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38  πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε 
ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε 

ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις 39  
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις 
ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς 

ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 
κυρίῳ ἡμῶν. 

(Rom 8:38-39 BNT) 
38 Porque eu estou bem certo de que nem 

a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 
os principados, nem as coisas do 

presente, nem do porvir, nem os poderes, 
 39 nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra criatura poderá 
separar-nos do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
 (Rom 8:38-39 ARA) 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

O presente estudo exegético tem por objetivo analisar o fenômeno da profecia e da 

glossolalia no cristianismo primitivo a partir da Primeira Carta aos Coríntios. Para tanto, 

revisa-se algumas discussões exegéticas acerca do texto. O movimento cristão emergiu 

como uma seita judaica, mas amadureceu em um contexto greco-romano, sendo 

profundamente impactado pela cultura e tradições ocidentais. Por um lado, sofreu as 

influências das tradições israelitas antigas e do Judaísmo do Segundo Templo, e por 

outro, sofreu as influências das tradições greco-romanas, embora em menor grau.  Com 

isso, esta pesquisa mostra que a profecia e a glossolalia em 1° Coríntios são fenômenos 

extáticos, no qual seu contexto mais próximo é o misticismo apocalíptico judaico.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 
This exegetical study aims to analyze the phenomenon of prophecy and glossolalia in 

early Christianity from the First Letter to the Corinthians. For this, we review a few 

discussions about exegetical text. The Christian movement emerged as a Jewish sect, 

but matured in the Greco-Roman environment, being deeply affected by Western 

culture and traditions. On the one hand, suffered the influences of ancient Israelite 

traditions and Judaism of the Second Temple, and on the other, suffered the influences 

of Greco-Roman traditions, although to a lesser degree. Thus, this research shows that 

the prophecy and glossolalia in 1st Corinthians are ecstatic phenomena, in which 

context is the nearest Jewish apocalyptic mysticism.  

 

Keywords: Prophecy, Glossolalia, Enthusiasm, Corinth. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo Lewis1, no centro de toda religião, está a tomada do homem pela 

divindade. Esses encontros são encorajados em todas as religiões em alguma fase de 

suas histórias, entretanto com diferentes ênfases. Experiências místicas (de encontro do 

sagrado com o profano), tipicamente concebidas como estados de possessão conferem 

aos místicos a reivindicação única de conhecimento experimental com o divino. 

  O termo “êxtase” contém vários significados diferente. Segundo a etimologia 

da palavra significa “estar fora de si” ou “fora dos seus sentidos”. Alguns o utilizam 

para designar violentas agitações do corpo, dança, canto, inspiração, arrebatamentos 

inefáveis, visões e alucinações. Os estudiosos têm sido imprecisos no uso do termo 

“êxtase”, embora prevaleça a indefinição do termo em suas obras, muitos parecem 

compreender o êxtase como o meio pelo qual a comunicação divino-humana opera. 

Portanto, os fenômenos extáticos – carismáticos como a profecia e a glossolalia 

são recorrentes no cristianismo primitivo (1Coríntios 14,1-25). Parece ser um tema-eixo 

da religiosidade cristã primitiva, principalmente na comunidade cristã presente em 

Corinto e subsequentemente na comunidade cristã dos dias atuais.  

A proposta deste trabalho, portanto, é realizar um estudo desses fenômenos 

extáticos - carismáticos a partir da análise exegética do texto de 1Coríntios 14,1-25, 

relacionando-o com a religiosidade judaica no período do pós-exílio e contrastando com 

a religiosidade grega do primeiro século.  

No passado alguns teólogos adotaram uma interpretação que esvazia o sentido 

da profecia e glossolalia como fenômenos extáticos – carismáticos praticados na época 

do cristianismo primitivo. Esse posicionamento hermenêutico é reflexo, por exemplo, 

de Rudolf Bultmann que se apoiando num esquema interpretativo existencialista, muito 

influenciado por Martin Heidgger utilizou métodos histórico-criticos para eliminar do 

texto bíblico (Novo Testamento) os elementos resistentes ao sistema filosófico 

existencialista. Ele se propõe para a teologia a tarefa de “desmitologizar” a proclamação 

cristã, ou seja, a humanidade contemporânea, que se acostumou com os avanços da 

ciência, não pode aceitar o conceito mitológico do mundo expresso nos escritos 

                                                           
1LEWIS, Ioan.  Êxtase Religioso: Um Estudo Antropológico da Possessão por Espírito e do Xamantismo, 
1977. p.17-18. 
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bíblicos. Sendo assim, ele não nega a existência do Jesus histórico, mas interpreta a 

realidade dos eventos místicos que o envolveram. 

