo sempre ajudados por deuses 

patronos, ou por seus geradores divinos, a fim de realizar tarefas, com a finalidade de um 

reconhecimento pessoal, em razão de sua geração especial, ou em tarefas de interesse 

coletivo. Borg e Crossan comentam, que, “A tradição Greco-romana sabia de deuses e deusas 

imortais (um deus ou uma dea) que controlavam o mundo – ainda que competindo entre si. 

Mas reconhecia também seres humanos que se tornavam divinos (um divus ou uma diva), 

indivíduos que eram deificados, ainda que apenas por serviços extraordinários ou 

transcendentais prestados ao mundo”. (BORG, CROSSAN, 2008, p. 80). 

Há um culto que surge dedicado aos heróis, na Grécia, marcado por diferenças 

formais, e que poderia ser encontrado nas expressões de fé das pessoas, como era direcionado 

para o panteão dos deuses, e sabe-se, que havia uma frequência acentuada em seus templos, 

entre a população, ainda que haja uma hierarquização entre seus cultos e os dos deuses; 

normalmente, todos os fundadores de cidades na antiguidade, eram incluídos em seu número, 

possuindo uma reverência assegurada. Segundo Vernant: 

 

 “O culto oficial distingue nitidamente diversas categorias de seres sobrenaturais. Em 

primeiro lugar os theoi, deuses propriamente ditos, dos quais pode-se aproximar os 

daimones, e que ocupam no mundo divino a posição dominante. Em segundo lugar, e 

abaixo, os seres que são objeto de um ritual diferente, os heróis, concebidos como 

homens e tendo vivido outrora na Terra, mas aos quais toda a cidade presta o culto”. 

(VERNANT, 1992, p. 101-102). 

 

 

Coulanges recorda: 

  

“(...) cada cidade adorava aqueles a que tinha fundado: Cécrops e Teseu, que os povos 

consideravam como, sucessivamente fundadores de Atenas, tinham seus templos na 

cidade. Abdera oferecia sacrifícios ao seu fundador Timésios, Tera a Teras, Tenedos a 

Tenes, Delos a Ánios, Cirene e Batos, Mileto a Neléia, e Anfípolis ofereceu-os a Hagnon. 

No tempo de Psistrato, Milcíades foi funda uma colônia no Quersoneso da Trácia; essa 

colônia depois de sua morte, institui-lhe o culto (...)”. (COULANGES, 1975, p. 113). 
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Os heróis nem sempre se enquadravam num modelo definido, e apesar de 

transitarem por modelos éticos, eram marcados pela hybris, a desmedida, que os fazia cometer 

atos de intemperança ou violência. Entre os gregos, o herói Diomedes, na guerra de Tróia, 

chegou ao ponto de ferir a deusa Afrodite e investiu de lança em riste, contra o próprio deus 

da guerra, Ares, em um combate, recordado por Homero: 

 

“Em seguida arremeteu Diomedes, excelente em auxilio,  

com a lança de bronze; e apressou-a Palas Atena  

até o baixo-ventre, onde o cingia uma cinta protetora.  

Foi ai que o atingiu e feriu, rasgando a linda pele;  

de novo retirou a lança. Urrou então o brônzeo Ares,  

como urram nove mil ou dez mil homens  

na guerra, que se ajudam no conflito de Ares. 

 E um tremor dominou os Aqueus e os Troianos aterrados,  

de tal forma urrou Ares que da guerra não se sacia”. (HOMERO, 2013, p. 230). 

 

Outro herói entre os gregos, Odisseu ou o Ulisses, era um modelo de solércia e 

engodo, e eis como a rainha troiana Hécuba reagiu, de acordo o texto de Eurípides, ao saber 

que havia lhe sido destinada por sorteio, após a derrota dos troianos: “Ah! Hécuba, esmurra a 

tua cabeça raspada, arranha as tuas faces com as unhas. Ai de mim! Um canalha abominável, 

traiçoeiro tornou-se meu senhor, um inimigo da justiça, um bruto sem escrúpulos, cuja dupla 

língua retorce todas as coisas para cima e para baixo, para baixo e para cima, que transforma a 

amizade em ódio (...). (EURÍPIDES, 1988, p. 112). Os maiores dentre os heróis gregos, são 

Héracles e Aquiles. 

 

Héracles, é o maior herói na cultura grega, filho de Zeus e da princesa tebana 

Alcmena, e por ser filho adulterino do grande deus, é perseguido sem descanso, pela esposa 

deste, a deusa Hera. Seu mito é cercado por gestas complexas, começadas ainda quando era 

criança, e as mais conhecidas, são os „12 Trabalhos‟ (um ciclo iniciático, onde seis tarefas são 

realizadas em território grego e as restantes, em locais míticos e misteriosos pelo mundo dos 

homens e deuses – uma referência simbólica, do „local para o universal‟); as tarefas 

cumpridas pelo herói, foi o resultado de um morticínio perpetrado contra a própria família, 

onde após uma crise de loucura, provocada pela deusa Mania, enviada por Hera, matou todos 

os filhos, e quase a esposa, a princesa Mégara. Os 12 Trabalhos foram impostos por Apolo, 

através do Oráculo de Delfos, uma vez que só desta forma, os crimes involuntários do herói 

poderiam ser purificados, e ao final de doze anos, ele os cumpre fielmente.   
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Livre da mancha social e espiritual que o havia marcado, entra por outra 

sequência de realizações, encontrando um fim de vida dramático e inesperado: suicida-se em 

uma pira, uma vez que, contaminou-se por um veneno fatal, embebido numa roupa 

cerimonial, que usou sem imaginar o perigo latente; tudo construído por um estratagema de 

um inimigo morto, que ainda torna cúmplice involuntária, sua segunda esposa, Dejanira; o 

herói foi recebido após a morte, depois de sua sofrida existência, na corte dos deuses, 

conquistando sua merecida apoteose. Apolodoro, citado por Eliade, recorda o episódio: 

“enquanto ardia a pira, dizem que uma nuvem passou sob Hércules e com um estrondo de 

trovão arrebatou-o para o céu. Hércules obteve então a imortalidade e, reconciliando-se com 

Hera desposou a filha dela, Hebe, com quem teve os filhos Alexiares e Aniceto”. 

(APOLODORO apud ELIADE, 1995, p. 51-52). A respeito do maior herói, Hesíodo conta:  

 

“A Hebe, o filho de Alcmena de belos tornozelos  

valente Héracles após cumprir gemidosas provas  

no Olimpo nevado tomou por esposa veneranda,  

filha de Zeus grande e Hera de áureas sandálias;  

feliz ele, feita a sua grande obra, entre imortais  

habita sem sofrimento e sem velhice para sempre. (HESÍODO, 1992, p. 159). 

 

 

Aquiles, outro semi-deus grego, como Héracles, e um dos baluartes dos exércitos 

aqueus que combateram em Tróia, morre por um impensado golpe de flecha no calcanhar, 

disparado por um antagonista indigno, o príncipe Páris, ele que era temido pelos mais 

formidáveis inimigos, e de certa forma, modelo de virtude guerreira, timé e areté entre os 

gregos; Aquiles, pela conduta que demonstrou nos confrontos com os inimigos troianos, 

mostra-se um exemplo clássico de metron, a medida e hybris, típico também da conduta 

heróica: a oscilação. Como escreve Vernant, a respeito da areté, “(...) uma representação da 

Arete que se tornou tradicional e cujo eco se encontra no mito de Héracles na encruzilhada do 

Vício e da Virtude, ela se opõe ao afrouxamento, à falta de treinamento, améleia, amelestesía, 

à preguiça, argía, à moleza, malakía, ao prazer, hedoné”. (VERNANT, 1990, p. 170). 

  

Os latinos possuíram seus heróis, tanto em sua origem mitológica, como no 

período do fim da República, e dois personagens entre eles podem ser recordados, havendo 

sido devidamente deificados e adorados: Rômulo e Júlio César. Os mesmos são marcados por 

diferenças culturais, certamente e ainda distanciados em tempo e espaço, com o mito grego, 

mas nem por isto cedem em importância em relação ao modelo universal do heróico. 



119 

 

Rômulo, filho do deus Marte, será adorado com o nome de Quirino entre os 

latinos; os relatos tradicionais afirmam que desapareceu misteriosamente durante uma 

tempestade, ainda que existam versões não tão misteriosas a respeito do acontecimento; de 

acordo com Plutarco, “Alguns conjecturam que os senadores se lançaram sobre ele no 

santuário de Hefesto e o mataram; depois despedaçando o cadáver, cada um levara um 

fragmento nas dobras do manto”. (PLUTARCO, 1991, p. 83). Segundo o historiador, é a 

própria classe senatorial, que após o seu desaparecimento, estimula o culto ao primeiro rei 

romano: “ordenaram a todos que honrassem e venerassem Rômulo, o qual, asseguravam, fora 

arrebatado para a sociedade dos deuses; tornar-se-ia para eles uma divindade tutelar, depois 

de ter sido um rei benfeitor”. (PLUTARCO, 1991, p. 83). Coulanges acrescenta: “Os 

senadores conseguiram matá-lo, mas não privá-lo do culto, a que, como fundador, tinha 

direito”. (COULANGES, 1975, p. 113). 

 

                    Figura 11 - Estátua de Caio Júlio César  

                       

                     Fonte: http://dropdeas.wordpress.com 

 

Caio Júlio César (100 a.C – 44 a.C.), general e conquistador, (figura 11), após 

uma vida de intensas peripécias, desde a juventude, e que expandiu a limites impensáveis, o 

território do Império, foi assassinado em plena sessão do senado, vítima de um complô de 

senadores republicanos, por reação ao seu desejo de se perpetuar como ditador. De acordo 

com Suetônio, quando César ainda era jovem, encontrando-se em Gades, Espanha, “encontrou 
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no templo de Hércules, uma estátua de Alexandre, o Grande. Diante dela lamentou-se e 

confessou-se como que tomado por uma certa pusilanimidade, por nada ter feito ainda de 

memorável, numa idade em que Alexandre já havia subjugado o mundo”. (SUETÔNIO, 1966, 

p. 22). César consegue se instalar no grupo heróico ainda em vida, com todas as suas 

realizações e contradições morais. Sua morte, o torna primeiramente mártir, mas a 

entronização como herói e divindade não tardará. Finalmente, este autor comenta: 

 

 “Morreu aos cinquenta e seis anos de idade., considerado como o do número dos deuses, 

tanto pelas declarações dos que lhe conferiram esta honra, como pela convicção do povo. 

Com efeito, nos jogos consagrados à sua memória, pelo seu sucessor Augusto, um cometa 

que surgira à undécima hora brilhou durante sete dias a fio. Acreditou-se que era a alma 

de César recebida no céu. Por isso, costumava-se representá-lo com uma estrela no alto 

da cabeça”. (SUETÔNIO, 1966, p. 71). 

 

A elevação de Júlio César, como ser divino foi rápida; recorda Vermes que: “em 

janeiro de 42 a.C., menos de dois anos depois dos fatais Idos de Março, o Senado inscreveu 

César entre os deuses do Estado romano e em 29 a.C., um templo em sua homenagem foi 

erigido no Fórum”. (VERMES, 2007, p. 64).  

 

 

 

3.3.1 O Maior Herói do Cristianismo 

 

 

Observando o povo judeu, bem como da história cristã em seus primórdios, 

constata-se, que de modo semelhante à outros povos e grupos, possuíram seus heróis; os 

livros religiosos judaicos, estão pontilhados deles, constituindo como qualquer em tradição 

cultural, modelos de conduta, capazes dos mais controversos e instigantes atos. O 

cristianismo, no entanto, constrói uma situação distinta neste aspecto; possui um herói em sua 

capa, de inicio e fim: Jesus, chamado o Cristo, e ainda que outros personagens, se constituam 

à sua volta, sua vida é apresentada além do testemunho dos que dividiram parcelas de seu 

cotidiano; livros que irão sendo compostos, algumas décadas após sua morte, apresentam-o 

aos povos e às mais diferentes grupos, como o esperado de todas as nações.  

Jesus é o maior personagem constituído nestas obras, ainda que existam pessoas 

alternando-se, ou permanecendo à sua volta; de fato, não há outro motivador para tal 

construção. No entanto, em relação a esta produção, que passa a registrar sua vida, parte será 
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reconhecida como uma fonte confiável, definido como Cânon. De acordo com Moraldi, “(...) 

na igreja primitiva o cânon era a norma em conformidade com a qual eram julgadas todas as 

coisas; canonizar equivalia a reconhecer como parte integrante desta norma, e, para os cristãos 

dos primeiros séculos o adjetivo canônico significava, na pratica, santo, divino, em erro 

importante”. (MORALDI, 2008, p. 12); os livros que foram excluídos, chamados de 

Apócrifos, não terão o privilégio de o comporem, por decisões de alguns Concílios; 

entretanto, da mesma forma que os „oficializados‟, estas obras tem como principal foco, a 

história de Jesus, seus feitos e mensagens.  

Ainda segundo o mesmo autor, “quando os escritores eclesiásticos usavam este 

termo, davam-lhe sentido pejorativo, porque rejeitavam qualquer doutrina esotérica. Assim, 

para Irineu, apócrifo era sinônimo de „falsificado‟”. (MORALDI, 2008, p. 13). No entanto, 

estes textos, são de suma importância, para o entendimento de muito do que se imagina saber 

sobre Jesus. Pode-se dizer, inicialmente, que Jesus é o único herói do cristianismo, ainda que 

obviamente, a história do movimento que inspira, não termine com ele, e possuía homens e 

mulheres, com seus nomes registrados, consolidando, uma composição de heróis, com 

determinação, armas de combate e o inimigo monstruoso a ser vencido, numa perfeita 

composição mitológica. O texto de Efésios, na Bíblia cristã, situa o fiel, pronto para entrar em 

combate: “Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da 

couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando 

sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E 

tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”. (BÍBLIA DE 

JERUSALÉM, 1985, p. 2204).  

 

Os primeiros seguidores, ressaltam Jesus, como o único modelo a ser seguido; 

modelo de correção, de perfeição, e na contra-mão, de um modelo tradicional do herói das 

culturas pagãs – afinal, o herói, não transitava necessária ou constantemente, por uma vida de 

equilíbrio; Um comentário encontrado na Carta de Filipenses, reflete uma das vertentes 

heróicas, de como Jesus passa a ser encarado pelo cristianismo: “Ele tinha a condição divina, 

e não considerou o ser igual a Deus, como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se 

a si mesmo, e assumiu a condição de servo tomando a forma de homem, humilhou-se e foi 

obediente até a morte, e morte de cruz” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2206-2207). O 

título que surge associado ao seu nome, Cristo, ressalta o herói esperado pelos judeus, ainda 

que a posse de tal designação, no caso de Jesus, é de igual modo, transferida para a aceitação 

de seus seguidores pelo mundo pagão.  
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De acordo com Borg e Crossan, “Messias‟ (sinônimo de Cristo), significa, no 

Antigo Testamento, „ungido‟. No século I d.C., comumente significava o ungido prometido 

por Deus, a esperança de Israel”. (BORG, CROSSAN, 2008, p. 224). O Messias dos judeus, 

espécie de herói dos heróis, seria um desejo sócio-politico ardente, de um poder terreno 

supremo, favorecendo definitivamente este povo nos destinos do mundo, ainda que não só os 

judeus possuíssem personagens preditos que iriam mudar definitivamente a sociedade. Justino 

de Roma, ressalta o seguinte: “Moisés que foi o primeiro dos profetas, disse literalmente: „não 

faltará príncipe de Judá, nem chefe saído de seus músculos, até que venha aquele a quem está 

reservado. Ele será a esperança das nações, amarrando seu jumentinho à vinha e lavando sua 

roupa no sangue da uva”. (JUSTINO DE ROMA, 2010, p. 47). A mítica do Messias que passa 

a ser adicionada a Jesus, por seus seguidores, obviamente, é levada pelo mundo conhecido e 

desconhecido, onde divulgam seus atos, e a mensagem evangélica consegue chegar, 

respaldado na construção de um mito transformador, encontrado quase universalmente nas 

culturas, na idéia de um herói vencedor.  

Ainda que surgissem líderes judaicos, como colunas do cristianismo iniciante, e o 

próprio Jesus, fosse de origem judia, à medida que, começam a surgir convertidos de outros 

povos, se notabilizando dentro desta crença, mas sem ligação com o judaísmo, há uma 

preparação para que aconteça um distanciamento progressivo, em relação àquela cultura, e a 

figura heroica de Jesus, migre para as culturas ainda mal saídas do paganismo em muitos 

casos; os novos membros do movimento, reiteram a busca de uma perfeição moral, mas nem 

por isto, ousam serem comparados ou comparar alguém ao grande Mestre.  

Uma referência atribuída ao apóstolo Paulo, recorda esta realidade: “explico-me: 

cada um de vós diz: „Eu sou de Paulo‟ ou „Eu sou de Apolo‟, ou „Eu sou de Cefas‟ ou „Eu sou 

de Cristo!‟ Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes 

batizados em nome de Paulo?”.(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2148). Ainda que o 

texto apresente, uma espécie de ensaio de disputas internas, que a mensagem cristã 

enfrentaria, não deixa de ser significativa, que a exclusividade em torno do Mestre Jesus, 

torna-se uma das marcas encontradas nestes discípulos nos primeiros séculos.  

No decorrer do tempo, com as histórias do evangelismo propagando-se, bem 

como, martírios e dificuldades encontradas, para a divulgação das idéias dentro do Império 

romano, a igreja terá estabelecido, seu panteão heróico; os nomes preservados dos que foram 

sacrificados, chegando às raias dos piores e vividos relatos de torturas e execuções, (onde em 

muitos momentos, aparentava-se um prazer mórbido em descrevê-los), são apresentados para 

os pagãos, e para o próprio grupo de fiéis, como seguidores desejosos e determinados, donos 
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de um intenso métron voltado para uma ética imaculada, algo que passa a ser defendido 

reiteradamente pela igreja.  

Após as gestas enfrentadas, segundo suas crenças, são recebidos no Paraíso, 

recebido após a merecida apoteose, por sua determinação e fidelidade a Deus. No entanto, 

entre estes, que se tornam martirizados por sua fé, percebe-se que não há uma perda de foco, 

no que defendem; suas vidas são oferecidas gratuitamente, para a defesa do que acreditam ser 

Jesus e o cristianismo. Segundo Justino, um cristão de nome Ptolomeu, julgado por Urbico, 

governador romano da Germânia Inferior, (Adriano Quintus Lollio Urbicos), assim se 

comporta: 

 

 “Finalmente,quando Ptolomeu foi levado diante do tribunal de Urbico, a única pergunta 

que lhe fizeram foi igualmente se era cristão. De novo, consciente dos bens que devia à 

doutrina de Cristo, confessou o que é ensinamento da divina virtude. Com efeito, quem 

nega alguma coisa, seja o que for,  ou a nega porque a condena ou recusa a confessá-la 

por saber que é indigno ou alheio a ela; nada disso convém ao verdadeiro cristão. Urbico 

ordenou que fosse condenado ao suplício (...)”. (JUSTINO DE ROMA, 2010, p. 93). 

 

 

Na verdade, quando o cristianismo surge, sua mítica é enxuta, havendo poucas 

dúvidas numa relação causa-efeito, em relação à divindade, e do que significa a chegada de 

Jesus às populações no mundo. Justino faz o seguinte comentário:  

 

“Entre nós há muitos homens e mulheres que tornados discípulos de Cristo desde criança, 

permanecem incorruptos até os sessenta e setenta anos. E eu me glorio de mostrá-los 

entre toda raça de homens. Isso sem contar a multidão inumerável dos que se converteram 

de uma vida dissoluta e aprenderam esta doutrina, pois Cristo não veio chamar os justos e 

os temperantes para a penitência, mas os ímpios, intemperantes e injustos”. (JUSTINO 

DE ROMA, 2010, p. 31). 