Outro teólogo que orbita nessa linha de pensamento é João Calvino, no qual o 

mesmo afirma que “a profecia não é o dom de predição”, mas são pregação e ensino dos 

escritos bíblicos. 

Quando o cristianismo é privado de sua misticidade, cujo fundamento é a 

influência que o mesmo sofreu do entorno religioso da sua época como: o imaginário 

místico apocalíptico e as religiões de mistério gregas que anunciavam a intervenção 

livre e sobrenatural de Deus na história, esse cristianismo se torna somente racional, 

uma abstração, um idealismo sem raízes. 

Sendo assim, surgem algumas questões em relação aos fenômenos extáticos 

como à profecia e a glossolalia na comunidade cristã situada em Corinto: a profecia é 

pregação e ensino? Até que ponto a idéia paulina de profecia em Corinto representa uma 

continuidade ou uma descontinuidade com a tradição profética judaica pré-exílica? De 

que maneira o conceito helenístico de inspiração profética influência o entendimento e a 

prática da profecia na comunidade cristã em Corinto? A glossolalia cristã primitiva 

encontra paralelo fenomenológico, conceitual ou terminológico nas tradições da religião 

greco-romana no contexto do Novo Testamento? Qual a diferença entre êxtase e transe? 

e qual é o objetivo da manifestação do êxtase como fenômeno religioso? Por fim, havia 

uma superioridade carismática na comunidade de Corinto? 

Observamos, portanto, que o tema da pesquisa nos apresenta algumas questões a 

serem analisadas e discutidas, a fim de cumprirmos nossos objetivos.   

Nesta pesquisa, procurar-se-á demonstrar que as evidências apresentadas pelos 

pesquisadores nem sempre são convergentes. Esta pesquisa, porém, caminhará pelas 

evidências mais contundentes, procurando abrir novos caminhos às pesquisas sobre a 

profecia e glossolalia no entorno religioso do Cristianismo primitivo e especificamente sobre 

a perícope de 1Coríntios 14,1-25. A fim de responder aos problemas levantados 

anteriormente, chegamos a algumas hipóteses.  

A primeira hipótese para discutirmos em nossa pesquisa se relaciona com a 

característica da profecia. Em nossa pesquisa, seguiremos a hipótese de que a profecia é 

um fenômeno extático, onde ocorre a manifestação misteriosa do sagrado em uma 

situação revelatória. 
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 Analisando a profecia desde o Judaísmo antigo até a época do Cristianismo 

primitivo, a nossa segunda hipótese é mostrar que a profecia em Corinto é uma 

continuidade da forma profética do Antigo Testamento. 

 A terceira e quarta hipóteses consiste no conhecimento da glossolalia. Nossa 

proposta é que a glossolalia cristã primitiva não encontra paralelo fenomenológico, 

conceitual ou terminológico nas tradições da religião greco-romana no contexto do 

Novo Testamento, mas o seu contexto mais próximo é o misticismo apocalíptico 

judaico. E, que este fenômeno não se aprendia como se aprende uma língua estrangeira, 

mas era ininteligível e um falar extático no contexto cultual. 

A quinta e sexta hipóteses estão relacionadas com o meio de se ter uma profecia 

e falar uma língua ininteligível na comunidade religiosa. Nossa proposta é que o êxtase 

ocorre na busca da manifestação misteriosa do sagrado e no êxtase religioso existe a 

memória do ocorrido, já no transe não existe esta memória. 

A seguinte hipótese é sobre a caracterização da comunidade de Corinto. 

Buscaremos mostrar que na comunidade de Corinto existia o grupo dos espirituais que 

tinham um grande interesse pela glossolalia, porque, era uma fala misteriosa e 

ininteligível que estabelecia a superioridade dos espirituais em relação aos demais na 

comunidade.  