 

Todos os evangelhos, a seu modo, apresentam Jesus, a princípio, como um 

modelo, onde enfrenta corajosamente poderes estabelecidos, confrontando lideres políticos e 

intelectuais, com proverbial sagacidade. Uma situação exemplar, é registrada no Evangelho 

de João, quando uma mulher flagrada em adultério é trazida para ele:  

 

“Os escribas e fariseus trazem então, uma mulher surpreendida em adultério e, 

colocando-a no meio, dizem-lhe: „Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante 

delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que 

dizes?‟ eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas 

Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, 

ergueu-se e lhes disse: „Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe 

uma pedra!‟ Inclinando-se de novo, escrevia na terra”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, 

p. 2005-2006).  
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Em um diálogo que lhe é atribuído, com o fariseu Nicodemos, no Evangelho de 

João, sendo este líder religioso, considerado „notável entre os judeus‟, recebe o seguinte 

comentário desconcertante do Mestre Jesus, quando debatiam sobre o „novo nascimento‟: “És 

Mestre em Israel e ignoras essas coisas?”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1990); Os 

Evangelhos o apresentam, com uma vida de enfrentamentos, desde o nascimento, até, sofrer a 

morte por execução, mas apresentada como um sacrifício pré-determinado, por seus 

seguidores; Se há um lado anônimo de grande parte sua vida, o que passa a ser relatado, de 

sua maturidade até a morte por justiçamento oficial, por si, já o teria inscrito, no rol de líderes 

populares daquela região subjugada; tal condição significava sem dúvida, uma fração da 

relação de ressentimento, que os romanos estimulavam por onde passavam e sem dúvida, eles 

eram uma unanimidade a ser destruída, ainda que o desejo, fosse mais intencional, do que 

efetivo, encontrado em cada cidade por eles destruída, de cada um por eles escravizado.  

Aquela execução poderia atrair simpatias, mais do que horror, ao menos para as sociedades 

subjugadas; seria um símbolo de resistência, e provavelmente, um símbolo de coragem. 

Carroll ainda registra que,  

 

“a maioria dos povos subjugados no mundo mediterrâneo cedeu aos romanos naquilo que 

os romanos viam como essencial, e o que se recusaram a fazer isso se viram obrigados a 

ceder em tudo, renunciando a qualquer coisa que fosse distintiva nas suas identidades 

culturais em relação aos ocupantes dominadores. É por isto que sabemos tão pouco dos 

fenícios, digamos, ou dos nabateus”. (CARROLL, 2002, p. 96).  

 

 

Talvez, este seja mais um motivo da história de Jesus, haver deixado a região 

onde surgiu, migrado e marcado as populações pagãs, estabelecendo sua inserção no 

imaginário de grupos culturais, e que o excluiu definitivamente; de ser um herói a mais na 

história do judaismo. Justino, em sua I Apologia, escreve: “(...) os gentios que nunca ouvido 

falar dele até que os apóstolos tendo saído de Jerusalém, lhes contaram sua vida e lhe 

entregaram as profecias, cheios de alegria e de fé, renunciaram aos ídolos e se consagraram ao 

Deus ingênito por meio de Cristo”. (JUSTINO DE ROMA, 2010, p. 64). O fato, é que esta 

migração, promoveu possivelmente, que sua história transgredisse os limites locais, e pudesse 

ser recebido de forma universal. Segundo Christian Duquoc, “os julgamentos severos de Jesus 

a respeito de Israel dão uma plenitude de sentido à sua esperança de salvação universal”. 

(DUQUOC, 1977, p. 75). Os evangelhos ainda deixam em suas entrelinhas, que o rabi 

relaciona-se com grupos sociais historicamente marginalizados, ainda que seja preciso cautela 
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em certas afirmações em relação à sua pessoa e atitudes. O referido escritor Duquoc afirma: 

“Os Evangelhos não são história, apesar do alto valor de seu próprio enraizamento histórico. 

São testemunhas teologicamente construídas a respeito da personalidade e missão de Jesus de 

Nazaré”. (DUQUOC, 1977, p. 91).  

Um certo aspecto marginal do Mestre, pode ser inferido, a partir de algumas 

situações encontradas no Cânon. Sabe-se, que os mesmos citam os nomes de 12 homens, que 

o seguiam, com a finalidade de divulgação de suas idéias, e, que os mesmos haviam sido 

escolhidos por ele. Entre estes, havia, um chamado Simão, o Zelote e um outro famoso: Judas 

Iscariotes. Um entendimento da presença destes dois personagens, entre os que o 

acompanhavam, é esclarecedora, de acordo com Wilson, 

  

“Lemos muita coisa sobre os zelotes na obra de Flávio Josefo. Foram eles os mais ativos, 

durante todo o século, na luta armada contra os romanos (...) Outro grupo  patriótico 

mencionado por Flávio Josefo (e por ele estigmatizado com o nome de bandidos) era o 

dos sicários. (...) Parece possível que Judas „Iscariotes‟ tenha tirado seu nome da filiação 

a esse violento bando de sicarii. A presença de um zelote e de um sicarii aparentemente 

sugere que Jesus estava, de fato, envolvido em alguma inegável causa de patriotismo 

judaico (...)”. (WILSON, 2004, p. 159-160). 

 

 

A história de Jesus de certa maneira, constrói-se com uma representatividade 

híbrida: judeu, mas com um apelo universalista, defendido de certa forma, em inúmeros 

aspectos pelos textos surgidos após os Evangelhos. Mas o entendimento que as pessoas 

encontraram em sua história, foi mais um fermento com que o cristianismo recebeu e 

acresceu-se, para que os elementos mitológicos de outras crenças chegassem à sua história da 

forma como chegou, e como permaneceram. 

Dado o processo de assimilação, que a crença cristã passa receber, por parte dos 

romanos e dos povos que se encontravam sobre seu domínio, a elaboração heróica da vida de 

Cristo, vai se agregando em torno de praticamente todos os seus atos imaginados; O texto 

ascético de Marcos, aparentemente, não é mais suficiente para a história de vida, que vai 

sendo acrescida; a respeito de tal característica, nos anos de atividade religiosa, promovido 

pelo maior divulgador de Jesus neste período, o apóstolo Paulo, o autor mais prolífico dos 

textos canônicos da Bíblia cristã, apresenta uma elaboração teológica complexa a respeito do 

Mestre judeu, e a idéia da divindade, começa a se aglutinar mais, em relação à história do 

Mestre, ressalvando-se que em momento algum dos textos, Paulo centra a história de Cristo 

em seu nascimento por exemplo.  
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O direcionamento mais comumente recordado pelo Apóstolo, é o significado da 

morte e da ressurreição, inclusive que será o ponto de comemoração inicial, a respeito de 

Jesus. O pesquisador Wilson complementa: “O Messias, Senhor da Vida e Triunfador sobre a 

morte, que Paulo nos apresenta na Primeira Epístola aos Corintos é uma figura que transcende 

a História, constituindo uma invenção do gênio religioso de Paulo. Mas conserva ainda o 

nome daquele que foi personagem da História: Jesus”. (WILSON, 2004, p. 41). Ainda que o 

apóstolo tenha deixado de lado, determinadas minúcias da história de Jesus, a preparação para 

o seu entendimento como mito heróico, a partir da ressurreição, é levada para as populações 

pagãs de igual forma. 

Os autores dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, demonstram em suas narrativas, 

que a presença divina estava inserida na vida do grande Mestre, de maneira anterior ao seu 

nascimento (de modo singular, ao que se encontra no Evangelho de João, em seu primeiro 

capítulo), ainda que isto não fosse uma novidade nos relatos de alguns personagens do mito 

judaico; é possível recordar os nascimentos de Isaque, do juiz Sansão, do profeta Samuel e do 

próprio João Batista, parente de Jesus, segundo os textos canônicos, todos contando com a 

presença de um ser espiritual anunciador, um anjo. A exceção nestes relatos de nascimentos 

miraculosos, é a presença da virgem, referida nos textos do nascimento de Jesus. 

O evangelho de Mateus, possui um nítido interesse em apresentar Jesus, como um 

novo Moisés aos seus leitores, recordando diversos aspectos de seu nascimento, respaldados 

em profecias, encontradas na Bíblia Judaica, havendo, entretanto, neste jogo competitivo, uma 

ultrapassagem desta ligação, ou seja, Jesus Cristo está além do maior profeta, e até então, 

maior herói judeu. Como lê-se em Borg e Crossan, no caso deste Evangelho, o tema principal 

em sua abertura, “é o paralelo sumamente básico entre Jesus e Moisés, uma interpretação de 

Jesus como o novo Moisés – ou seja, o Moisés renovado”. (BORG; CROSSAN, 2008, p. 58).  

Moisés, segundo o livro de Êxodo, foi líder e voz de resistência, contra o poderio 

imperial egípcio, que de acordo com o relato bíblico, oprimia o povo judeu; no entanto, teve 

uma grande relutância, para assumir a responsabilidade, quando esta lhe foi designada. Jesus, 

ao contrário, mesmo tendo uma vida predita, como enfatiza constantemente Mateus, não 

demonstra praticamente, em qualquer momento, que titubeia para a missão que lhe é imposta. 

Há a seguinte recordação no livro de Hebreus: “(...) Moisés era fiel em toda sua casa, como 

servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, na qualidade de Filho, 

está acima de sua casa.”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2244).  

Há alguns relatos atribuídos à Lucas, que demonstram a dificuldade do 

paganismo, em separar certas mensagens, por onde os discípulos circularam, ressalvando-se, 
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que para um determinado grupo cultural, eram ininteligíveis certas afirmações, que o 

cristianismo passa a defender; uma referência do livro de Atos, comenta, a respeito da cura de 

um homem, que o texto informa, ser coxo desde o nascimento, na região da Licâonia, 

apresenta esta dificuldade:  

 

“Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: 

„Deuses em forma humana desceram até nós!‟. E começaram a chamar a Barnabé de 

Júpiter, e a Paulo, de Mercúrio, era este quem tomava a palavra. Os sacerdotes de Júpiter 

fora dos muros levaram touros adornados de guirlanda, pretendendo, de acordo com a 

multidão, oferecer um sacrifício”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2076). 

 

Há um outro dado a ressaltar nesta construção de mítica heróica de Jesus. A 

mensagem da sua vida, não para na crucificação. Os cristãos defendem que ressuscitou, 

experimentando após esta, uma apoteose. Esta é uma distinção defendida e encontrada, desde 

o início de propagação de sua história; a certeza sobre sua ressurreição.  

Com a idéia de morte aliada à solidão e escuridão, das crenças pagãs, é 

compreensível, que tal afirmação, passe a compor, parte considerável, dos embates de idéias 

que acontecerão, uma vez que os cristãos, defenderam contra todos os posicionamentos de 

opositores, que a ressurreição teria sido tão real, como o nascimento e crucificação. Agostinho 

questiona: “Pode o homem ser feliz e mortal? Alguns considerando-se com humildade a 

condição, negam ao homem a possibilidade de ser feliz, enquanto viver para morrer”. 

(SANTO AGOSTINHO, 2012, p. 410). A notícia de alguém que vencesse a morte, e ainda 

houvesse resgatado cada homem, de um estado tão incerto, indesejado e temido na 

antiguidade, se constituiria além de qualquer apelo religioso e popular, algo sem paralelo, 

ainda que a compreensão sobre o que era a ressurreição e suas implicações, fosse algo de ser 

digerido, ao menos naquele momento, para os pagãos e também para os cristãos.  

A ressurreição defendida no cristianismo, transcendia o messianismo encontrado 

no herói; esta crença, tornou-se num elemento irrecusável, de aceitação do cristianismo e uma 

visão singular, ainda que exclusivista, da divindade. Uma situação acontecida com o apóstolo 

Paulo, estando este em Atenas, no Areópago, relatada no livro de Atos, demonstra como 

poderia ser o recebimento de parte dos pagãos, em relação à defesa da ressurreição: “Ao 

ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros 

diziam: „A respeito disto vamos ouvir-te outra vez‟. Foi assim que Paulo retirou-se do meio 

deles”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 2084). O apologista Clemente de Roma, faz o 

seguinte comentário: “(...) por nunca ter visto um morto ressuscitar, a incredulidade agora vos 

domina. (...) considerai que não é impossível que os corpos humanos, depois de dissolvidos e 
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espalhados como sementes na terra, ressuscitem a seu tempo, por ordem de Deus e se 

revistam de incorruptibilidade”. (JUSTINO DE ROMA, 2010, p. 36).  

O reino dos mortos, de acordo com os mitos pagãos, era entendido como um 

mundo sombrio e nada agradável de pensar, oscilando as concepções entre um estado de 

despersonalização, ou de uma situação que não diferia muito, do mundo dos condenados do 

reino de Hades, com a ausência apenas das penas que sofriam, pelos séculos. Coulanges 

comenta: 

 

 “imaginaram eles certa região subterrânea (...), mas infinitamente mais espaçosa que o 

túmulo, e na qual todas as almas, apartando-se de seus corpos, viviam juntas, sendo as 

penas e as recompensas distribuídas de acordo com a conduta que o homem tivera 

durante a vida. (...). o primeiro juízo formado por estas antigas gerações foi o de o ser 

humano viver no túmulo, a alma não se separar do corpo e se fixar na região do solo onde 

estivessem enterrados os ossos. O homem não tinha nenhuma conta a prestar da sua vida 

anterior. Uma vez sepultado, nada tinha a esperar, nem recompensas, nem suplícios”. 

(COULANGES, 1975, p. 14). 

 

Há um texto sobre a morte, encontrado na Bíblia Judaica, no livro de Eclesiastes, 

com a seguinte afirmação: 

 

 “vai, come teu pão com alegria e bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus já aceitou 

tuas obras. Que tuas vezes sejam brancas em todo tempo e nunca falte perfume sobre tua 

cabeça. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias de vaidade que Deus te 

concede debaixo do sol, todos os dias de vaidade, porque esta é a tua vida e no trabalho 

com que te afadigas debaixo do sol. Tudo que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a 

tua capacidade, pois no Xeol para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem 

conhecimento e nem sabedoria”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1177).  

 

 

A visão da vida após a morte pelo cristianismo era bem diferente. A mártir 

Perpétua, que será vitimada em Cartago em 203, teve a seguinte experiência, de acordo com o 

escritor Pellistrandi: 

 

 “Na prisão, esperando o dia do suplício, teve um sonho (...): „vi um lugar imenso, um 

jardim. E no centro desse jardim estava sentado um homem de cabelos grisalhos, de 

elevada estatura, vestido como um pastor. Ele ordenhava as ovelhas. À sua volta, aos 

milhares, personagens vestidos de branco (...). ele levantou a cabeça, olhou-me e disse: 

„você fez bem em vir, minha filha‟. Depois chamou-me para perto de si e deu-me um gole 

de leite coalhado, que tinha acabado de ordenhar. Recebi o leite de mãos postas e o 

engoli. E todos os que nos rodeavam disseram amém. Acordei ao som das vozes, e na 

minha boca ficou um gosto açucarado”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 105-16).  
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A mensagem cristã de ressurreição, encontrada na história do seu protagonista, era 

sem dúvida um alento sedutor, e de modo natural, pode-se dizer, as comemorações que irão se 

constituindo pelos seguidores, convergiam para o período imaginado de sua crucificação, e do 

momento dramático de ressurreição, situando a igreja, no período da Páscoa judaica. Este era 

o momento máximo do cristianismo. Agostinho mais uma vez expressa: 

 

 “(...) semelhante mediador não devia ser isento da morte nem permanecer para sempre 

seu escravo. Fez-se mortal, sem enfraquecer a dignidade do Verbo, mas desposando a 

fraqueza da carne. E não permaneceu mortal na carne, porque ressurgiu dos mortos. Fruto 

de tal mediação é não permanecerem eternamente na morte aqueles cuja libertação teve 

de operar. Era necessário, pois que o mediador entre nós e Deus reunisse mortalidade 

passageira e beatitude permanente, a fim de ser conforme aos mortais no que passa e 

chamá-los do fundo da morte ao que permanece.” (SANTO AGOSTINHO, 2012, p. ).  

 

 

O relato de alguém vencendo a morte, o inscreve na psicologia dos grupos 

humanos, como o vencedor do maior e do mais terrível monstro. Uma quimera cultural e 

emocional, que fazia com os medos mais profundos surgissem, com soturnas cores e todas, 

bem vívidas e indesejadas. 

As comemorações do nascimento de Cristo vão naturalmente surgindo com o 

tempo. A morte e ressurreição se traduzem em episódios que marcam de forma singular, o 

mito cristão, (ainda que a apoteose seja encontrada no mito pagão), enquanto que o 

nascimento do Mestre Jesus, envolto, em outras tradições e míticas, reflete possivelmente a 

chegada de um estado dentro da igreja, que havia já processado amálgamas culturais e 

religiosos: como se viu, deuses e heróis chegaram ao mundo de forma espetacular e de forma 

pouco usual; assim, como se constitui um ato maravilhoso ressuscitar após a morte, pela 

devoção e lembranças dos primeiros fiéis, sua história se acrescenta progressivamente, com as 

comemorações do nascimento, convergindo para o que as populações convertidas há milênios 

cultuavam: uma entidade solar.  

As comemorações do nascimento de Jesus, vão surgindo pelos séculos iniciais 

após seu nascimento e morte, de uma forma simbólica e pagã. Como recordam Borg e 

Crossan: “As histórias da natividade subverteram a consciência dominante do mundo do 

século I, assim como subvertem a do nosso”. (BORG; CROSSAN, 2008, p. 54).  

 

Recordando os momentos de devoção que surgiram, de comemoração à morte de 

Cristo, o sol já faz sua aparição na maior história contada pelos Evangelhos. Não há como 
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esquecer, que os relatos sobre a ressurreição de Jesus, afirmam que a mesma aconteceu num 

domingo, o dia do Sol. Conforme Pellistrandi, 

 

 “Os cristãos da Ásia ocidental e Palestina, e com certeza também os asiáticos de Roma, 

reuniam-se no 14 Nisã – décimo quarto dia da lua do mês de Nisã, data da páscoa judaica 

– não importando o dia da semana em que caia: é a pratica quartodecimal, que privilegia a 

lembrança da paixão de Cristo, cordeiro da nova páscoa. Por outro lado, sabemos de fonte 

segura que a maioria dos cristãos, fora da Ásia, celebravam uma festa no domingo 

seguinte ao 14 Nisã – primeiro dia da festa das Semanas entre os judeus – em recordação, 

desta vez, da Ressurreição, reservando a vigília desse domingo para meditar sobre o 

sacrifício da Cruz. Foi esta dupla celebração que finalmente sobrepujou a dos 

Quartodécimanos”. (PELLISTRANDI, 1978, p. 182-183).  