Reconhece-se a constante necessidade de estudar a Bíblia levando em conta as 

pesquisas recentes de caráter exegético. Constatando que os fenômenos extáticos-

carismáticos (profecia, glossolalia), carecem de mais estudos em solo brasileiro, a 

presente pesquisa tem a proposta de colaborar para o entendimento dos fenômenos 

extáticos praticados pelas comunidades cristãs primitivas, resgatando seu lócus de 

produção e sua finalidade pragmática. Desta forma, a pesquisa propõe-se a ser mais uma 

ferramenta de estudo e interpretação dos fenômenos extáticos. 

Nossa pesquisa propõe-se a definir a origem, função e a característica da 

profecia e glossolalia como fenômenos extáticos no cristianismo primitivo. 

Quanto aos objetivos específicos, propõe-se: Mostrar como se desenvolveu o 

fenômeno da profecia em diferentes épocas (desde o mundo religioso do Judaísmo 

antigo até o mundo religioso do cristianismo primitivo); analisar o fenômeno da 

glossolalia no mundo religioso do Judaísmo pós-exílico e no mundo religioso grego-

romano para definir sua origem; através da análise exegética de 1Coríntios 14,1-25, 

demonstrar o significado que a comunidade de Corinto atribuía à profecia e a 

glossolalia.  
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CAPÍTULO 1   

A Profecia no Mundo Religioso do 1° Século 

 

1. A Profecia Israelita Antiga 
 

Entre todos os intentos, reais ou ilusórios, históricos ou místicos, de relacionar o 

divino com o humano, tem um lugar próprio a experiência profética. A profecia implica 

de uma forma ou de outra, uma relação entre a eternidade e o tempo, um diálogo entre 

Deus e o homem2. Esta relação é verificada em épocas remotas, como no período que 

abrange o Judaísmo antigo. Desde então, é traçado uma relação entre o mundo do divino 

e o mundo do homem natural, no qual, a profecia tem um destaque como uma das 

formas de se obter esta comunicação. 

Segundo Neher3, a profecia não pode contentar-se com uma revelação que, 

mostra o misterioso, permanece íntima e oculta. A profecia não pode limitar-se a 

descobrir a voz divina, ou seu silêncio, na natureza exterior e em seus espetáculos, nem 

sequer na natureza interior e em suas emoções; não é contemplação nem oração. 

Superando o marco de uma comunhão pessoal, a experiência profética atravessa o 

homem para doar-se aos demais. 

Para muitos Judeus Palestinos do período do Segundo Templo, que foi concluído 

com a captura e destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., a profecia foi 

um fenômeno que pertenceu tanto ao passado distante como ao futuro escatológico4. 

Muitos grupos apocalípticos e sectários acreditavam que o fim dos tempos era iminente, 

então, para eles a profecia podia ser parte da experiência presente5. 

Em relação ao passado distante, as primeiras referências bíblicas a profecia se 

acham fixadas na camada eloísta do Pentateuco, que não somente menciona vários 

profetas, mas também fornece o quadro narrativo para os oráculos de Balaão (Nm 22-

                                                           
2NEHER, André. La Esencia Del Profetismo. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1975. p.9. 
3Ibid. p.10. 
4AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 82. 
5 Ibid. p.82. 
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24)6. Além de fornecer documentação sobre intermediários estrangeiros como Balaão, 

fontes efraimitas também descrevem atividade profética durante o período das andanças 

pelo deserto (Nm 11-16; Ex 14.10-14; 15.22-25; 16; 17.1-7)7. 

De acordo com Wilson8, a afirmação mais minuciosa de visões efraimitas sobre 

profecia provém de literatura produzida pelos deuteronomistas. Esta literatura cobre o 

período da conquista e toda a história da monarquia de Israel. Leis bíblicas que tratam 

de profecia só se encontram no corpus deuteronômico (Dt 18.9-22)9. Estas leis 

fornecem muitas regulamentações que governam o comportamento dos profetas. 

Entretanto, as poucas informações coligidas sobre o que poderíamos chamar de 

período arcaico do profetismo israelítico são suficientes para estabelecer alguns fatos 

significativos10. Nabî é, ao invés, a designação do personagem anônimo que lança em 

rosto aos filhos de Israel o fato de terem correspondido aos benefícios de Deus, desde a 

saída do Egito até a conquista de Canaã, com a culpa da idolatria (Jz 6.7)11. Segundo 

Wilson12, esta atividade profética no deserto é mencionada pela primeira vez em Nm 

11, neste capítulo é mencionado que Israel reclamou sobre um problema não 

especificado e que Iahweh respondeu à sua reclamação enviando fogo para consumir o 

entorno do acampamento. A figura de Moisés aparece ao interceder pelo povo israelita 

que o chama, com isso, obtém a cessação do incêndio. Neste período existia uma 

hierarquia de profetas, em cujo topo acha-se o profeta mosaico, que ouve a palavra de 

Deus diretamente e cujas palavras são sempre exatas13. 