 
 

Tal dia, consequentemente, passou a fazer parte da maior expressão de fé do 

cristianismo iniciante, com a adição que este por sua vez, não era estranho para os pagãos, 

muito menos para os pagãos convertidos; se havia uma unanimidade de culto, esta era o culto 

ao deus Sol, recordado semanalmente, no domingo; quando Constantino, institui o domingo 

como dia de descanso, formaliza o que cristãos e pagãos, já praticavam há séculos; com os 

pagãos, um culto secular e no caso dos cristãos, as reuniões devocionais; eis o que diz o 

decreto do imperador citado por Bettenson: “Constantino a Elpídio. Todos os juízes, cidadãos 

e artesãos descansarão no venerando dia do sol. Os camponeses poderão, porém, atender à 

agricultura, por ser este dia apropriado para fazer a sementeira ou plantar vinhas (grifo 

nosso) (...)”. (CONSTANTINO apud BETTENSON, 1983, p. 48); a decisão do imperador é 

significativa, principalmente na ressalva que faz em relação ao domingo, ser um dia 

apropriado para o plantio, refletindo o que sua condição de pagão, ou recém-convertido 

cristão não havia eliminado – a importância do astro, como divindade protetora dos campos; o 

imperador nas entrelinhas, deixava transparecer a importância da divindade solar, protegendo 

e ajudando o nascimento das sementes. Como afirma Harpur, 

 

 “o descanso semanal cristão, o domingo, deriva da expressão original latina dies 

dominicus (dia do Senhor, o domingo), mas antigamente o nome pagão para esse dia era 

dies solis (dia do sol), no atual inglês, sunday), (...). A expressão „Nosso Senhor, o Sol‟ 

foi usado pelos cristãos nas orações até o século VI, e estava até mesmo incluída na 

liturgia da Igreja até ser mudada para „Deus, Nosso Senhor”. (HARPUR, 2008, p. 56).  

 

Assim, uma divindade solar chega ao cristianismo pela via da ressurreição de 

Jesus. Em breve, ela chegará ao seu nascimento. É talvez, na decorrência de uma tentativa de 

construção mais efetiva da história de Jesus, que os cristãos de um determinado período, 

passam a comemorar seu nascimento, trazendo alguns simbolismos dos cultos do sol para este 
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momento; algumas diferenças demonstram quase certamente, que o fiel que estava por trás 

destes episódios, precisa ser entendido. O cristão que comemora o período da morte e 

ressurreição, possivelmente não é mais o mesmo que passa a comemorar o nascimento, e é 

este, que alicerça o culto e as comemorações do Natal cristão, no dia do nascimento do Sol 

Invicto, em 25 de dezembro. James Carroll, citando palavras do historiador J.N.D. Kelly, 

comenta: “O Sol Invicto já era entendido como proclamação do imperador Aureliano, em 274, 

como a „única divindade universal (...), que reconhecida sob mil nomes, se revelava a si 

mesma mais plenamente e mais esplendida no céu”. (KELLY apud CARROLL, 2002, p. 

198).  

A luz que Jesus representa, começa ainda que não associada ao Sol, fazendo sua 

presença cedo na história do seu nascimento; e isto, pode-se afirmar é um dos elementos mais 

presentes em todos os contos que adentram por detalhes, desde a anunciação, registrada nos 

textos evangélicos canônicos ou não, inclusive por personagens que serão comentados, os 

Magos, até o momento do nascimento. Há a presença desta luz de forma peculiar, nos 

Apócrifos. Nestes textos, este elemento é uma realidade efetiva. E uma singular presença, já 

encontra-se no episódio que orienta os Magos desde o „Oriente‟, segundo o livro de Mateus; 

mas esta referência por demais tímida, nos Evangelhos canônicos, para poder ser comparada, 

com o que se encontra nos relatos dos textos apócrifos.  

A luz em forma de estrela, que acompanha o nascimento de Jesus, por exemplo, 

que se move e surge com toda magnitude nos Evangelhos da Infância, é impactante. No 

Proto-Evangelho de Tiago, Herodes questionando os Magos sobre a presença deles, 

“interrogou também os magos, dizendo: „Que sinal vistes a respeito do rei que nasceu‟? Os 

magos lhe responderam: vimos uma estrela grandíssima brilhando entre essas estrelas e 

obscurecendo-lhes tanto que as estrelas não apareciam mais. Foi assim que ficamos sabendo 

que tinha nascido um rei em Israel e viemos adorá-lo”. (MORALDI, 2008, p. 115-116).  

No Papiro Bodmer, Jesus Cristo não nasce numa manjedoura, mas numa caverna 

(um lugar de grande simbolismo no mito e onde um deus solar também nasce). Ao ser trazida 

uma parteira para ajudar o momento do nascimento, “apareceu uma luz tão grande na gruta, 

tanto que os olhos não podiam suportá-la. E pouco depois aquela luz começou a retirar-se, até 

que apareceu um menino: ele veio e tomou o seio de sua mãe Maria”. (MORALDI, 2008, p. 

84). Observando os contos ligados ao dia do nascimento, bem como horas e dias que o 

antecederam, percebe-se mais uma vez, a onipresença desta luz mitológica, encontrada de 

forma cada vez mais densa. Seja nos evangelhos canônicos, ou nos evangelhos apócrifos, a 

luz faz sua passagem de modo a não deixar dúvida, que aquele ser nascido, efetivamente, era 
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muito especial. Este é o elemento, dos inúmeros, que convergirão de alguns deuses solares, 

para a história de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Da luz simbólica, para 

literalmente significar, a chegada ao mundo, do deus Sol cristão. 

 

 

3.4  A Mítica no Nascimento de Jesus Cristo 

 

 

Uma das idéias difundidas nos mitos, era que as divindades possuíam, um 

acentuado interesse na vida humana, dela participando em inúmeros momentos. Segundo os 

poetas, os deuses percorriam cidades e lugarejos, a fim de observar as atitudes ou mesmo, 

estando mais próximos dos mortais, que lhes interessavam, como se observa no mito de 

Selene (Diana) e Endimião, recordado por Bulfinch: “Endimião era um belo jovem que 

apascentava seu rebanho no monte Latmos. Numa noite calma e clara, Diana,  a lua, olhou-o e 

viu-o dormindo. O frio coração da deusa virgem aqueceu-se ante aquela inexcedível beleza e 

curvando-se sobre o jovem, ela beijou-o e ficou contemplando-o enquanto dormia”. 

(BULFINCH, 1999, p. 246). Atená chegou a metamorfosear-se em uma mulher idosa, a fim 

de procurar conscientizar a fiandeira Aracne, da cidade lídia de Hipepa, que de forma 

arrogante e impensada, afirmava ser superior em sua arte, à própria divindade dos artesãos, no 

caso, Atená. Visitando a casa da mortal, disfarçada, tanto a fim de confirmar o ato de 

impiedade, como um desejo de conseguir convencer a artesã, do perigoso ato, de hybris, a 

deusa da sabedoria tenta demover, por conselhos, a orgulhosa mortal. Ovídio recorda o 

acontecido:  

 

“Palas disfarça-se em uma velha, coloca cabelos brancos postiços na fronte e apoia em 

um bastão os membros lassos. Depois assim falou: „a velhice não acarreta apenas os 

percalços que desejaríamos escapar. A experiência é fruto dos anos. Não desprezes meus 

conselhos. Podes disputar entre os mortais a fama de ser a primeira nos trabalhos de lã; 

curva-te ante a deusa e pede-lhe temerária, com voz contrita, perdão pelo que disseste; ela 

te perdoará se suplicares”. (OVÍDIO, s.d. p. 104).  

 

 

A mesma divindade, como relata Homero, possibilitou, que um dos seus 

protegidos, o herói Odisseu, percorresse seu próprio palácio, transformado em mendigo, a fim 

de poder observar de perto, após 20 anos de ausência, quem havia permanecido-lhe fiel. Desta 

maneira, a deusa se expressa ao herói, no momento da transformação: “Tem animo! Vou 
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tornar-te irreconhecível a todos os mortais. Enrugarei tua esplendida pele sobre os membros 

flexíveis, farei cair de tua cabeça os cabelos loiros, cobrir-te-ei de andrajos que te tornarão tão 

hediondo aos que te virem, (...) de sorte que pareças disforme a todos os pretendentes, a tua 

esposa e teu filho (...)”. (HOMERO, 2003, p. 178). O mito grego, relata ainda, que não era 

incomum, os deuses nascerem em algum lugar físico, a exemplo, de Zeus, que nasceu na ilha 

de Creta, conforme se lê em Hesíodo: “Enviaram-na a Lictos, gorda região de Creta,quando 

ela devia parir o filho de ótimas armas, o grande Zeus, e recebeu-o Terra prodigiosa na vasta 

Creta para nutri-lo e criá-lo”. (HESÍODO, 1992, p. 133), e inúmeras cidades, possuíam sua 

fundação, associada a alguma divindade ou herói e a idéia, que as terras, eram pontilhadas da 

presença de deuses e semi-deuses, ou a origem mítica do lugar, provocava orgulho aos seus 

habitantes, uma vez que tal início, era remontado à personagens fabulosos. A este respeito, 

Coulanges recorda:  

 

“Na refrega, deuses e cidades auxiliavam-se mutuamente e se venciam era porque todos 

tinham cumprido bem o seu dever. Se, pelo contrário, eram vencidos, imputavam a culpa 

da derrota aos deuses, repreendiam-nos por não haverem cumprido o seu dever de 

defensores das cidades e, quantas vezes chegavam ao ponte de lhes destruir os altares e 

arremessar pedras contra os seus templos”. (COULANGES, 1975, p. 121-122).  

 

Duas situações associadas a fundação de cidades, podem ser recordadas, ligadas 

ao herói ateniense Teseu, uma delas, relacionada a fundação de Atenas. Plutarco afirma: 

“Depois da morte de Egeu, concebeu um projeto magnífico e de vastas proporções: juntou os 

habitantes da Ática numa cidade única, criando um só Estado para um só povo”. 

(PLUTARCO, 1991, p. 37); o segundo momento, encontra-se ligado a morte de um 

companheiro do herói, Sólois, e o mesmo Plutarco, escreve: “(...) sabedor da causa da morte 

(...) do jovem, afligiu-se  e, em sua tristeza, lembrou-se de um oráculo no qual a Pítia lhe 

ordenara, em Delfos, que quando se sentisse amargurado em terra estrangeira lá fundasse uma 

cidade e lhe confiasse o governo a pessoas de seu séquito”. (PLUTARCO, 1991, p. 40). 

Assim, o mito, é povoado por estes personagens, intervindo de diversas maneiras, na vida da 

sociedade. Um dos mais conhecidos teólogos dos primeiros séculos, Santo Atanásio, comenta 

com ironia: “Enfim eles supõem para Deus uma forma corporal, ao ponto de lhe imaginar e 

dar-lhe ventre, mãos, pés e ainda pescoço, peito e também os órgãos da geração, vede em que 

impiedade e que ateísmo caíram ao pensar aquilo da divindade!”. (SANTO ATANÁSIO, 

2010, p. 77).  

Apesar do comentário jocoso de Atanásio, a presença de Deus, defendida nos 

textos canônicos judaicos, demonstrava exatamente, que em algumas situações, Deus, com 
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certa frequência, fazia sua presença, como figura humana, semelhante aos deuses pagãos. É 

como homem, que aparece na tenda do patriarca Abraão, e com um seu descendente, Jacó, 

chega ao ponto de lutar fisicamente, segundo o relato do livro de Gênesis: Gn. 18: 1-33; 32: 

23-31 (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 53-54, 77-78).  

Exemplos o apresentam, com uma familiaridade com o mundo humano, e com 

intervenção direta, quando há interesse em alguém em particular, situação que não era 

encontrada com frequência em outras míticas, como se pode ler no diálogo com o patriarca 

Abraão: Gn. 17: 1-22 (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 52-3). Naquelas, há um 

determinado elemento da gratuidade da ação divina, que nos livros judaicos, não encontra 

situação perceptível similar. Expressa A. N. Wilson, a este respeito: “Desejo sexual, amor, 

derrota, vitória, dor física, saudade do lar, raiva, todos valem em um ambiente onde os 

mortais podem sacudir o punho para os deuses por terem se aliado a um grupo e não a outro”. 

(WILSON, 2004, p. 31).  

Quando Deus intervém, nos textos bíblicos, há um propósito, sempre enfatizado, 

como uma promessa a se cumprir, e que o agraciado, não possuía consciência do que estava 

para acontecer, como se recorda na história do líder Moisés, no livro de Êxodo: Ex. 3: 1-11 

(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 108-109); no entanto, quando Deus faz conhecer sua 

vontade, no Novo Testamento, o faz através de anjos, em ações mais uma vez, sempre além 

da possibilidade do homem. Mas os acontecimentos que envolvem o maior personagem desta 

religião, Jesus Cristo, e que o relacionam com as intervenções divinas, se inscrevem em vários 

ineditismos míticos, onde mais e mais diferenças, se agregam ao que os livros neo-

testamentários, passam a contar a partir dos relatos que envolvem a Natividade.  

Além de uma origem predita, como defende o Novo Testamento, ele é 

incomparavelmente diferente de todos os personagens prometidos nos livros canônicos 

judaicos. 

No cristianismo, além de Jesus ser considerado o Messias esperado, esta condição 

começa a se constituir, para além das promessas proféticas. É como Deus, que nasce na 

Província da Judéia, de humilde condição e de acordo com os contos, entre os seus, não 

possui vida anônima. Como afirma Dionisio Pseudo-Aeropagita, registrado por Bezerra, 

chegou a observar o eclipse solar acontecido durante a crucificação de Cristo: “O que dirás do 

Eclipse solar ocorrido quando puseram o Salvador na cruz? Estávamos os dois em Heliópolis 

e ambos presenciamos o fenômeno extraordinário da lua ocultando o sol (...)”. (DIONÍSIO 

apud BEZERRA, 2009, p. 14). Gibbon comenta o acontecido da seguinte maneira:  
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“No reinado de Tibério, a terra toda, ou pelo menos uma ilustre província do império 

romano, viu-se envolvida em sobrenatural escuridão durante três horas. Mesmo esse 

acontecimento  miraculoso, que deveria ter suscitado a admiração, a curiosidade e a 

devoção da humanidade passou sem noticia numa época de ciência e história. Ocorreu 

durante os dias de vida de Sêneca e de Plínio, o Velho, que devem ter experimentado os 

efeitos imediatos ou recebido as primeiras informações do prodígio. Cada um desses 

filósofos, numa obra diligente, registrou todos os grandes fenômenos da natureza, 

terremotos, meteoros, cometas e eclipses que a sua incansável curiosidade logrou 

compilar. Tanto um quanto o outro deixaram de mencionar o maior fenômeno que fora 

dado a olhos mortais contemplar desde a criação do mundo”. (GIBBON, 1989, p. 237). 

 

No mito cristão, elaboram-se e circulam idéias, que se constituem sobre Jesus, em 

relação até que ponto ia sua humanidade, e como se entenderá sua divindade. Tais defesas 

serão temas de Concílios, e alimentarão paixões e debates, até o ponto, em que as visões mais 

heterodoxas sobre sua pessoa, missão e condição divina, serão excluídas e anatematizadas. 

Registra Ribeiro Jr: “ainda viviam alguns dos apóstolos, que tinham gozado a vista, a 

conversação e a confiança de Cristo, quando já opiniões diferentes começavam a dividir a 

igreja”. (RIBEIRO JR. 1989, p. 9).  

Segundo Frangiotti, “sempre existiram, desde os tempos da vida de Jesus com 

seus discípulos, controvérsias e desentendimentos tanto em nível doutrinário quanto em nível 

disciplinar”. (FRANGIOTTI, 1995, p. 7). Surgem alguns movimentos antagônicos na religião 

nascente, pelas idéias que se constroem a respeito de Cristo, e alguns importantes, podem ser 

recordados, como o arianismo e o gnosticismo. Ário, líder religioso em Alexandria, depois 

considerado herético, pelo braço mais ortodoxo do cristianismo, defendia, de acordo com 

Frangiotti,  

 

“(...) que o filho era uma criatura, um produto da vontade do Pai. Atanásio contestava: o 

nome de „Filho‟ encerra um conceito de ser gerado. Ser gerado não significa provir da 

vontade do Pai, mas da substancia do Pai. Em consequência, o Filho de Deus não pode 

ser chamado de apenas de criatura do Pai, visto que tem com ele a plenitude da 

divindade”. (SANTO ATANÁSIO, 2010, p. 120). 

 

Os gnósticos, por sua vez, como comenta o mesmo Frangiotti,   

 

“fazem de Cristo, um Eão superior, Nõus (Inteligencia-Logos) enviado por Deus para 

revelar aos homens o Deus supremo e verdadeiro até então desconhecido e lhe ensinar 

como superar a matéria. Esse Eão apoderou-se de Jesus de Nazaré no momento em que 

foi batizado no Jordão. Daí por diante sua mente se iluminou e compreendeu que sua 

missão era levar aos homens a verdadeira gnose, isto é, o verdadeiro conhecimento que é 

o Evangelho para libertar os homens da matéria”. (FRANGIOTTI, 1995, p. 34).  
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De acordo com Eliade e Couliano, o gnosticismo, “é, cronologicamente, o 

segundo (senão o primeiro) grande adversário da corrente principal do cristianismo”. 

(ELIADE; COULIANO, 1999, p. 105). Ao final de todas as refregas que o cristianismo passa, 

e uma vez consolidado como religião oficial, é de consenso defendido, que Jesus, é Deus, que 

assumiu a forma humana, como a Segunda Pessoa na Trindade, idéia defendida 

principalmente no Concilio de Nicéia, em 325.  Assim, encontra-se definido o texto finalizado 

sobre a crença cristã, o Credo Niceano, recordado por Bettenson: 

 

 “Cremos em um só Deus, Pai onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; 

e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da 

substancia do Pai, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, gerado não feito, de uma 

só substancia como Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as 

que estão na terra; o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, se encarnou e se 

fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia; subiu ao céu, e novamente deve vir para 

julgar os vivos e os mortos (...)”. (BETTENSON, 1983, p. 55). 

 

 

O Concilio condenará o arianismo como movimento herético, ainda que Ário, 

possua partidários dentro e fora do palácio de Constantino, entre eles, Jorge da Capadócia, 

martirizado em 25 de dezembro de 361, e posteriormente, canonizado, e a irmã do Imperador. 

O debate contra o arianismo, foi um dos principais encontrados em Nicéia. Significativo, é 

que Atanásio, líder ortodoxo cristão, e presença forte no Concílio, sofreu cinco exílios, o 

primeiro exatamente, sob a ordem do Imperador Constantino, e de acordo com Bowder, 

Constâncio II, filho de Constantino, governante após a morte do pai, “(...) se tornou ariano 

moderado, opôs-se a Atanásio e fez esforços constantes para obter a unidade da Igreja em 

torno de um credo ariano moderado”. (BOWDER, 1986, p. 86). A autora, afirma, em relação 

a Ário, “que Constantino o teria aceito como confessor (...) em seu leito de morte”. 

(BOWDER, 1985, p. 85).   

A mudança da sede do Império, realizada por este imperador, transferindo o poder 

administrativo para Bizâncio, acrescentará elementos, para as futuras controvérsias entre a 

igreja que se constitui nas áreas mais orientais e ocidentais. Como recorda Ribeiro, “o corpo 

da Igreja católica em geral tinha mostrado (...) uma continua tendência a considerar a Sé de 

Roma, como centro da fé, porém os patriarcas de Constantinopla, colocados ao pé do trono, 

julgavam-se por isso autorizados a se fazerem respeitar como chefes dessa mesma igreja”. 

(RIBEIRO JR. 1989, p. 11).  

O ato seguinte, é quando outros conteúdos mitológicos passam a se agregar a 

pessoa de Jesus, vindos de outros contextos religiosos. Finalmente, é no Concílio de 
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Constantinopla, em 381, que a defesa definitiva da Trindade cristã, encontra a conclusão de 

seus debates, como afirmam Eliade e Couliano: “(...) o processo de formação da ortodoxia 

recebe a contribuição fundamental dos Padres da Capadócia. Basílio de Cesaréia (c. 329 – 

379), seu amigo Gregório de Nazianzo (c. 329 – 391) e seu irmão Gregório de Nissa (c. 335 – 

395), que consolidam o dogma da Trindade (...)”. (ELIADE; COULIANO, 1999, p. 106-107).  