    No período dos juízes há alguns indícios que os deuteronomistas acreditavam 

que existiram profetas em Israel. Em Jz 4.4 chama-se a Débora de profetisa nebî’ah, ela 

é descrita como juíza a que o povo recorre em busca de decisões jurídicas14. Contudo, 

segundo Jz 4.6-7, ela deu a Baraque o que tem a aparência de ser oráculo profético, 

                                                           
6WILSON, R. R. Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Tradução: João Rezende Costa. São Paulo:   
Targumin e Paulus, 2006. p.181.               
7Ibid. p.187. 
8Ibid. p.193. 
9 Ibid. p.194. 
10BALLARINI, T.; BRESSAN, G. O Profetismo Bíblico: Uma introdução ao profetismo e profetas em 
geral. Petrópolis: Vozes, 1978. p.16. 
11Ibid. p.16. 
12WILSON, R. R. Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Tradução: João Rezende Costa. São Paulo: 
Targumin e Paulus, 2006. p.187.               
13Ibid. p.193. 
14Ibid. p.203. 
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ordenando a guerra contra a Sísara15. Para Wilson16, se a narrativa de Débora for na 

verdade guia confiável para as funções de outros profetas, então o profeta neste período 

pode ter dado o oráculo divino que punha em andamento a guerra santa. Porém, em Dt 

18 não é mencionado nada sobre profetas com funções militares, ou seja, de anunciar 

oráculo divino para estabelecer uma guerra santa e de acompanhar os soldados na 

guerra. Mas conforme Wilson17, isso indicaria que entre grupos deuteronômicos as 

atividades militares do profeta, se é que afinal existiram, se restringiram à história 

primitiva de Israel.  

Em seguida, é apresentado um profetismo com características bem mais 

definidas em relação ao período anterior. Na metade do século XI a.C. é, sem dúvida, 

um momento bastante crítico para as tribos de Israel, ainda profundamente divididas 

entre si, e expostas aos ataques dos cultos cananeus preexistentes e persistentes18. Neste 

contexto surge Samuel com papel profético em três conjuntos narrativos: 1) vocação 

profética (1Sm 3.1- 4.1); 2) em conexão com o estabelecimento da monarquia (1Sm 7-

12); 3) envolvido com o declínio de Saul e o surgimento de Davi (1Sm 13-18)19. Ele 

aparece na tradição bíblica com características bem diversas; herói na guerra contra os 

filisteus, juiz ao qual recorre Israel, vidente em relação às jumentas de Saul, sacerdote 

oferecendo sacrifícios20. Mas, para Sicre21, a função mais sublinhada pela tradição 

bíblica é o caráter profético de Samuel. Em (1Sm 10.5-13; 19.18-24), é apresentado um 

grupo que viviam em comunidade, às vezes presididos por Samuel, que pelo menos em 

uma ocasião caminham com saltérios, tambores, flautas e cítaras e descem de um 

outeiro sagrado (bamâ)22. Este grupo profético, às vezes tirava suas vestes e se deitavam 

no chão em um estado de êxtase. Alguns acreditam que se tratava de escolas proféticas 

fundadas por Samuel, onde os jovens se preparavam para uma possível eleição divina 

ou se transformavam em doutores religiosos de Israel23.  

                                                           
15Ibid. p.204. 
16Ibid. p.204. 
17Ibid. p.204. 
18BALLARINI, T.; BRESSAN, G. O Profetismo Bíblico: Uma introdução ao profetismo e profetas em 
geral. Petrópolis: Vozes, 1978. p.16. 
19WILSON, R. R. Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Tradução: João Rezende Costa. São Paulo:   
Targumin e Paulus, 2006. p.206.               
20SICRE, José Luis. Profetismo em Israel: O profeta. Os profetas. A mensagem. Rio de Janeiro: Vozes, 
1996. p.234.  
21Ibid. p.234. 
22Ibid. p.235. 
23Ibid. p.235. 