 

É reconhecido pela história do movimento cristão, que a pergunta sobre quem 

seria Jesus, foi um dos passos a seguir; da divulgação da mensagem dos apóstolos. Se 

permanecesse a idéia, que Cristo era um líder carismático ou um taumaturgo, como inúmeros 

que existiam na época, diante de todo embate que o movimento tanto internamente, na 

sociedade ainda pagã enfrenta, quase certamente não sustentaria a idéia da nova religião. 

Jesus foi encarado, desde cedo, por seus seguidores, para além do herói e ainda, do deus 

pagão; neste aspecto, os livros que são escritos sobre ele, densificam a migração progressiva 

de uma imagem divina, de certa maneira, desconhecida, que passa a se associar a pessoa, e 

neste aspecto, os Evangelhos terão uma importância fundamental.  

Harpur afirma: “Certamente um personagem de nome Jesus ou Joshua/Yeshua já 

era o herói arquetípico no judaísmo do Velho Testamento, que tinha esse nome muitas 

centenas de anos antes da era cristã”. (HARPUR, 2008, p. 172), e a este respeito, há a 

afirmação de Tillich: “a deificação de Jesus não difere de outros processos de deificação 

conhecidos na história. Por exemplo, Euhemero, o cínico, já dera suficiente números de casos 

em que seres humanos, reis ou heróis, haviam sido deificados”. (TILLICH, 2007, p. 45); 

Zimmer recorda que, “(...) quando o futuro Buddha nasceu, os adivinhos brâmanes, fazendo a 

leitura fisiognômica da criança, predisseram que ela conquistaria o mundo e declararam que 

seu poder poderia ser o de um monarca universal (cakravartin) ou de um salvador universal 

(tathãgata) (...)”. (ZIMMER, 1989, p. 132).  

A história de Jesus, passaria inexoravelmente por mudanças, ao sabor dos debates 

e dos confrontos teológicos, consolidando o lado mitológico que agrega, e as nuances 

simbólicas que passam cada vez mais, a chegar e constituir, em sua vida relatada pelo tempo.  

 

O mito do nascimento de Jesus Cristo, encontra-se de certa forma, elaborado nos 

Evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus, registra um grupo de profecias vetero-testamentários,  

a respeito do mito do Messias, alternando tais, para acontecimentos da vida de Jesus, 

iniciando seu relato do nascimento, com uma simbólica genealogia; neste aspecto, é 

secundado por Lucas, que registra uma outra árvore de antepassados. De acordo com Joseph 
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Ratzinger, “(...) a estrutura da genealogia e da história por ela narrada está determinada 

totalmente pela figura de Davi, do rei, a quem foi feita a promessa de um reino eterno. (...) a 

genealogia que Mateus apresenta, está modelada nessa promessa”. (RATZINGER, 2012, p. 

14).  

Apesar das distinções entre os antepassados, encontrados nos dois evangelistas, há 

um motivo no mínimo mais simples e prático, que margeia as contradições de ambas; uma 

genealogia é um reconhecimento social, uma vez que, as crianças nascidas à margem das 

relações afetivas-sexuais naquele período específico, nela não se enquadravam, como os casos 

de estupro e adultério, algo que marcaria a pessoa com o estigma de „bastardo‟, não podendo 

ser reconhecido, em seu meio familiar, e definitivamente na comunidade.  

Em relação a Jesus, pela defesa de seu nascimento sem participação masculina, e 

de mãe virgem, que neutralizaria tais genealogias, encontra em Atanásio a seguinte e oportuna 

defesa: “Entre os justos mencionados nas divinas Escrituras, os santos profetas, os patriarcas, 

houve algum que tenha nascido somente de uma virgem? Ou que mulher basta, sem concurso 

do marido, para dar luz um homem?”. (SANTO ATANÁSIO, 2010, p. 172). Não é difícil 

reconhecer ainda, que constituída a dificuldade das genealogias nos evangelhos, mesmo com 

uma situação anacrônica, como a presença de José, que não seria o pai biológico de Jesus, 

refletem o favor divino, para alguns escolhidos, algo comum no mito.  

A ausência de relacionamento sexual, defendido enfaticamente pelos livros não 

canônicos, em relação a José e Maria, sem dúvida favoreceu a origem mitológica de Jesus, 

uma vez que é comum em tais casos, a intervenção divina na contra-mão da lógica humana, 

ainda nestes aspectos, existam diferenças entre a mitologia pagã e a judaico-cristão, como o 

intercurso sexual; no caso de Jesus, a diferença defendida em sua concepção, é mais 

acentuada, ainda que não seja o mito, a única: Maria, é virgem nesta gestação e isto a inscreve 

de fato, como personagem mais que singular no mito cristão. A este respeito, Agostinho 

comenta: “Causa-vos estranheza, porventura, o inusitado parto de virgem? Nem mesmo isto 

deve ofender-vos; digo mais, deve conduzir-vos aceitar a piedade, porque o admirável nasce 

admiravelmente”. (AGOSTINHO, 2012, p. 469).  

O favor de Deus, é acrescentado, em uma situação encontrada nos Apócrifos, em 

relação a José, considerado em todos, um homem idoso e tratado de modo subjetivo, como 

incapaz de gerar um filho; Maria, guardada desde a infância no Templo, chega a idade núbil e 

alguns candidatos apresentam-se como possíveis maridos, entre eles, José, como se lê no 

Evangelho do Pseudo-Mateus: “Aconteceu que aos 14 anos de idade, os fariseus tiveram 

ocasião de fazer observar que, por costume, uma mulher daquela idade não podia mais 
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permanecer no Templo”. (MORALDI, 2008, p. 131). Após o lançamento de sorte, que 

favoreceu a tribo de Judá, tribo que José pertenceria, na apresentação dos candidatos, a 

presença deste foi assegurada. Bastões tribais foram apresentados, e daquele que refletisse o 

favor divino para o enlace, brotaria de sua extremidade uma pomba, de acordo com o que 

revela o texto citado.  

Mais uma vez, um nítido paralelo na história, encontrada no Pentateuco; um 

bastão que floresce, na escolha de Aarão como Sumo-Sacerdote, diante das tribos israelitas, 

que enfrentava o questionamento de parte do povo, sobre o favor de Deus, em relação a sua 

indicação nesta função. O texto apócrifo, continua o relato: “(...) o pontífice gritou com voz 

clara: „José, vem e toma teu bastão; és esperado‟. José assustado por tê-lo o sumo-sacerdote 

chamado com tanto clamor, aproximou-se. Logo que estendeu a mão e recebeu o bastão, uma 

pomba mais branca que a neve e extraordinariamente bela saiu da extremidade dele e, depois 

de voar longamente pelas alturas do templo, lançou-se na direção do céu”. (MORALDI, 2008, 

p. 132). 

 

O silêncio a respeito do nascimento de Jesus, encontrado no Evangelho de 

Marcos, e nas cartas paulinas, não encontra similaridade nos Evangelhos de Mateus e Lucas. 

O texto mais antigo que compõe a Bíblia cristã, Marcos, inicia sua narração com Jesus, vindo 

de Nazaré e adulto: “Aconteceu, naqueles dias, que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi 

batizado por João no rio Jordão”. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, p. 1897).  

De acordo com Vermes, sobre o período em que os evangelhos foram escritos, “a 

opinião dominante entre os estudiosos é a de que o Evangelho de Marcos é o mais velho. Ele 

é dirigido à uma platéia não-judaica pouco depois da queda de Jerusalém em 70 d.C. (...) os 

evangelhos de Mateus e Lucas são ligeiramente posteriores ao de Marcos; podem ser situados 

entre 80 e 100 d.C.”. (VERMES, 2006, p. 13). Harpur ainda acrescenta: “Papias é a 

testemunha mais antiga que se refere a um Evangelho escrito: o de Marcos. Ele afirma que 

Marcos, tendo se convertido em intérprete de Pedro, tomou nota com precisão de tudo que 

lembrava, mas não na ordem correta: „Pois ele nem ouviu o Senhor ou o acompanhou‟”. 

(HARPUR, 2008, p. 148). Borg e Crossan recordam: “Em Marcos e Paulo, não há menção de 

um nascimento extraordinário de Jesus. (...) quanto a Paulo, embora se refira duas vezes ao 

nascimento de Cristo, ele não menciona que tenha sido excepcional”. (BORG; CROSSAN, 

2008, p. 39-40); na verdade, a ênfase em Paulo, em relação a Jesus, é a ressurreição.  

A simplicidade encontrada no menor Evangelho, desaparece nos livros seguintes, 

que o usaram como fonte para compor a história de Jesus, sendo Lucas o mais rico em 
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determinadas descrições; segundo Borg e Crossan, “Muito provavelmente, os Evangelhos de 

Mateus e de Lucas foram escritos nas duas últimas décadas do século I, nos anos 80 e 90 

d.C.”. (BORG; CROSSAN, 2008, p. 39). Recordando os acontecimentos que antecedem o 

nascimento de Jesus, Mateus e Lucas se alternam, no relato de eventos, tanto no período que o 

antecede, como do próprio nascimento, sem falar necessariamente que são textos 

complementares.  

A partir de tais livros, surge uma profusão de histórias, construídas e amplamente 

encontradas, até os livros apócrifos: origem dos pais de Jesus, nascimento e parte considerável 

de sua infância, que vão sendo tecidas, entretanto a riqueza maior destes relatos, encontra-se, 

nos Evangelhos Apócrifos da Infância.  

O evangelista Mateus, elenca alguns eventos ligados ao nascimento de Cristo, 

como o sonho de José, onde um anjo anuncia a gravidez „impossível‟ de Maria: não estavam 

casados e de forma subentendida, sem contato físico; a chegada de pessoas ilustres, „Magos‟, 

vindos „Oriente‟ para visitar o local do nascimento de um rei predito; uma estrela que surge 

no céu e se move pelo espaço, anunciando o local e o momento do nascimento da criança; a 

entrega por parte dos visitantes orientais, de presentes: ouro, incenso e mirra; o aviso por 

sonho, aos Magos, que não avisassem o rei Herodes, haverem encontrado a criança; um novo 

sonho a José, indicando uma rota de fuga, a fim de salvar o filho de uma tentativa de 

assassinato, por parte de Herodes; o morticínio de crianças de dois anos para baixo, ordenado 

pelo rei, tanto em Belém, como arredores, a fim de livrar-se do perigo de um rei predito. 

Enfim, um novo sonho orienta José, que recebe a indicação para que retorne, pois havia 

segurança para todos, e a partir daí, Jesus surge adulto, no capitulo três de seu Evangelho. 

Os relatos de Lucas são tão espetaculares quanto os de Mateus, mas diferem 

basicamente de um ator: Maria, que é a grande presença na narrativa, sendo José um anônimo. 

Lucas, tenta situar o leitor, dentro de um contexto histórico-político, como a afirmação que o 

nascimento ocorreu no período em que “Quirino era governador da Síria”. Lc. 2: 2 (BÍBLIA 

DE JERUSALÉM, 1985, p. 1930). Os eventos que marcam este nascimento singular, 

começam com parentes de Maria, sua prima Isabel e Zacarias, um sacerdote, que segundo 

enfatiza o texto, eram avançados em idade, e Isabel, a esposa, estéril. Há uma aparição para 

Zacarias, no Templo, onde um anjo profetiza o nascimento de seu filho; a mudez do mesmo, 

por não haver acreditado na gravidez de Isabel.  

Em relação à Maria, os eventos se sucedem: novamente um anjo aparece, não em 

sonhos, e prediz sua gravidez ainda virgem; a gravidez que se cumpre, sem relações sexuais; o 

nascimento da criança numa manjedoura, longe de sua habitação, por uma viagem 
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empreendida pelo casal, cumprindo um edito imperial de recenseamento; um anjo que aparece 

à pastores no campo, guardando rebanhos e que são avisados pelo mesmo, a respeito do 

menino esperado, com o anúncio de que era o „Cristo‟, e seres angelicais surgem no céu, 

cantando e louvando a Deus pelo acontecimento.  

 

O passo seguinte na construção mítica da história de nascimento, surge nos 

Evangelhos da Infância, que cobrem o período em que os evangelistas canônicos relatam a 

anunciação a José, bem como Maria, o momento da gravidez, promovida por ação divina, e os 

acontecimentos que marcaram seu nascimento. Alguns destes textos, adentram por um 

período de infância, mais avançada do menino sagrado, mas é o momento que se encontra um 

pouco antes do nascimento que será recordado.  

Os Evangelhos da Infância, comporão parte significativa da construção 

mitológica de Jesus, encaminhando todo este processo, futuramente, para o nascimento em 25 

de dezembro. Moraldi comenta: “Um motivo da origem e da profusão dos apócrifos foi o 

desejo legítimo de escrever ditos e fatos da vida de Cristo e dar a eles ampliações, adaptações 

ao Antigo Testamento e amplificações de temas novelísticos, e ainda certa indulgência com a 

curiosidade, aspectos esses que, se não eram propriamente descurados no material tradicional, 

não tinham as acentuações dos apócrifos”. (MORALDI, 1999, p. 25-26). 

Os momentos do nascimento de Jesus Cristo e de sua tenra infância, pelos 

Apócrifos, trafegam por um relato de uma divindade infantil, e nisto, os evangelhos canônicos 

apenas começam a esboçar. Naqueles, há uma difusão mitológica mais evidente, que alcança 

parentes diretos, que o mito recorda; Maria, sua mãe, seu pai „terreno‟, José e o primo, João 

Batista. O Evangelho do Pseudo-Mateus, afiança uma precocidade de Maria desde a infância 

mais tenra:  

 

“Maria causava admiração em todo o povo de Israel. Aos três anos de idade, caminhava 

com um passo maduro, falava de um modo tão perfeito e se aplicava aos louvores de 

Deus tão assiduamente que todos se maravilhavam. Ela não era considerada uma 

meninazinha, mas uma pessoa adulta; era tão assídua à oração que parecia pessoa de 

trinta anos. Seu rosto era tão gracioso e tão resplandescente que só com dificuldade se 

podia olhar para ela. Era assídua no trabalho de lã e, em sua tenra idade, explicava coisas 

que mulheres anciãs não conseguiam compreender”. (MORALDI, 2008, p. 129). 

 

Em relação a João Batista, procurado durante o morticínio ordenado por Herodes, 

segundo relata o Evangelho de Mateus e referido no Proto Evangelho de Tiago, a família não 

foge, como fez José e Maria, com o filho pequeno (de acordo com a tradição apócrifa, 



142 

 

Zacarias havia sido assassinado). Isabel, desesperada com a ameaça de morte, de seu filho 

também tenro, apela para a providência divina. O texto apócrifo relata o acontecido:  

 

“Também Isabel, tendo ouvido que João era procurado, tomou-o e subiu a montanha 

olhando em volta, onde escondê-lo; mas não havia nenhum lugar como esconderijo. 

Então Isabel, gemendo, disse em alta voz: „Monte de Deus acolhe uma mãe com seu 

filho‟. Logo o monte se fendeu e a acolheu. E apareceu uma luz para eles, porque o anjo 

do Senhor estava com eles para guardá-los”. (MORALDI, 2008, p. 116).  

 

No livro A História de José, o Carpinteiro, a exemplo de Zacarias, José, é 

apontado como Sacerdote, e de acordo com algumas afirmações encontradas nos Evangelhos 

canônicos, carpinteiro de profissão, e sendo pai de uma família, antes de um novo enlace com 

Maria, expressando assim o texto: 

 

 “Houve um homem de nome José, nascido de uma estirpe de Belém, cidade de Judá, e da 

estirpe do rei Davi. Bem formado nos ensinamentos e nas doutrinas, foi feito sacerdote do 

templo do Senhor. Ele sobressaia e além disso, no oficio de carpinteiro e, como é costume 

entre todos os homens, casou-se. Gerou filhos e duas filhas. Estes são seus nomes: Judas, 

Justo, Tiago, Simeão; as duas filhas se chamavam Ássia e Lídia”. (MORALDI, 2008, p. 

169). 

 

 

As imagens de Jesus Cristo, encontradas nos apócrifos, complementam algumas 

lacunas do mito cristão, encontradas na sua história canônica, e compondo muito da 

construção tradicional do seu nascimento e de outros elementos da festividade, extraídos 

deles; Moraldi comenta: “Não há dúvida de que uma história objetiva da Igreja, da liturgia e 

dos dogmas, hoje, não pode prescindir da literatura apócrifa”. (MORALDI, 2008, p. 31).   

Outra recordação, em relação aos apócrifos, é que os mesmos, situam muito dos 

atos de Jesus durante o „vácuo‟ entre o seu nascimento e parte da infância, relatados 

parcamente por Mateus, por exemplo, adentrando, na composição especial de sua 

personalidade. Faltavam alguns acréscimos, para que de fato, Jesus pudesse começar a 

ombrear-se, não apenas com os personagens mais populares de sua época, mas com um herói 

ou deus, e que houvesse a assimilação por parte da população latina, que passava pelo 

processo de conversão, bem como das diversas fatias da sociedade, que antagonizavam o 

novo credo e sua constituição. Os Evangelhos da Infância em tal aspecto, muito colaboram, 

mesmo havendo ficado à margem da história mais conhecida de Jesus, e que permanece como 

uma presença sutil no período que é coberto pelo nascimento.  

Os Apócrifos, secundam-se no tempo de sua composição, mas à exemplo do que 

pode ser referido e observado, na comparação entre os Evangelhos canônicos, possuem um 



143 

 

extenso conjunto de detalhes em seus relatos, nas histórias mais instigantes sobre a infância de 

Jesus Cristo, e que outras fontes literárias deixam de fora. Antonio Piñero registra: “Alguns 

destes escritos (...) são realmente muito antigos, remontando aos princípios do século II d.C., 

e utilizaram-se de tradições que em alguns aspectos competiam com as canônicas devido a 

sua venerável antiguidade”. (PIÑERO, 2002, p. 11).  

Há ainda um grupo de apócrifos, que se ocupam da infância de Jesus, que no 

quesito „tempo‟; segundo Moraldi, datam, “a maioria é do séc. III e IV”, e “transmite-nos as 

crenças daqueles cristãos antigos que estavam além ou eram independentes do ensinamento 

oficial”. (MORALDI, 2008, p. 31). As histórias que vão se constituindo, se constroem de 

maneira heterogênea, com uma reconhecida riqueza, não apenas refletindo sua popularidade, 

mas a densidade, que Jesus em seus atos, passa a ser visto pelas comunidades cristãs. Harpur 

expressa-se da seguinte maneira a este respeito: “Existe uma enorme quantidade de evidencias 

de que o núcleo da tradição espiritual, transmitida às gerações posteriores desde os tempos 

mais antigos, foi incorporada em coleções das manifestações orais mais importantes e 

essenciais do personagem de Cristo (...)”. (HARPUR, 2008, p. 149).  

A religião pagã, como pode ser recordado, possuía um caráter de mais liberdade e 

neste aspecto, não permitia uma equivalência que se ombreasse com as discussões que o 

cristianismo trazia. Pode-se recordar, no caso dos contos ligados ao nascimento, nos 

Evangelhos Apócrifos, que os mesmos acabam se tornando populares, a ponto de 

imprimirem, uma marca na história do cristianismo canônico, apesar de considerados por 

alguns notáveis da Igreja, nos primeiros séculos, como uma produção inferior e supersticiosa, 

algo parecido, segundo tais avaliações, às próprias histórias do mito pagão. Eusébio de 

Cesaréia, é um dos que estabelece uma relação de obras não confiáveis:  

 

“(...) creio ser necessário que exista um catálogo (...) distinguindo os escritos que, 

segundo a tradição da Igreja soa verdadeiros, genuínos e admitidos, daqueles que são 

diferentes destes por não serem testamentários, mas discutidos, ainda assim são 

conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos, de modo que possamos 

conhecer estes livros e os que com o nome de apóstolos foram divulgados pelos hereges, 

alegando que se tratem seja dos Evangelhos de Pedro, de Tomás, de Matias ou mesmo de 

algum outro, ainda que dos Atos de André, de João e de outros apóstolos. Jamais um só 

dentre os escritos ortodoxos julgou digno mencionar esses livros em seus escritos”. 

(EUSÉBIO DE CESARÉÍA, 2005, p. 99). 

 

 

Moraldi escreve o seguinte comentário, que pode corroborar com determinados 

elementos da natividade de Jesus, (figura 12), à sua afirmação:  
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“Nos apócrifos, temos por exemplo, os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana, 

venerados pela Igreja como santos (em 26 de julho), a apresentação de Maria no templo 

(lembrada em 21 de novembro), o nascimento de Jesus numa gruta e a presença do boi e 

do burro, os três reis magos e seus nomes, o nome dos dois ladrões crucificados com 

Jesus, a saber, Dimas e Gesta, o nome do soldado (ou centurião) que abriu o lado de Jesus 

com a lança, Longino, e a história de Verônica”. (MORALDI, 2008, p. 31-32). 

 

 

                                               Figura 12 – Ícone da Natividade 

                       

                                               Fonte: http://domvob.wordpress.com 

 

Neles, a defesa que se faz, da presença divina no nascimento de Cristo, é 

absolutamente singular; à maneira em que os conhecidos contos mitológicos faziam, há um 

transporte para o ambiente cristão, de atitudes e situações de Jesus, como de outros 

personagens, que poderiam ser entendidos, como uma variante pagã do relato cristão, em 

cujas fontes canônicas neo-testamentárias, encontra sua inspiração. Para as comunidades 

cristãs, em Roma, ou nas províncias afastadas, o clima entre cristianismo e paganismo, foi 

progressivamente, de acirramento, e os cristãos, passam a enfrentar, a partir de certo 

momento, disputas para o seu estabelecimento, no solo das crenças, precisando tais, 

sustentarem-se com credos distintos; a mentalidade pagã, considerava as divindades 

domésticas, em muitos aspectos e, a mesma continuava viva, apesar de toda decadência que o 
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culto greco-latino, sofreu nos últimos dois séculos antes da chegada do cristianismo, e um 

culto permanecia bem vivo: o culto aos deuses solares.  

Não se deve esquecer, que, se em relação aos cultos em geral, houvesse 

acontecido um acentuado recuo de fiéis, os cultos solares ou o culto solar, era uma garantida 

unanimidade ainda viva. Além da antiguidade histórico cultural, o culto ao deus sol, chamado 

de Sol Invicto, entre os latinos, fosse associado a Hélios, Apolo ou Mitra, fazia sua presença 

no Império, onde vários governantes, de maneiras distintas, evidenciavam seu prevalência, 

sendo o mais notável neste aspecto, o Imperador Juliano, que nascido cristão, após sua 

entronização, revoga todos os atos de cerceamento do culto pagão, instituído pelo imperador 

anterior, Constâncio, procurando recuperar a crença que havia se tornado decadente, mas 

dando notabilidade ao culto solar, ele que foi iniciado neste mesmo culto. Frangiotti, a seu 

respeito comenta o seguinte: “O sucessor de Constâncio será Juliano, o Apóstata, seu primo, 

sobrinho de Constantino, que tem agora 31 anos e se torna o único imperador. Este, com 

intenção de mostrar uma política tolerante, revoga o decreto de exílio e declara a igualdade de 

culto, mas sua intenção é restaurar a antiga religião”. (FRANGIOTTI, 2010, p. 19-20).  

 

O ato de Augusto, antes do nascimento de Cristo, ao criar o Festival Saeculum, 

em honra a Apolo, não é o único que irá se desenrolar na história romana, em atenção à 

divindade, e que o poder romano irá fundamentar e defender. Se por outro lado, dados da 

presença dos deuses gregos, encontravam-se esmaecidos, outro deus sol, chegara até Roma, 

trazendo um culto de fôlego e importância: o deus Mitra, importado para os latinos, por 

membros do exército romano. Mitra, inserido na sociedade romana, receberá a incorporação 

das divindades solares citadas, pela importância do imaginário social do culto ao Sol. Carroll 

afirma: “o culto romano do deus do sol como o ser supremo já manifestava um movimento 

rumo ao monoteísmo, e isso, significa tudo que o próprio caráter pio instintivo de 

Constantino, tanto como pagão quanto como cristão convertido, deveria ter na sua constante 

visão da luz brilhante no céu”. (CARROLL, 2002, p. 198).  

Observa-se, pelas histórias mitológicas que se agregam a história real de Jesus, 

senão um conflito, mas uma convivência de crenças, que haviam se tornado  realidade, ainda 

que pudessem ser situadas, numa primeira comparação, diferenças óbvias, como as 

encontradas entre um homem nascido numa província romana do primeiro século e um deus, 

em algum lugar mítico; se há uma presença  de um mito solar, que começa a se construir em 

torno da pessoa de Jesus, há uma recordação que pode ser reiterada; não seria fácil, 

simplesmente eliminar o culto do sol, mesmo por decreto imperial, presente no imaginário das 
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populações, ainda que convertidas a uma religião tão exclusivista como o cristianismo. Lê-se 

em Harpur: “(...) o papa Leão, o Grande (pontífice de 440 a 461), testemunhou que, na época, 

era costume de muitos cristãos permanecer em frente aos degraus da basílica de São Pedro em 

Roma, „e prestar homenagem ao sol por meio de reverências e orações”. (HARPUR, 2008, p. 

55). 

Outra recordação, é que, apesar das distancias e comparações, encontradas em 

relação aos deuses solares Greco-latinos e o cristianismo, é na chegada do mito do deus Sol 

Mitra, que de fato, podem ser pontuadas, algumas convergências religiosas entre os inúmeros 

elementos das histórias da natividade de Jesus, como a presença dos „Magos‟ em Jerusalém, 

citado por Mateus, e posteriormente a data do nascimento de Jesus, associado na data do 

nascimento daquele deus em 25 de dezembro. Ainda que no aspecto que de qual culto 

influenciou o outro, na cultura latina há a ressalva de Zwinglio Rodrigues:  

 

“(...) o culto a Mitra não se firmou no império romano até depois do ano 100 E.C. A 

questão cronológica, segundo eles, é anacrônica. Ronald Nash (...) ainda afirma que os 

escritos neotestamentários não podem ser datados acima do período de 90-100 d.C. Disso 

conclui-se que se alguém foi influenciado por alguém, foi o mitraísmo quem 

experimentou isso e não o cristianismo”.(RODRIGUES, Z. o cristianismo e as religiões 

de mistério: aproximações e distanciamentos. Disponível em : 

http://www.blogdokimos.com). 

 

Não é apenas Jesus, que nasce numa gruta, recordado pelos livros apócrifos. 

Harpur informa o seguinte em relação ao nascimento do deus persa: “O nascimento do deus 

sol Persa, Mitra, também era tido como ocorrido em uma gruta no solstício de inverno, em 

algum momento entre 3000 e 2400 a.C.”. (HARPUR, 2008, p. 90-91). Em relação à presença 

dos Magos, nos contos sobre o nascimento de Cristo, Santo Atanásio faz uma afirmação 

reveladora: “Sem dúvida nasceu na Judéia, entretanto persas (grifo nosso) vieram adorá-lo”. 

(SANTO ATANÁSIO, 2010, p. 175). E apesar da especificidade mítica, o deus persa em 

terras latinas e romanas, por sua vez, receberá em seu mito, o acréscimo dos outros deuses, 

indo em breve, de encontro ao culto cristão. 
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3.5 A Chegada do deus Mitra a Roma e ao Cristianismo 

 

 

O Império romano, no primeiro século da era cristã, prosseguia no ato de abarcar 

mais e mais terras, povos e cultos, com uma imensa fome de guerra e conquistas, ainda que 

sejam recordados, reveses táticos e desastres, como o eliminação de três legiões, na Germânia, 

sob o comando de Varo (Públio Quintílio Varo), em 9 d.C.  

Tão grave foi este episódio, ocorrido durante o governo de Augusto, que Suetônio 

afirma, que o mesmo, “estava tão consternado que deixou crescer a barba e os cabelos durante 

vários meses e batia a cabeça contra a porta, a exclamar: „Quintílio Varo, devolve-me as 

minhas legiões”. (SUETÔNIO, 1966, p. 87); os territórios, agregados sob a ação de invasões 

perpetradas por Júlio César, ainda antes do nascimento de Jesus Cristo, para além dos Alpes, 

principalmente, haviam sido ainda mais ampliados e consolidados, pelos imperadores e 

generais seguintes, ainda que, antes do ano 200 d.C., este imenso território político, já 

evidenciasse mostras de sua desagregação, e caminhasse para o esfacelamento. Ribeiro Jr., 

expressa: “(...) as frequentes invasões dos bárbaros o tinham fortemente abalado e, desde 

Marco Aurélio (161 – 180), começou a manifestar-se sua decadência, apresentando-se 

debaixo de um aspecto cada vez mais espantoso, os sintomas da próxima e inevitável 

dissolução desse grande corpo político”. (RIBEIRO JR., 1989, p. 35). Recorda Bowder, a 

respeito do momento da maior extensão do Império, levado a termo pelos imperadores que se 

seguiram, ao fim do poderio da família júlio-claudiana, com a morte de Nero, o seguinte: 

 

“Nerva (96-98), já idoso, adotou como filho o comandante do exército, Trajano (97-117 

d.C.), que como imperador, expandiu ao máximo os limites do Império, conquistando a 

Dácia, região ao norte do Danúbio. (...) e esse imperador, considerado excelente  (optimus 

princeps), impôs princípios de ordem pública, de boa relações com o Senado, de 

administração íntegra e recompensa para o indivíduo mais talentoso, que perdurariam por 

toda a „Era dos Antoninos‟, na maior parte do século II d.C. Nessa época o Império 

atingiu o máximo de sua unidade, paz e prosperidade (...). (BOWDER, 1986, p. 14).  

 

Apesar das administrações irregulares, no decorrer dos primeiros séculos, em que 

o cristianismo luta para se estabelecer, na capital latina ou nas províncias, o poderio de Roma, 

ainda se fazia presente na Europa e Oriente, avançando como uma torrente incontrolável, que 

arrastava o que encontrava pela frente, subjugando tribos e reinados, que não conseguiam 

obstacular o exército conquistador, considerado, exemplo de organização e mobilidade. No 

entanto, se havia a conquista em cada recanto distante, ao retornar, o infante romano trazia 
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além dos espólios e dos butins, ritos e deuses para dentro de sua tenda, vila ou cidade; tais 

crenças eram divididas, transmitidas ou adaptadas, entre as inúmeras que poderia possuir, 

passando a constituir mais um espaço, no imaginário religioso, deste homem tão sedento de 

crer.  

É assim, possivelmente, que inúmeros cultos, encontram importância entre os 

romanos, como o culto de Ísis, ainda que houvesse entre estes, a reserva pela absorção de 

alguns cultos estrangeiros, encarados com uma espécie de „asco religioso‟. A respeito da 

presença da deusa egípcia, entre os latinos, Gibbon recorda: “(...) os templos de Serápis e Ísis 

foram demolidos, e seus idólatras banidos de Roma e da Itália. Mas o ardor do fanatismo dos 

débeis e frios esforços repressivos, os exilados regressavam, os prosélitos se multiplicavam, 

os templos foram restaurados com esplendor ainda maior, e Ísis e Serápis assumiram 

finalmente seu lugar entre as deidades romanas”. (GIBBON, 1989, p. 49-50). 

Fixos ou não, o fato é que, os credos religiosos, circulavam livremente entre os 

membros do exército latino, e devotar-se a uma divindade, era sem dúvida, um grande alento 

a ser afirmado, como protegido nos incertos e sangrentos campos de batalha, e se havia a 

presença dos deuses, na fé dos supersticiosos soldados, um que pode ser constatado, sem 

dúvida, é a de Mitra; se recorda, em relação à introdução do culto mitraico no exército 

romano, que umas das características deste grupo, era ser estacionário, bem como, composto 

de povos assimilados, facilitando desta forma, a presença de crenças religiosas distintas entre 

seus membros.  

A partir da expansão imperial, o exército, receberá contingentes dos mais diversos 

povos, sendo os mais recordados, os germanos, ainda que o grau de dedicação ao Império e ao 

imperador, seja sempre exigido, independente de sua origem étnica; em geral, as fileiras do 

exército eram compostas, de cidadãos romanos alistados compulsoriamente. Franz Cumont 

afirma: “(...) os asiáticos representaram por longo tempo, a maior parte das tropas efetivas na 

Dalmácia e Moesia e por um certo tempo também na África”. (CUMONT, 2004, p. 37). O 

fato de ser um combatente treinado e especializado, como era o infante, não o excluía de 

expor-se aos perigos de escaramuças, ou de combates esperados, com a grande possibilidade 

de não sair vivo dos enfrentamentos. Talvez estes fossem motivos suficientes, para os deuses 

e os seus devotos, serem presentes nos campos de batalha.  

A vida nas campanhas militares, não era fácil, levando-se em conta, que o estado 

beligerante, era o que normalmente se encontrava nas relações entre Roma e os povos 

conquistados; um tropeço na disciplina, poderia significar a diferença entre vida e morte, 

cercados por populações hostis, que só o tacão mantinha em ordem. Isto não quer dizer, que o 



149 

 

soldado romano, fosse ético ou religioso, num sentido superior aos combatentes de outros 

povos, por estar mais ligado, à alguma divindade, ainda que de fato, isto pudesse ser um ponto 

diferenciador.  

Há uma ética defendida no exército, mas uma ética interna, no combate e defesa, 

do que poderia ser caro ao grupo, ou ao Império, mas isto era de certa forma, uma moeda 

comum, neste período histórico, uma vez que o entendimento do indivíduo, como indivíduo, é 

uma contribuição das eras modernas no Ocidente. (O episódio recordado do desastre de Varo, 

foi provocado pela rebelião de um oficial do exército, germano de origem, Armínio). O 

historiador Políbio afirma que,  

 

“(...) muitos romanos empenharam-se em combate singular para decidir uma batalha, e 

não poucos enfrentaram a morte certa, uns na guerra, para salvar a vida dos companheiros 

restantes, e outros na paz para salvar a pátria”. E acrescenta: “os romanos combatendo 

por sua pátria e por seus filhos, nunca podem deixar arrefecer o seu ardor marcial, e lutam 

com todo animo até sobrepujar o inimigo”. (POLÍBIOS, 1996, p. 345, 344).  

 

Suetônio comenta algumas atitudes, do primeiro imperador, Otaviano Augusto, 

resultado de uma exigência ética: 

 

 “Dissolveu ignominiosamente toda a décima legião, que resistira às suas ordens. 

Extinguiu outras ainda que lhes pediram baixa, insolenemente, sem lhes conceder as 

recompensas devidas aos soldados eméritos. Dizimou as coortes que tinham fugido e as 

alimentou de cevada. Puniu com a morte, por haverem abandonado os postos, não só 

centuriões, mas simples soldados”. (SUETÔNIO, 1966, p. 87-88).  

 

 

Coulanges, em relação, às responsabilidades defendidas tanto dos gregos, como 

dos romanos, como a proteção e defesa de sua constituição sócio-politica, afirma o seguinte: 

“Estado, Cidade e pátria não eram conceitos abstratos, como entre os povos modernos (...)”. 

(COULANGES, 1975, p. 159), e em relação a belicosidade daqueles tempos, Atanásio 

comenta: “Gregos e bárbaros guerreavam-se mutuamente cheios de crueldade até para os de 

sua raça. Era impossível atravessar a terra ou o mar, sem uma espada à mão, por causa das 

lutas irredutíveis entre eles”. (SANTO ATANÁSIO, 2010, p. 195). Adotado pelo exército 

romano, não é estranho, que Mitra tenha chegado ao patamar aonde chegou.  

Muitos dos governantes máximos romanos, são escolhidos de suas fileiras, a partir 

da aclamação de Galba (Sérvio Sulpícius Galba), em 68 d.C., e são estes, que promoverão 

oficialmente, também, senão o amálgama dos deuses solares gregos, a chegada de Mitra ao 

mundo imperial; recorda Cumont, que, “o principal agente da difusão do Mitraísmo foi, 
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inquestionavelmente, o exército. A religião mitraica, é predominantemente, uma religião de 

soldados e não foi sem razão que o nome de milites foi dado a um certo grau de iniciantes”. 

(CUMONT, 2004, p. 37). De acordo com Adriani, “Mitra é o deus, que na sua típica 

luminosidade, é inimigo de toda a obscuridade, de qualquer obscurecimento ou negação da 

Verdade, ao ponto de infundir em seus fiéis (...) uma fé fervorosa, animada pelo espírito de 

combate, condição prévia de uma religião entendida e praticada como „milícia sagrada”. 

(ADRIANI, s.d., p. 114). Spalding acrescenta, que Mitra, na cultura persa, “(...) é aquele que 

induz os homens a cumprir a palavra; é o deus do contrato; os persas juravam por ele; é, pois, 

o deus da honra militar, dos guerreiros, e isto explica, a popularidade de que gozou entre os 

conquistadores e a enorme difusão do seu culto, alterado por diversas influencias, nas legiões 

romanas na época imperial”. (SPALDING, 1976, p. 59).  

Mitra, é um personagem que Roma conhece, vindo das fronteiras distantes, onde 

se instalou e sua presença, é notada de modo sutil, de início, na grande cidade ainda no 

primeiro século cristão; Cumont, em relação ao período inicial de sua chegada em Roma, 

recorda o seguinte episódio: “(...) há um registro bilingue de um escravo liberto dos Flavianos 

(69 – 96 d.C.). Não muito tempo depois, um conjunto em mármore lhe é consagrado por um 

escravo de T. Claudio Liviano, que era pretor do governo de Trajano (...)”. (CUMONT, 2004, 

p. 36).  

O deus solar encontrado em Roma, veio das longínquas terras da Pérsia, local 

atual do moderno Iraque, ainda que aquela antiga região, ultrapasse as fronteiras atuais deste 

pais, e podia ser encontrado em outros lugares e culturas orientais, recebendo transformações 

similares, pelas quais os cultos mais diversos, experimentaram; falar que Mitra era um 

personagem apenas persa, aparentemente, é uma forma um tanto ligeira, de atribuir um caráter 

mais local à um deus, que se apresenta mitologicamente, como cosmopolita, inclusive porque, 

a divindade, pode ser encontrada com importante significação, na Índia.  

Spalding, recorda que, na mitologia indiana, Mitra é, “a beleza e a perfeição; é 

irmão gêmeo de Varuna; é o princípio da harmonia pelo qual os múltiplos mecanismos da 

Verdade concordam numa união perfeitamente selada”. (SPALDING, 1976, p. 101). Na 

crença indiana, é um dos doze nomes do Sol; entre os persas, vence o próprio Sol, tornando-se 

seu inseparável aliado, numa atitude digna de um Hércules oriental. Spalding afirma: “Uma 

passagem do Brahma-Purana dá doze nomes diferentes ao Sol, todos seguidos de epítetos 

particulares: (...) a décima segunda é Mitra, que vive no orbe da Lua a fim de conseguir o 

bem-estar dos três mundos”. (SPALDING, 1976, p. 97), e comentando a respeito de um herói 
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indiano, Agastya, encontrado no sul deste país, Zimmer, escreve: “É descrito como grande 

filósofo, de coração bondoso, e insuperável na arte do arco e da flecha.  

A tradição védica (grifo nosso) diz que nasceu da semente de dois deuses, Mitra e 

Varuna”. (ZIMMER, 1989, p. 92).  Cumont, afirma algo notável em relação a este trânsito 

geográfico e cultural do deus: “os hinos dos vedas celebram seu nome – como o fizeram os 

hinos do Avesta – e, apesar das diferenças entre os dois sistemas teológicos dos quais esses 

dois livros eram expressões, o Mitra védico e o Mitra iraniano preservaram tantos traços 

semelhantes que é impossível haver dúvida em relação a sua origem comum”. (CUMONT, 

2004, p. 13).  

Entretanto, não é a presença indiana da divindade, que será recordada, e sim, a 

persa, onde o personagem apresenta-se com características duplas, pode se dizer, comum nos 

mitos: é herói e deus ao mesmo tempo, e são estas expressões do deus e do culto, que Roma 

conhecerá, bem como o cristianismo. A divindade, ao contrário de alguns deuses solares, 

ainda possuía um culto iniciático, com uma ressalva: não há similaridade com os cultos 

específicos dos deuses helênicos. Como Cumont registra: “Os adeptos do Mitraismo não 

imitaram os cultos helênicos na organização de suas sociedades secretas, cuja doutrina 

esotérica foi conhecida apenas por meio de uma sucessão de iniciações graduadas”. 

(CUMONT, 2004, p. 30), e se encontra registrado em Spalding que, “Os mistérios de Mitra 

realizavam-se em compridas e estreitas criptas; à entrada havia um vaso com água para 

lustrações. (...) No solo e nas paredes, dísticos e figuras enigmáticas que só pequeno número 

de assistentes podia compreender, (...) guardavam particularmente o domingo, o dia do Sol”. 

(SPALDING, 1976, p. 64); segundo Eliade e Couliano,  

 

“na época imperial, novas divindades de origem oriental ou não, tem seus mistérios: 

Dioniso, Ísis, Mithra, Serápis, Sabázio. Júpiter (...). a iniciação nesses mistérios era 

secreta e não excluía o outro, de tal maneira que um participante podia acumular as 

iniciações que o sexo, a posição social e meios financeiros eram capazes de lhe 

proporcionar. Além disso, o perfil de certas divindades mistéricas é impreciso e seus 

atributos solares e nomes comuns (Zeus, Júpiter, Hélio, Sol, Sol Invictus) indicam forte 

amálgama, às vezes definido como „sincretismo solar‟. No século IV, todas essas 

divindades (inclusive Cibele) são celestes, identificam-se frequentemente com o Sol e são 

consideradas supremas, sem incidir necessariamente em contradição”. (ELIADE; 

COULIANO, 1999, p. 238). 

 

 

A descoberta de um templo mitraico em Londres, em 1954, demonstra, até onde o 

seu culto foi levado. Não se deve esquecer, que a capital inglesa, foi fundada pelos romanos, e 

os bombardeios que a cidade sofreu, na Segunda Guerra Mundial, acabaram revelando para o 
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mundo, algumas descobertas significativas, do seu passado mais distante. Henri-Paul Eydoux, 

refere uma delas: “a 18 de setembro, a terra revelou uma escultura muito bonita: uma cabeça 

de homem, no tamanho natural, com um barrete frígio, indício de um culto de Mitra, este deus 

vindo das montanhas da Frígia, que foi venerado em todo Império Romano”. (EYDOUX, 

1980, p.98).  

Por sua condição de sustentar parte importante, da tranquilidade da vida, e da 

existência, o mito solar agregava-se ao que de mais caro, as sociedades possuíam; ainda que 

trafegasse pelo céu, e estabelecesse em seu mito mais primitivo, uma distancia com o mundo 

humano, recordado nos contos do deus Hélios, era com as divindades ligadas a agricultura ou 

as ctônicas, cultuadas e temidas pelas comunidades antigas, que parte da imaginação do 

homem, também atrelava o deus, não distanciando consequentemente, a divindade, do 

cotidiano, e da alternância que marca a existência; Coulages escreve: “o homem dos tempos 

primitivos achava-se de continuo em presença da natureza (...) esperava a nuvem benfazeja da 

qual dependia sua colheita; temia a borrasca porque esta poderia destruir-lhe o trabalho e as 

esperanças de todo um ano”. (COULANGES, 1975, p. 96).  

No caso de Mitra, é este, que passa a ser reconhecido mais comumente entre os 

romanos, como „vencedor‟, invictus, estabelecendo uma ligação com a humanidade, 

encontrada em poucos cultos, tanto no aspecto diário, como as dualidades nas relações entre 

vida e morte. Mitra além de estar presente na criação, pode ser encontrado entre os persas, 

como o justo juiz da vida após a morte. É o caso ainda, do culto se estabelecer, a partir de 

características morais e simbólicas, resultado de períodos menos recuados no tempo, e que o 

aspecto da luminosidade, representando adequadamente, questões éticas, características do 

culto mitraico.  

Quando os pesquisadores afirmam, que Constantino, um dos artífices do 

cristianismo como religião, era cultuador do deus Sol Invicto, é necessário recordar, que o 

governante fez parte de uma sequencia de administradores, que adoraram o astro, fosse ele, 

denominado Apolo ou Hélios, e referido na cultura latina, com o acréscimo de Invictus 

(Vencedor), ainda que o epíteto, seja encontrado, mais comumente, à Mitra, trazido para o 

fértil terreno de crenças dos romanos; de acordo com Cumont, “Invictus, é o (...) atributo 

comum dos deuses siderais importados do Oriente, principalmente do Sol. Os imperadores 

(...) escolheram esse termo para enfatizar sua semelhança com a divindade celeste (...)”. 

(CUMONT, 2004, p. 70).  

Necessário pontuar, este elemento de identificação, como característica comum a 

alguns imperadores romanos, a partir do primeiro século, bem como, ao que se evidencia na 
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relação a estes, e aquela divindade solar, determinando algumas condições de sua chegada à 

sociedade romana, significações do processo de ligação do seu culto, no cristianismo, e 

assimilações ocorridas entre estas mitologias e religiões.  

Certamente, o culto do deus sofreu alterações e adaptações ao gosto dos romanos, 

ainda que, pelo que se observa da presença do deus, muito do seu mito, tenha sido mantido no 

cerne desta sociedade; a idéia de uma divindade tão poderosa como Mitra, cultuado 

normalmente no „Oriente‟, não encontra paralelos entre os gregos e romanos. O Zeus ou 

Júpiter mais moral, por exemplo, desejo de parte dos pensadores desses povos, mostra-se mais 

uma construção literária ou filosófica, do que algo mais constitutivo, de uma prática religiosa 

superior, do que de fato, era praticada. Aparentemente, só a região oriental, alimentou um 

culto com um perfil tão vasto, e um deus tão altíssimo, como se observa em Mitra.         

No caso dos imperadores, ocorre algo distinto, que se relaciona com a deificação 

encontrada na figura imperial, em relação à outros povos, que imaginavam a ligação de seus 

lideres e divindades; o deus solar, entre os governantes romanos, alcança um patamar sólido, 

deixando para trás, todos os outros deuses, onde alguns destes maiores administradores, 

desejam e serão permanentemente ligados, num certo período da história latina; passa a ser 

relativamente comum, entre estes supremos governantes, não apenas serem deificados por 

decreto, mas desejarem estar intimamente ligados ao mundo divino. Santo Atanásio recorda: 

“(...) não há muito tempo e que talvez atualmente ainda, o Senado romano põe por decreto no 

número dos deuses os imperadores que reinaram desde o princípio, ou ao menos aqueles que 

lhes agradam e que ele julga dignos disso e decide que é necessário honrá-los como deuses”. 

(SANTO ATANÁSIO, 2010, p. 59). A este respeito, os exemplos de Caio Calígula, Cômodo 

e Elagábalo (Heliogábalo), podem ser recordados. Em relação a Calígula, Suetônio afirma 

que “durante o dia, entretinha-se secretamente com Júpiter Capitolino, ora falando-lhe ao 

ouvido, ora escutando-o por sua vez, ora gritando e discutindo”. (SUETÔNIO, 1966, p. 210).  
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                 Figura 13 - Representação do imperador Cômodo como o herói Héracles 

                      

                               Fonte: http://oglobo.globo.com 

 

 

O controverso filho de Marco Aurélio, Cômodo, identifica-se com o herói e deus, 

Herácles, (figura 13). Gibbon recorda: “Cômodo sofregamente acolheu a gloriosa parecença e 

cognominou-se (como ainda lemos em suas medalhas) o Hércules romano. A maça e a pele 

do leão eram colocados junto ao trono como as insígnias da soberania”. (GIBBON, 1989, p. 

99). E este imperador, de acordo com Dudley Wright, ainda foi um iniciado nos Mistérios de 

Elêusis, ligados ao culto de Deméter: “Tanto Marco Aurélio quanto Cômodo, pai e filho, 

foram iniciados nos Mistérios Menores, em março do ano 176 d.C., e nos Mistérios Maiores 

no mês de setembro seguinte”. (WRIGHT, 2004, p. 61). Finalmente, há o caso de Vário Avito 

Antonino (218 – 222 d.C.), conhecido como Elagábalo. (figura 14): 
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                                             Figura 14 - Imperador Eliagábalo 

                                    

                                                 Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

 

Elevado a condição de governante máximo, por proclamação das tropas orientais, 

passa a não ser mais conhecido com seu nome romano, mas com a nominação ligada à 

divindade, a qual era devoto; de acordo com Bowder, “o nome Elagábalo deriva do deus de 

Emesa (Síria), do qual era sacerdote. (...) Devoto fanático do culto, trouxe seu deus para 

Roma – ou seja, trouxe com ele a pedra negra (o deus Baal) de Emesa”. (BOWDER, 1986, p. 

105). E ainda, o imperador passa a ser associado ao deus Helios Sol Invictus, como se observa 

inclusive, em alguns registros numismáticos (fig. 15).  
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      Figura 15 - Denários do período de Governo de Heliogábalo 

 

                                   

                           

                               

                                  Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

Certamente, há distinções entre estas formas de culto, ou de desejo de ligação 

mitológica, com o que pode ser referido aos cultos solares em Roma, associados a outros 

contextos de crenças e crentes, e até onde se pode recordar, os imperadores citados, não foram 

exatamente, exemplos de equilíbrio, ainda que afirmassem sua ligação com o divino, mas 

neste aspecto, nem Constantino escapa. É o que se pode ler em Harpur, em relação a algumas 

de suas atitudes: “Depois de estabelecer a doutrina da Trindade de uma vez por todas, 

conforme pensava, ao voltar de Nicéia assassinou ou fez com que fossem assassinados o filho, 

Crispus; a esposa Fausta (...); o cunhado, Licínio, e o filho (açoitados até a morte)”. 

(HARPUR, 2008, p. 55); entretanto, após sua conversão, sua associação com uma figura 

luminosa e até solar, ainda que não mais pagã, mas cristã, é insistida, pelo que se observa nas 

palavras de Eusébio, citado por Carroll: “Finalmente ele próprio passou por entre a 

assembléia, como mensageiro celestial de Deus, vestido de trajes que brilhavam como raios 

de luz, refletindo a radiância cintilante (...) tal era a aparência de externa de sua pessoa; e, no 

caráter pio e pelo temor a Deus”. (EUSÉBIO apud CARROLL, 2002, p. 197).  

A deificação insistida pelos imperadores, denota algo que se apresenta 

estrangeiro, em grande parte da história latina, mas que de certa forma, demonstra 

aparentemente, a penetração de um ideário oriental entre os governantes romanos; honrar os 

deuses, é algo bem diferente, para os romanos, que honrar um homem, situação encontrada 

em reinados e dinastias orientais.  
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Cumont afirma: “O espírito latino se rebelou contra a monstruosa ficção criada 

pela imaginação oriental. A apoteose de um príncipe regente encontrou adversários 

obstinados mesmo muitos anos depois, entre os últimos pagãos (...) e foi a religião de Mitra 

que ofereceu essa doutrina”. (CUMONT, 2004, p. 68). A ligação precedente, entre o poder 

temporal e divino, entretanto, já era defendida por Alexandre o Grande, entre os gregos, não 

sem antes escandalizar os seus pares, quando os exércitos macedônicos passam a adentrar 

mais e mais nas terras orientais.  

Segundo Plutarco, dois importantes personagens encontrados na história do 

conquistador, o filósofo Calístenes (sobrinho de Aristóteles) e Clito, este, um dos seus 

maiores generais, morreram por se recusarem a adorá-lo. Numa discussão que acaba com o 

assassinato de Clito, este expressa o que possivelmente a maioria que seguia Alexandre, 

pensava: “(...) não convide à sua mesa homens livres e cheios de franqueza e fique entre 

bárbaros e escravos, prontos a adorar sua cintura persa e seu traje branco”. (PLUTARCO, s.d, 

p. 76).  

Recorda-se ainda, é que a morte de Clito, aconteceu quando os exércitos greco-

macedônicos, estavam estacionadas na Pérsia, um dos berços do deus Mitra. De forma 

semelhante, no caso dos romanos, surge a relação dual que se constrói entre o poder imperial 

e a crença mítica – o favor divino, apesar de distinto do „César‟, encontra-se no cerne do 

poder, quando não da vitória; talvez seja isto, que em outras linhas, reflita o episódio de 

Constantino na ponte Mílvia, entre outros que podem ser recordados, ligados aos governantes 

romanos. A relação doméstica do governante, com uma das maiores divindades adoradas. 

Em relação a este imperador e o culto solar, encontra em Harpur, a seguinte 

afirmação: “Constantino nunca desistiu da esperança de um dia unir o império em torno da 

adoração de um deus sol único combinando em si mesmo o Deus-Pai dos cristãos e o tão 

adorado Mitra (deus solar)”. (HARPUR, 2008, p. 55), e Carroll, enfatiza que, “(...) a adoção 

plena, por Constantino, de uma identidade cristã – e do patrocínio marcial pela divindade 

cristã – ocorreu gradualmente, e não de uma vez só, como diz a lenda, (...) revelado pelo fato 

de que o Sol, o deus pagão do sol, continuou a ser honrado nas moedas de Constantino até 

321”. (CARROLL, 2002, p. 202), como podem ser observado em algumas moedas do período 

do governo do imperador (figura 16): 
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     Figura 16 - Moedas do período de Constantino com representação do Sol Invicto 

                         

               

                        

                          

 

                      

                 Fonte: http://www.forum-numismatica.com 

 

 

O sol adorado por vários imperadores romanos, o Sol Invicto (figura 17), 

progressivamente, é alçado a um posto de divindade suprema, distinta de Zeus ou o Júpiter 

dos latinos, que inclusive, não são associados diretamente ao culto solar, e que os 

mitologemas incorporados primitivamente, e que o imperador assimila com todas as forças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forum-numismatica.com/
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                  Figura 17 – Imagem do Deus Sol Invicto 

         

                Fonte: http://www.forum-numismatica.com 

 

 

O deus é uma presença demarcadora entre os romanos, ao contrário de cultos que 

amargavam uma clara decadência em suas práticas. Spalding registra o seguinte: “Na época 

dos Flávios (de 70 a 96 d.C.) começaram a aglomerar-se os adoradores de Mitra, o Sol 

Invictus, „O Sol Invencível‟. O Império Romano tornou-se o maior adorador do deus persa”. 

(SPALDING, 1976, p. 63), e o pesquisador Cumont, anteriormente citado, acrescenta: 

 

“após o reinado de Cômodo (180 – 192 d.C.), de quando data o triunfo dos cultos 

orientais em Roma, especialmente os mistérios de Mitra, vemos os imperadores 

oficialmente recebendo os títulos de pius, felix e invictus (...). o monarca é pius (pio) 

porque somente sua devoção pode garantir a continuidade da graça especial que o Céu lhe 

concedeu, ele é felix (feliz ou afortunado) porque é iluminado pela graça divina, e 

finalmente, ele é invencível porque a derrota dos inimigos do império é o maior sinal que 

a Graça tutelar não o abandonou”. (CUMONT, 20004, p. 70). 

 

 

Templos e festividades encontravam-se nas cidades romanas, ligados ao culto ao 

sol; a dedicação dos povos antigos a este elemento cósmico, era onipresente no Oriente, ainda 

que revelasse mitos de caráter vários, como o caso da civilização suméria, uma das culturas 

orientais mais antigas conhecidas. De acordo com Spalding, para os sumérios, 

 

“o sol da manhã, que aquece a terra, é bem vindo; dispersa as trevas, asilo dos maus 

espíritos que engrendram o terror; mas, à medida que avança no seu curso, cessa de ser 
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benfeitor da humanidade; é ele que queima as plantações e que faz da planície um 

deserto; o sol do meio-dia é assassino; faz os homens sofrerem ataques de insolação, 

causa-lhe incômodos vários, dissemina epidemias (...)”. (SPALDING, 1976, p. 106). 

 

Os deuses solares, foram regularmente cultuados, em determinadas épocas, nas 

sociedades greco-latinas, podendo-se recordar, no caso do culto de Apolo, três importantes 

momentos festivos, que marcavam a devoção dos gregos, como comenta Brandão: as 

Targélias, as Pianépsias e as Delfínias:“(...) realizavam-se nos dias seis e sete do mês 

Targélion (maio-junho), quando se aguardava a colheita anual (...) outra grande 

comemoração, dia sete do mês de Pianépsion (outubro-novembro), quando se cozinhavam 

fava (pyanos) e outros legumes com farinha de trigo e se oferecia essa panspermia ao deus 

(...); ainda em Atenas, o filho de Leto fazia jus a terceira festa, as Delfínias”. (BRANDÃO, 

1992, p. 103).  

Estas são algumas ocasiões, em que o deus do Oráculo é adorado, e como foi 

comentado, havia sido instituído em Roma, o Festival Saecullum, em honra ao mesmo deus. 

Hélios, por sua vez, não possui em seu mito, um período fixo de dias festivos, aparentemente, 

a que possa ser associado, mas como passa a ser incorporado ao deus oriental Mitra, não é 

raro, a junção de seus nomes, em muitos momentos, comemorado e associado em data bem 

conhecida contemporaneamente: 25 de dezembro, dia do nascimento do deus persa; é sob esta 

data, que o deus é cultuado entre seus fiéis. Spalding expressa: “O nascimento do Sol Invicto, 

foi fixado no dia 25 de dezembro, quando o Sol começa sua carreira ascendente”. 

(SPALDING, 1976, p. 63). É sob esta data, que o deus, não apenas encontra o cristianismo 

ainda fora de uma prática permitida, e, mesmo estando em franco processo de desconstrução 

na sociedade romana, já cristianizada, resiste, num momento simbólico, que se constituirá 

como uma das datas mais importantes do cristianismo, após a derrocada do paganismo.  

O dia 25 de dezembro, considerado o dia do nascimento de Mitra, é o simbolismo 

encontrado na mitologia, como a consolidação do alcance do sol sobre a morte da natureza, 

ainda que existam algumas peças culturais distintas, a este conjunto de elementos tão 

específicos. Marcos Brasiliano recorda: 

 

 “Assim, na parte do hemisfério norte que dominava a terra, a meia-noite do dia 24 para 

25 de dezembro, uma das madrugadas mais longa e fria do ano, as cidades enfeitadas e 

iluminadas, a população adepta de Roma reunia-se para celebração do culto ao Deus 

Mitra, fazendo preces e oferendas, rogava pelo retorno da luz e calor do sol (sic)” 

(BRASILIANO, Marcos. O Natal cristão tem origem pagã. Disponível 

em http://www.webartigos.com).  
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Mas é praticamente inegável, que a data absorvida pelo cristianismo, como a do 

nascimento de Jesus, veio diretamente do credo mitraico, uma vez que, dentre tantos deuses 

conhecidos pelo credo cristão, no sentido de amplitude e importância, este é o deus que 

estabelece em seu mito, esta data, com a recordação, que foi contra o mitraísmo, que a 

religião cristã enfrentou uma de suas lutas mais sérias.  A este respeito, Gore Vidal tece um 

comentário: “os cristãos, astutamente, incorporaram a maior dos elementos populares de 

Mitra, Deméter e Dioniso aos seus próprios ritos. O cristianismo moderno é uma enciclopédia 

da superstição tradicional”. (VIDAL, 1987, p. 87). O escritor Cumont afirma que: “As 

semelhanças entre as duas igrejas hostis eram tão notáveis que impressionavam até mesmo as 

mentes da antiguidade. A partir do século III, os filósofos gregos começaram a traçar 

paralelos entre os mistérios persas e o Cristianismo”. (CUMONT, 2004, p. 129). Os 

acréscimos tanto culturais, como religiosos se somam, e quando o nascimento de Jesus passa 

a ser comemorado em dezembro, a data é uma das que são inspiradas pelo cristianismo, do 

culto, agora, fora da lei, do mitraísmo.  Borg e Crossan enfatizam que: 

 

 “Ninguém sabe o dia, mês ou estação do nascimento de Jesus. A data de 25 de dezembro 

só foi decidida em meados do século IV d.C. antes disto, os cristãos celebravam seu 

nascimento em ocasiões diferentes, entre março, abril, maio e novembro. Mas por volta 

de 350 d.C., o papa Júlio, em Roma, declarou que a data seria 25 de dezembro, e com isso 

a integrou a um festival romano do solstício de inverno que celebrava o „Nascimento do 

Sol Invicto‟”. (BORG; CROSSAN, 2008, p. 204). 

 

 

O Mitra, que os romanos conhecem, é um deus que „surge‟ em seu mitologema, 

diferente da constituição encontrada entre os gregos e latinos, que elaboram famílias e 

famílias divinas, com uma marcada reação de poder e conflitos de civilizações; ainda que 

possa ser comparado, com o deus grego Hélios (figura 18), que com sua biga luminosa, 

percorre os espaços, como este, passa por mudanças, principalmente, pela ação da classe 

sacerdotal zoroástrica, que reescreve parte de seu mito.  
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                   Figura 18 – o Deus Hélios e os cavalos solares 

                             

 

                              Fonte: http://cultura.culturamix.com 

 

É um deus primordial, de acordo com o mito persa, nasce de uma pedra, 

promovendo após o nascimento, a constituição do mundo, quando mata um touro, que 

guardava todos os elementos constitutivos do mundo, em seu corpo: “Do corpo da vítima 

agonizante nasceram todas as ervas e plantas úteis que cobrem a terra com seu verdor. Da 

coluna vertebral do touro nasceu o trigo que nos dá o pão e, do seu sangue, a vinha que 

produz a bebida sagradas dos mistérios”. (CUMONT, 2004, p. 95), (figura 19). Segundo o 

que expressa seus sacerdotes, os Magos, Mitra passa a ser um mediador entre os homens e a 

inatingível divindade suprema, Aúra Masda:  

 

“Para os Magos antigos, Mitra era (...) o deus da luz; e, como a luz nasce do ar, 

acreditava-se que ele habitava a Zona do Meio, entre o Céu e o Inferno (...) seus 

sacerdotes ao investi-lo com o titulo de „intermediário‟, sem dúvida, tinham em mente o 

fato de que, segundo as doutrinas caldéias, o sol ocupava o lugar do meio no coro 

planetário. Mas essa posição de meio não era exclusivamente uma posição no espaço; ela 

era também investida de um importante significado moral. Mitra era o mediador entre o 

deus inalcançável e desconhecido que reinava nas esferas etéreas e a raça humana que 

sofria e lutava na terra”. (CUMONT, 2004, p. 90). 

 

 

 

 

 

 

http://cultura.culturamix.com/
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                      Figura 19 - O deus Mitra sacrificando o touro primordial 

                          

                       Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

 

A divindade além de ser ligado aos primórdios, compõe uma trindade subterrânea, 

que preside o julgamento do morto, decidindo qual sua sorte, após o final de sua vida, 

composta por ele, o deus Sroosha (A Justiça) e Rashnu (A Obediência Religiosa); de acordo 

com Spalding, estes outros deuses, “(...) são abstrações personificadas”. (SPALDING, 1976, 

p. 59). Talvez sejam estas relações, que poderiam explicar algumas presenças tradicionais do 

cristianismo, encontradas no mito de Mitra, no momento de seu nascimento, que são 

transpostas para o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro; como no caso de Jesus, há 

os pastores no momento do nascimento; o nascimento na gruta ou sobre uma pedra, também 

do deus, encontrando similaridade ao nascimento maior do cristianismo, relatado pelos 

Apócrifos e reconhecido pela tradição cristã (Justino Mártir e Orígenes) nos primeiros 

séculos, de acordo com Ratzinger, que afirma: “O fato de Roma – depois da expulsão dos 

judeus da Terra Santa, no segundo século – ter transformado a gruta num lugar de culto a 

Tammuz-Adonis, pretendendo deste modo, evidentemente suprimir a memória cultural dos 

cristãos, confirma a antiguidade de tal lugar de culto e mostra também a importância com que 

era avaliado pelos romanos”. (RATZINGER, 2012, p. 60). 
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Nos eventos ligados ao nascimento de Jesus, há a presença dos Magos, registrado 

por Mateus; de acordo com Prieto, “a primeira menção conhecida deste termo se encontra em 

Heródoto. Segundo ele, tratava-se de uma casta secreta persa, cujos membros são 

encarregados de sacrifícios reais, dos ritos funerários, da adivinhação, da interpretação dos 

sonhos e dos fatos prodigiosos”. (PRIETO, 2007, p. 86). Ratzinger, afirma algo sobre eles, 

dentro da construção da mítica cristã: “na narrativa de Mateus sobre os Magos, a sabedoria 

religiosa e filosófica é claramente uma força que coloca os homens a caminho; é a sabedoria 

que leva em última instancia a Cristo”. (RATZINGER, 2012, p. 80). A tradição cristã, até dá-

lhe nomes; os considera reis, e lhes assegura uma definitiva presença na mitologia cristã. 

Segundo Vermes,  

 

“o texto grego de Mateus os designa não como governantes ou mesmo „sábios‟, mas 

como magoi, „Magos‟ ou mágicos. A promoção destes astrólogos orientais à condição de 

reis se deve a outra associação artificial de um texto do Antigo Testamento com esse 

episódio da infância (...) também em nenhum lugar está escrito que havia três reis. Esse 

número, certamente foi deduzido da quantidade de presentes relacionados em Mateus: 

„ouro, incenso e mirra‟ (...)”. (VERMES, 2007, p. 19).  

 

O que pode-se dizer ainda, é que as presenças dos Magos, contidas no Evangelho 

de Mateus, são significativas, ainda que, por exemplo, Borg e Crossan, reconhecem que, “é 

inútil especular sobre a área geográfica mais especifica de que poderiam ter vindo – estamos 

diante de uma geografia sagrada, não de uma geografia física”. (BORG, CROSSAN, 2008, p. 

218); singular, que a denominação destes visitantes, encontra paralelo, nos sacerdotes do culto 

mitraico. Maurílio Adriani recorda: “pela expressão maga (literalmente dom), que em última 

análise mais do que aludindo, indica com clareza suficiente o regime sagrado iraniano antigo, 

enquanto mantido e caracterizado pela casta dirigente, ou consultiva em elevadíssimo nível 

daqueles sábios habitualmente designados como „Magos‟. (ADRIANI, s.d., p.55).  

 

Quando mal começam a circular histórias sobre Jesus, o culto de Mitra remontava 

séculos e séculos, e o 25 de dezembro, data consagrada pelo mitraísmo persa, como o 

momento crucial da chegada de seu deus ao mundo, constituindo-se deus primordial e herói 

máximo. O fato, é que a extirpação de um mito tão forte na cultura pagã, estava longe de ser 

conseguida, e se de alguma forma, o foi, quando todo o paganismo passa a ser perseguido 

pelos imperadores e líderes cristãos, não o conseguiu ser do imaginário das populações, 

inclusive as cristãs, que passam a ser converter maciçamente, e haja um período pródigo do 

cristianismo, já estabelecido, de destruição e eliminação de tudo que pudesse ser encontrado, 
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identificado como de cunho pagão ou considerado herético, alimentando muita fogueira. 

Harpur registra que, “em 529, o imperador Justiniano, em nome do cristianismo, finalmente 

fechou as portas da famosa Academia de Platão em Atenas, pôs os filósofos em fuga e forçou 

a todos os que não conseguiram escapar a ser batizados”. (HARPUR, 2008, p. 75). O mesmo 

autor acrescenta: 

 

 “(...) no final do século IV, uma multidão „cristã‟ enfurecida, (...) invadiu a famosa e 

secular biblioteca de Alexandria e incendiou-a até a destruição total. Mais de 700 mil 

pergaminhos ou „livros‟ de valor absolutamente inestimável contendo obras clássicas e 

um repositório insubstituível de sabedoria antiga sobre todos os assuntos, desde 

matemática, astronomia, teologia, filosofia, até medicina, foram completamente 

destruídos”. (HARPUR, 2008, p. 88-89).  

 

 

Para elidir completamente o paganismo, se esta era a maior intenção do 

cristianismo, seria preciso se constituir de elementos, que possivelmente não existiram, como 

por exemplo, a ausência de intercâmbio mínimo, entre as culturas, e ainda, uma manutenção 

ad infinitum, de intolerância religiosa, que obviamente não aconteceu. O combate contra as 

trevas, que o deus Mitra empreende, e a posição de intermediário, entre o mundo divino mais 

excelso e o humano, o inscrevem para além de um mito „prometeico‟.  

Mitra não tem o que se rebelar, e se o faz, o faz em nome da ordem universal; sem 

dúvida, são pontos favoráveis para sua absorção, por parte considerável do imaginário cristão, 

não apenas popular, mas apologético, que o referenda, para que circule nas veias de seu 

inimigo. Adriani comenta: “O Mitraísmo ou o Mitraicismo, ao fim e ao cabo, é uma religião 

que se encontra no mesmo terreno espiritual de que tanto se serviram o Gnosticismo e o 

Maniqueismo”. (ADRIANI, s.d., p. 113).   

Assim, quando o nascimento de Jesus Cristo, é comemorado no dia 25 de 

dezembro, segue uma tradição mitraítica, de uma divindade querida e intensamente cultuada 

na antiguidade; o fato mais contundente, é que as perseguições ou determinados escrúpulos 

teológicos, não foram suficientes para eliminar este resquício de culto pagão no cristianismo, 

e como se recordou, ligando o nascimento do inspirador do cristianismo, neste dia especifico. 

25 de dezembro era é o dia do nascimento do deus Sol Mitra, e o período ligado ao Solstício 

de Inverno, relacionado a duas importantes divindades. E esta comemoração não se 

circunscrevia aos crentes distantes do deus. A festividade religiosa já era bem conhecida entre 

os latinos, quando o cristianismo mal começava a dar seus primeiros passos em direção à 

futura supremacia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os mitos estão no longo processo cultural, traduzindo, refletindo e expressando os 

sentimentos individuais e coletivos. Inúmeras vezes, é colocado como o „explicador‟ das 

dinâmicas cosmológicas e humanas, e o senso comum assim o interpreta, assim o trata, 

relegando-o à um papel explicativo do viver, distanciando-o de toda atualidade, profundidade 

e abrangência. As sociedades não conseguem ser entendidas adequadamente, sem um estudo 

que perceba, a visão e importância que o mito tinha e tem nas expressões de suas formação, 

tanto em aspectos de suas coletividades ou esforços individuais.  

Com a chegada e consolidação do cristianismo, dento do âmbito imperial romano, 

acontece algo que marcará o novo credo: confrontos. Mas, ainda que tais confrontos religiosos 

possam ser encontrados dentro do contexto que o recebeu, situação de certa forma 

compreensiva, a partir das assertivas sobre a condição moral do homem pré-cristão, Jesus 

Cristo moveu as uniões, e esteve também no cerne das controvérsias. Com o passar do tempo, 

a econômica história neo-testamentária que o registra, não atende mais aos anseios dos 

seguidores.  

A construção biográfica que se processa, se mostra em breve, devedora da 

sociedade pagã que o acolhe, e apesar de toda a depuração que foi realizada, por diversas 

formas de vê-lo através dos tempos, não conseguiu eliminar o contexto greco-latino que o 

sustenta. Como foi referido, do nascimento até a apoteose subindo às nuvens, estas situações 

eram encontradas nos mitos pagãos. Mas a visão ou a noção sobre Jesus, ultrapassa a do herói 

greco-latino; Jesus é alçado à categoria de divindade, e por tal ascensão, aproxima-se dos 

cultos solares da antiguidade.  

Por questões que demonstram aspectos simbólicos da luz, e ascensão dos níveis 

humanos, que as divindades solares proporcionavam aos fiéis, a festa do Sol Invictus, chega 

até o culto cristão, e o mais significativo, é que num período de efervescência, que poderia 

perfeitamente eliminar esta chegada, do paganismo, numa data crucial para o cristianismo. 

Sendo o deus encarnado, Jesus precisava nascer. Se a chegada da festa de Natal encontra-se 

mais fortalecida, exatamente no 4º século, este é o período em que a igreja experimentava o 

inicio de sua tranquilidade de culto, tendo ao seu lado a administração romana, cristã. 

Existir de maneira uniforme, e sem „contaminações‟, no mundo dos primeiros 

séculos, foi um tema relevante para o cristianismo. No entanto, alguns aspectos podem ser 

observados nesta assertiva. Quanto do pensamento cristão, principalmente do confronto 
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encontrado nos primeiros anos, conseguiu manter a distancia das relações religiosas, que 

passa sistematicamente a hostilizar?  

Pode-se recordar que os cultos pagãos, eram praticados milenarmente, e um 

apagamento de suas certezas e mundo imaginário, não aconteceria por desejo, ainda que fosse 

desejo imperial. Assim, também pode-se pensar, que a importância dos deuses solares com 

todo seu simbolismo, encontraria ainda de que modo transmutado, um lugar da nova religião 

cristã em diversas facetas. No caso de Jesus Cristo, a referencia a ele como „luz‟, que veio 

para orientar os desvios, não apenas individuais, mas ainda coletivos, são marcados pela idéia 

de uma profunda iluminação, a exemplo das divindades solares, particularmente àqueles que 

são recordados: Apolo, Hélios e Mitra. 

Mas a reflexão que esta relação permite, não se circunscreve ao passado, mas a 

presença da mitologia pagã solar, de uma forma muito clara, é presente nas construções 

religiosas do cristianismo contemporâneo, com algumas bênçãos dos modelos doutrinários e 

teológicos, ainda que algumas vertentes deste cristianismo, insistam em tentar eliminar a 

presença desta herança cultural, por onde o cristianismo passou, com uma concepção, que 

houve um erro ou um cessão da crença cristã à crença pagã, decorrente de um decadência das 

posturas, ou a vitoria do mal sobre o bem; como se o cristianismo, na relação com as 

divindades das culturas aonde chegou, houvesse se contaminado, deixando de lado, seu 

purismo essencial e inicial. 

Há séculos, o dia 25 de dezembro está consolidado, primeiro, como o dia de fato 

do nascimento de Jesus Cristo, e ato seguinte, como uma das mais importantes festividades do 

mundo, disputando junto a Páscoa, as atenções da sociedade, pode-se dizer, de forma 

universal, realizando com isto, o que de fato a data em si significa: um símbolo.  

A preocupação que toma de certa maneira as paixões e denúncias de paganismo 

no 25 de dezembro, reflete a importância do momento para a religião cristã. Os incômodos 

que são recordados, em relação à comemoração do nascimento de Cristo em dezembro, pelo 

que foi comentado, atestam que de fato, o mito pagão adentrou pelo mito cristão ou vice-

versa, sendo difícil até delimitar quem influenciou quem .  Como se está diante de uma data 

que foi sendo incorporada progressivamente no calendário cristão, e não sem as razões de ter 

sido comemorada ainda nos primeiros séculos, e depois absorvida do paganismo, diferente da 

Páscoa, estudar e entender a presença dos elementos solares do Natal e principalmente 

observar, o que das culturas permaneceu na festividade, onde reflexos dos deuses continuam 

de forma subterrânea, pode ajudar em muito o entendimento da composição ou construção 

coletiva que foi sendo efetivada pelo cristianismo, no decorrer de sua história passada e 
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consequentemente, porque mesmo com todo o tempo decorrido pelos séculos, este dito Natal 

pagão continua sendo contumazmente dignificado e lembrado. 

Estas são algumas idéias, que o mito poderia se fundamentar, recordando que as 

constituições culturais não conseguiam e possivelmente nunca tentaram, apesar por exemplo, 

e do surgimento do racionalismo entre os gregos, deixar os deuses de lado.   

O assunto se apresentou vasto, e certamente exige outros retornos, a fim de 

entender um pouco mais, como há a presença do paganismo no seio de uma sociedade que 

sempre se intitula cristã.  

O fato da festa do Natal em dezembro ter resistido durante esses séculos, a todo 

um embate, mantendo-se viva, alimenta o fator importância, para que tal assunto possa ser 

entendido dentro do contexto, que ora a aceita e a nega. Como foi recordado, mesmo os 

reticentes em relação ao período, não conseguem se esconder de todas as formas expressas em 

25 de dezembro, e possivelmente num momento de esquecimento, desejam um „Feliz Natal‟ 

neste dia inundado por árvores luminosas e piscantes.  
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ANEXO A – HINOS E ORAÇÕES AOS DEUSES SOLARES APOLO, HÉLIOS E MITRA 
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HINO HOMÉRICO A APOLO 

 
 

Hei de lembrar e não esquecerei Apolo asseteador, 

Que à Dial estância vindo os divos estremece; 

Em seu aproximar-se, todos, à um tempo, saltam 

De seus sólios quando o fúlgido arco forte flexiona. 

Fica só Leto junto ao Zeus, do raio jubiloso; 

Tampa a deusa o carcás e afrouxa a corda do arco 

Com as mãos retira das robustas espáduas, 

E num pilar do palácio do pai o pendura, 

Em áureo cravo; e o leva ao trono, e o faz sentar. 

Em taça áurea, o néctar o pai lhe oferece, 

Em saudação ao caro filho; e se assentam depois 

Os deuses vários. Alegra-se então Leto augusta 

De haver gerado o filho forte, e portador do arco 

Ó venturosa Leto, salve: a egrégia prole originaste: 

O soberano Apolo e a sagitífera Ártemis, 

Ela na Ortígia e ele em Delos pedregosa; 

No monte imenso a te arqueares, ao pé da Cíntia colina, 

Não longe da palma e dos mananciais do Inopo. 

Como hei de celebrar-te, a ti que louvam tantos hinos? 

Sagram-te, Febo, em toda parte, os temas e os cantares, 

No continente das nédias novilhas, ou nas ilhas. 

Caras te são todas as alturas, os cumes excelsos 

De altos montes, e os rios que no ponto prorrompem, 

As escarpas em ondas tombando e as angras do mar. 

Ou deverei cantar-te qual te fez Leto, júbilo dos vivos, 

Quando em sáxea ilha junto ao Cinto se arqueou, 

Na equórea Delos? Onda negra, de ambos os lados, 

Se impelia terra avante, ao sopro músico dos ventos. 

Dali, ao te moveres, sobre os mortais o mando excedes. 

Quantos Creta encerra e o chão de Atenas, 

Egina, a ilha, e a de famosa frota, Eubéia, 

Eges, Irésias e a marinha Peparetos, 

Átos, o trácio, e os topos mais altos do Pélion, 

A Samotrácia e as assombradas serras do Ida, 

Esciros, Fócaia, e o montês Autocane a pino, 

Imbros bem construída, e, envolta em névoas, Lemnos, 

E Lesbos sagrada, morada do eólida Mácar, 

E Quios, a mais pingue das ilhas equóreas, 

E o Minos rochoso, e os cimos do Córico excelsos, 

E Claros fulgurante, e o cerro íngrime de Esages, 

Mais Samos licorosa e abruptos cumes de Micale (...). 

 

 

 

Fonte: CABRAL, Luiz Alberto Machado. O Hino homérico a Apolo. Campinas: Editora 

Unicamp, 2004. 
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HINO MÁGICO A APOLO 

 

 

Ó Apolo soberano, 

Vem com Peon (...) 

Dá ouvidos a tudo que te peço, meu senhor. 

Ó mestre,  

Deixa o monte Parnaso e a região de Pytho 

Enquanto nossas bocas consagradas 

Balbuciam as indizíveis palavras, 

Ó mensageiro primeiro do grande Zeus, 

Ó Iaô! 

E tu também, anjo Miguel, 

Que governas o cosmo celeste, e tu, Gabriel Arcanjo: 

Descei do Olimpo e vinde aqui! 

Ó Abraxas do Oriente, 

Evocado por nós seres propício, 

Possas tu vir do Oriente presidir ao rito,  

Ó Adonai! 

Toda a natureza treme diante de ti, 

Ó Pai do cosmo. 

Eu te conjuro em nome de teu sinete divino, 

Que é a visão, 

Eu te conjuro em nome da tua mão direita, 

Que sem cessar sustenta o universo, 

Eu te conjuro em nome da cratera 

Do Deus que detém a riqueza, 

Eu te conjuro em nome do Deus eterno, 

Eternidade de todas as coisas, 

Eu te conjuro, poderoso Adonai, em nome da natureza 

Que a si mesmo se cria, 

Eu te conjuro em nome de Elaion 

Que se deita e se levanta, 

Eu te conjuro em nome desses seres santos e divinos 

Para que me envies o sopro divino 

Capaz de consumar o que eu trago no espírito e no coração. 

Escuta-me, ó bem-aventurado, 

Eu te invoco, Senhor do Céu e da Terra 

E do Caos e do Hades onde erram as almas. 

Envia um demônio bom aos sagrados encantamentos 

Que de noite faço, impelido pela necessidade: 

Quando ele estiver bem perto de minha casa, 

Que seja doce e benigno, 

Sem nenhum sentimento hostil para comigo: 

E que me explique tudo o que em pensamento desejo, 

Expondo-me toda a verdade. 

E tu que não fiques zangado 

Com os encantamentos sacros que agora faço, 

Mas concede que todo o teu Corpo 

Se revele forte e cheio de luz. 
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Pois se tu mesmo ordenaste 

Que essas coisas fossem conhecidas entre os homens. 

Invoco o teu nome, 

Bem como o das três Moiras. 

Sê favorável a mim, ó Pai primeiro, 

Avô, por ti mesmo gerado. 

Eu te conjuro por teu poder, 

Que é o maior de todos os poderes, 

Eu te conjuro, 

Em nome daqueles que leva para o Hades a destruição, 

Para que, em tua bondade, 

Tu o afaste de mim;  

Para que nenhum dano me causes, 

E para que, em todo tempo, 

Me seja benfazejo! 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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HINO A APOLO 

 

Como vibra o ramo de Apolo, o ramo de louro! Como treme a morada do Deus! Longe, longe 

daqui os malfeitores! Não estais vendo que Febo bate às portas com seu belo pé? A palmeira 

já se inclinou docemente, e no ar se eleva o belo canto do cisne. Deslizai sozinhos, ferrolhos 

das portas! Sozinhas girais, chaves do templo: o deus não está longe. Vós, crianças, apressai-

vos em cantar e dançar.  

Apolo não se manifesta a todos, ele só se mostra aos bons. Ele exalta quem o vê; quem não o 

vê, ele abate. Nós te veremos, Arqueiro, e não seremos abatidos. Mas, quando Febo está entre 

nós, que os meninos não deixem mudas suas citares nem silenciosos seus passos, se quiserem 

conhecer as núpcias, viver até os cabelos brancos e que as muralhas de suas cidades fiquem 

em pé sobre seus antigos alicerces. Aplaudo esses meninos, pois sua lira deixou de ser 

preguiçosa. Silencio! Escutai o canto de Apolo. O próprio mar se cala quando os aedos 

louvam a cítara e o arco que Apolo segura. (...) Se o coro cantar e lhe agradar, Apolo lhe 

concederá os seus favores. Ele o pode, pois está sentado à direita de Zeus. O coro que cantar à 

Apolo, cantá-lo-á a mais de um dia. Febo foi feito para os nossos hinos: como é fácil cantá-lo! 

De ouro é seu manto, também a fivela. De ouro a lira e o arco e aljava. De ouro também as 

sandálias. Apolo inteiro brilha de ouro e transborda riquezas. (...) É um deus sempre belo, um 

deus sempre jovem. Jamais as tenras faces de Febo se cobriram de um pelo sequer! Sua 

cabeleira derrama sobre a terra um óleo perfumado (...) E na cidade em cujo solo cai esse 

orvalho, tudo é saudável. 

Nenhum outro deus domina tantas artes como Apolo, ao mesmo tempo arqueiro e poeta, já 

que o arco e o canto lhe foram confiados. Deles são as adivinhações e predições; é de Febo 

também que os médicos aprenderam a arte de adiar a morte.  

Ó Febo, nós te invocamos como pastor ainda, pois às margens do rio Amphrisos, inflamado 

de amor pelo jovem Admeto, criaste cavalos que puxam os carros. Se o deus lançar sobre as 

pastagens um olhar favorável, bem cedo o gado aumentará no curral e as cabras não deixarão 

de dar cria; não ficarão sem leite as ovelhas, nem sem filhotes. (...) 

É seguindo à Apolo que os homens fazem o traçado das cidades, que nas cidades põem Febo 

às suas complacências: ele próprio lança seus fundamentos. Tinha quatro anos de idade, 

quando, na bela Ortígia, perto do lago em forma de círculo, lançou os primeiros fundamentos: 

Ártemis (Diana), amontoava as cabeças das cabras que caçara e Apolo fez  delas um altar. 

Com os chifres fez a base; chifres formaram a mesa; as paredes em volta foram de chifres. Foi 

assim que Febo aprendeu a fundar as cidades... 

Iê! Iê Péã! Ouvimos este refrão. O povo de Delfos o inventou, quando tu fizestes ver como de 

teu arco de ouro, sabias atirar longe as flechas. Tu descias à Píton quando encontraste a fera 

monstruosa, a terrível serpente. Tu a matastes, crivando-a de tuas rápidas flechas. E o povo te 

seguia a gritar: Iê, Iê Péã; sim atira tua flecha, tu que defendes os homens desde que nasceste! 

Esta, a origem da aclamação que te saúda.  

 

 

 

 

Fonte: Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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PRECE MÁGICA AO SOL 

A ti, único 

E bem–aventurado entre os Éons, 

Pai do Cosmo, 

A ti eu invoco por preces cósmicas. 

Vem a mim, 

Tu que deste o sopro a todo o universo, 

Que penduraste o fogo no oceano do céu e separaste a terra das águas; 

Presta atenção, 

Ó forma, espírito, terra e mar, 

A palavra do sábio da divina Necessidade, 

E recebe minhas preces como setas de fogo, 

Pois eu sou o homem, 

De Deus que está no céu a criatura mais bela, 

Nascida do sopro, do orvalho e da terra. 

Abre-te céu, recebe meus apelos! 

Escuta, Hélio, Pai do mundo! 

Eu te chamo por teu nome, 

Tu que és o único que tem o fundamento; 

Tu és o nome santo e forte, 

O nome santificado por todos os anjos: 

Preserva-me, a mim (nome), 

Da arrogância e do abuso de todo poder superior. 

Sim, faz isso, Senhor, 

Deus dos deuses! 

Chamei pelo nome de tua Glória insuperável, 

Criador dos deuses, dos arcanjos e dos decanos. 

As miríades de anjos 

Que formaram o céu 

Permanecem junto a ti. 

E o Senhor deu testemunho de tua sabedoria 

- que é o Éon –  

E disse que tu tens tanto poder 

Quanto Ele próprio. 

Eu invoco teu nome de cem letras, 

Que penetra desde a abóbada celeste 

Até as profundezas da Terra. 

Salva-me,  

Pois sempre e em toda parte 

Encontro prazer em salvar os teus (...) 

Eu te invoco, 

Tu que estás sobre a folha de ouro, 

Para quem brilha sem cessar 

A lâmpada inextinguível, 

O Grande Deus que no mundo inteiro aparece, 

Que brilha em Jerusalém, 

Senhor Iaô! 

Para toda boa finalidade, Senhor!                                           

 

Fonte: Textos Sacros. Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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CÂNTICO A HÉLIOS 

 

 

Para Hélios, 

Perfume de glicéria e de incenso! 

Escuta-me, ó bem-aventurado, ó eterno olho aberto, 

Ó Titã reluzente feito ouro, 

Ó sublime clarão do céu, 

Por ti mesmo gerado, incansável, rosto querido dos viventes, 

Pai da aurora à direita. E noite à esquerda, 

Tu que com teus cavalos dançantes temperas as estações, 

Corredor veloz, cocheiro flamejante e alegre, 

Que segues tua rota no turbilhão infinito; 

Tu que guias as almas piedosas para as belas ações, 

Terrível com os ímpios, 

Tu que escondes na lira o curso harmonioso do mundo, 

Que mostras as boas ações, 

O tu, de cuja juventude se alimentam as estações; 

Ó senhor do mundo,  

Que amas a fonte e trepidas como a chama, 

Ó portador de luz, 

Portador de vida em mil formas, 

Ó tu que fecundas, ó Peon, 

Eterna flor imaculada, 

Pai do tempo, Júpiter imortal, 

Que resplandeces, sereno para todos, 

Olho imóvel do mundo, 

Que, apagando ou acendendo teus belos raios, 

Nos mostras o caminho da justiça. 

Ó amigo das águas, rei do universo, 

Guardião da fidelidade, 

Eterno e supremo, compassivo com todos, 

Olho da justiça, luz da vida; 

Ó cocheiro que apressas o carro com teu chicote sibilante, 

Escuta meus versos ritmados 

E revela aos iniciados a doce vida! 

 

 

 

Fonte: Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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AO REI SOL 

 

Que os deuses dominadores me permitam santificar e celebrar muitas  

Vezes estas festas 

E, sobretudo, Hélios, Rei do Universo! 

Desde toda a eternidade, ele penetrou no seio da substancia geratriz do Bem. 

Ele reside entre os deuses dotados de inteligência, 

Que, por sua vez, tem uma posição intermediária. 

Ele os cumulou de beleza infinita, de uma força geratriz exuberante, 

De razão perfeita, de todos os benefícios, sem exceção e sem limite 

De tempo. 

No presente, também, ele ilumina seu próprio trono visível 

Que se desloca desde a eternidade, formando o centro visível  

De todo o céu. 

Todo o mundo visível, ele o faz participar da beleza inteligível. 

Ele povoou todo o céu de tantos deuses quantos pode conter seu próprio intelecto, 

Deuses que indivisivelmente se multiplicaram a sua vista 

E que a ele se uniram de modo uniforme. 

Ele mantém unida a região sublunar pelo liame da geração perpétua 

E pelos benefícios que provém dos corpos celestes; 

Ele zela, de modo geral, por todo o gênero humano e, particularmente, 

Por nossa cidade, 

Da mesma forma que, desde a eternidade, 

Deu ele existência à nossas almas e designou-me como seu fiel. 

Possa ele outorgar o pouco que pedi ao invocá-lo: 

Que ele queira, em sua benevolência, servir de guia ao Estado 

Inteiro 

E assegurar-lhe, tanto quanto possível, a eternidade. 

Quanto a mim, em particular, durante o tempo que me for dado viver, 

Que ele me faça prosperar nos negócios humanos e divinos, 

Viver consagrando-me ao bem do Estado o tempo que lhe aprouver, 

Que for útil para mim e convier ao bem dos romanos (...) 

Pela terceira vez, pois, em recompensa por meu zelo, 

Eu rogo a Hélios, Rei do Universo, que me conceda sua graça, 

Uma vida feliz, uma sabedoria mais perfeita, um espírito inspirado 

E, no momento oportuno e do modo mais suave, o desligamento da vida 

Fixado pelo destino. 

Possa eu, em seguida, subir até ele e habitar junto dele, 

Se possível por toda eternidade: mas, se isso for demais, face  

Aos méritos de minha vida, 

Ao menos por muitos e muitos anos.  

 

 

 

 

Fonte: Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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HINO A MITRAS 

 

 

Nós honramos a Mitras, 

Verídico e sábio, de mil orelhas, 

Bem feito com dez mil olhos, 

O deus erguido ereto, que não dorme e está sempre vigilante (...) 

Nós honramos a Mitras (...) 

A quem os guerreiros em marcha, 

Sobre o lombo de seus cavalos, sacrificam, 

Pedindo vigor para as guarnições, 

Para os corpos, saúde, 

Rogando-lhe que por toda parte espie os inimigos, 

Abata os malfeitores, 

Dizime os guerreiros adversários 

Empenhados em causar danos (...) 

Honramos a Mitras (...) 

Que sustenta as colmatas dos altos edifícios 

E os torna sólidos, inabaláveis (...) 

 

Tu, Mitras, és o mal, 

E o melhor dos bens para as regiões, 

Como também o és para os homens (...) 

Tornas gloriosas as casas por suas mulheres, 

Gloriosas por seus carros, 

Belos pelos tapetes que as enfeitam, 

Pelas almofadas ai dispostas e enormes. 

Fazes também gloriosa e bela e segura 

A morada as quem, fiel à lei, 

Te presta culto invocando teu nome, 

Pronunciando as palavras adequadas, 

Apresentando-te oferendas como convém. 

Eu quero te honrar, 

Invocando teu nome, 

Pronunciando as devidas palavras, 

Fazendo-te oferendas, ó poderoso Mitras! 

Também eu quero te honrar por este culto, 

Ó benfazejo Mitras, também quero te honrar, 

Ó tu, a quem não se pode enganar (...) 

 

Honramos a Mitras (...) 

Deus do elmo de prata, 

Couraça de ouro, punhal na mão, 

Valente, guerreiro, senhor das vidas! 

Brilhantes são os caminhos de Mitras 

Quando ele percorre a região 

E transforma os desfiladeiros em campos férteis. 

Ele circula por seus domínios, 

Governando como quer os rebanhos 

E os homens que lhe pertencem. (...) 
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Nós honramos a Mitras (...) 

Que vem para as regiões. 

Honramos a Mitras que está no seio das regiões. 

Honramos a Mitras que está acima das regiões, 

Mitras que está abaixo, adiante e atrás das regiões (...) 

Por estas bênçãos quero 

Prestar honra e glória, poder e força 

A Mitras das vastas campinas, 

A Mitras que tem mil orelhas e dez mil olhos! (...) 

 

 

 

 

Fonte: Textos Sacros. Editora Abril: São Paulo, 1973. 
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ANEXO B – ALGUMAS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E RELIGIOSAS DOS 

DEUSES SOLARES APOLO, HÉLIOS E MITRA 
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  Apolo Belvedere 

                                                                     Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo 

 

 

                                                                            
                                                                                              Deus Apolo  

                                    Disponível em: http://uzinamarta.blogspot.com.br/2010/10/o-jogo-  

entre-apolo-e-dionisio.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://uzinamarta.blogspot.com.br/2010/10/o-jogo-%20%20entre-apolo-e-dionisio.html
http://uzinamarta.blogspot.com.br/2010/10/o-jogo-%20%20entre-apolo-e-dionisio.html
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Apolo 

Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mitologia-grega/apolo-2.php 

 

 

                                          
                                                                     Apolo 

                       Disponível em: http://www.brasilescola.com/mitologia/apolo.htm 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mitologia-grega/apolo-2.php
http://www.brasilescola.com/mitologia/apolo.htm
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                                     Hélio 

Disponível: http://dodecateismo.blogspot.com.br/2011/10/helio.html 

 

 

                                         
                                Cabeça de Hélios no Museu Arqueológico de Rodes 

              Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_(mitologia) 

 

http://dodecateismo.blogspot.com.br/2011/10/helio.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_(mitologia)
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                                                                Estátua de Hélios 

             Disponível em: http://cultura.culturamix.com/espiritualidade/divindades/faetonte 

 

 

 

 

 

                                 
                                                                  Deus Hélios 

Disponível em: http://medievallegends.blogspot.com.br/2010/07/helio-o-deus-sol.html 

http://cultura.culturamix.com/espiritualidade/divindades/faetonte
http://medievallegends.blogspot.com.br/2010/07/helio-o-deus-sol.html
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Deus Mitra 

Disponível em: http://sanatanadharman.blogspot.com.br/2010/12/festa-estranha-com-gente-

esquisita.html 

 

 

 

                             
                                                         Deus Sol Invicto Mitra 

Disponível em: http://soparaosrarosproducoes.blogspot.com.br/2011_12_24_archive.html 

http://sanatanadharman.blogspot.com.br/2010/12/festa-estranha-com-gente-esquisita.html
http://sanatanadharman.blogspot.com.br/2010/12/festa-estranha-com-gente-esquisita.html
http://soparaosrarosproducoes.blogspot.com.br/2011_12_24_archive.html
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Sarcófago com representação do Deus Mitra 

Disponível em: http://conhecendotodaaverdade.blogspot.com.br/2012/07/qd-o-espirito-

imundo-sai.html 

 

 

 

                                    
                             Representação de Mitra Sol Invicto- Museu do Vaticano 

Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Musei_Vaticani_-_Mithra_-

_Sol_invictus_01136.JPG 

http://conhecendotodaaverdade.blogspot.com.br/2012/07/qd-o-espirito-imundo-sai.html
http://conhecendotodaaverdade.blogspot.com.br/2012/07/qd-o-espirito-imundo-sai.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Musei_Vaticani_-_Mithra_-_Sol_invictus_01136.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Musei_Vaticani_-_Mithra_-_Sol_invictus_01136.JPG
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ANEXO C – ALGUMAS REPRESENTAÇÕES  ICONOGRÁFICAS DA NATIVIDADE 

DE JESUS CRISTO 
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                                            Adoração dos Magos (miniatura medieval) 

     Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Adora%C3%A7%C3%A3o_dos_Magos 

 

 

                                      
                              Adoração dos Magos – Catedral de São Miguel, Toronto, Canadá. 

Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Adoration_of_the_magi_st.michael_toronto.jpg 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adora%C3%A7%C3%A3o_dos_Magos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Adoration_of_the_magi_st.michael_toronto.jpg
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                                       Adoração dos Magos – Sandro Botticelli 

              Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Botticelli_085A.jpg 

 

 

                              
Adoração dos Magos - Giotto 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-

_Adoration_of_the_Magi.jpg 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Botticelli_085A.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg
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                                  A Virgem dos Rochedos – Leonardo da Vinci 

             Disponível em: http://www.pedagogia.com.br/historia/renascimento2.php 

 

 

 

http://www.pedagogia.com.br/historia/renascimento2.php