18 

 

Segundo Aune24, o primeiro profeta israelita apareceu em nossas fontes no 

século XI a.C. Esse tipo de profeta, exemplificado por figuras tais como Samuel, Elias e 

Eliseu, combina as características do homem santo, o sábio, o operador de milagres, e o 

adivinho (1Sm 9; 1Rs 17; 2Rs 1.2-17; 6.1-7; 8-10; 13.14-21; 20.1-11). Os profetas 

foram rigorosamente associados com lugares santos e rituais religiosos (1Sm 7.17; 

9.11), e podiam combinar as funções de sacerdote e profeta, como Samuel (1Sm 2.18-

20; 3.1, 19-20). Como itinerantes, moviam-se com alguma liberdade, aparentemente 

vivendo dos presentes e ofertas daqueles que eles serviam. Profetas seniores recebiam o 

titulo de “pai” (1Sm 10.12) e presidiam sobre grupos proféticos chamados “filhos dos 

profetas” (1Rs 20.35; 2Rs 2.3-15; Amós 7.14). Tanto Samuel como Elias presidiram 

tais associações proféticas (1Sm 19.20-24; 2Rs 4.38; 6.22). Estes profetas costumavam 

profetizar em grupos (1Sm 10.5; 1Rs 18.17-29) e usavam um manto de ovelha peludo e 

uma tanga de couro (2Rs 1.8; Zc 13.4).    

As atividades oraculares dos profetas israelitas antigos do tipo xamanístico eram 

associadas com lugares santos e rituais religiosos. Como Samuel, os últimos profetas 

Ezequiel e Jeremias eram associados com o sacerdócio. Sacerdotes e Profetas são 

frequentemente mencionados juntos, como se eles compartilhassem uma esfera de 

atividade em comum. Esta associação, contudo, é atestada somente para a região de 

Judá e a cidade de Jerusalém25.  

Nos séculos subsequentes a Samuel que vão desde a instauração da monarquia 

até o aparecimento de Amós, o florescimento profético, seja de figuras singulares seja 

de grupos ou corporações, aumenta e nos conduz ao período dos profetas escritores (séc. 

VIII-IV/III a.C.)26. Os profetas escritores foram homens de ação tanto quanto os 

profetas não escritores que os precederam, sobre os quais levam a vantagem de que a 

narrativa das atividades deles é, muitas vezes, mais fácil de reconstituir, com a ajuda 

dos seus escritos27. Podemos destacar nesta época três etapas de atitude que o profeta 

adota diante do rei e do povo: 1) a proximidade física e distanciamento crítico em 

relação ao monarca (1Sm 22,5; 2Sm 24.11-18); 2) o distanciamento físico entre o 

profeta e o rei (1Rs 11,29-39; 14.1-8); 3) o distanciamento progressivo da corte com a 
                                                           
24AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 83.  
25Ibid. p.84.  
26BALLARINI, T.; BRESSAN, G. O Profetismo Bíblico: Uma introdução ao profetismo e profetas em 
geral. Petrópolis: Vozes, 1978. p.17. 
27Ibid. p.19. 
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aproximação cada vez maior com o povo. O exemplo mais visível é o de Elias (1Rs 

18.10-19; 21)28. Entorno de Elias e Eliseu se movimentavam “os filhos dos profetas” 

(1Rs 20.35; 2Rs 2.3; 5; 7; 15), expressão equivalente a “profetas” (1Rs 20.41), dos 

quais fazem parte, muito provavelmente, os profetas isolados anônimos deste período 

(1Rs 20.13; 22.28)29.  

O fenômeno da free prophecy30 (profecia livre), em contrate com as profecias do 

templo e da corte, desenvolveu-se dramaticamente durante a metade do oitavo século 

a.C., com a atividade dos profetas Amós e Oséias em Israel e Miquéias e Isaías em 

Judá. Profetas livres não eram funcionários da corte real nem do templo. A função das 

autoridades reais e cúlticas era manter e preservar os tradicionais valores e costumes 

sociais e religiosos de Israel. Os profetas livres, por outro lado, que ficaram na periferia 

institucional da sociedade israelita, tentavam provocar mudanças religiosas e sociais.   

Segundo Ballarini; Bressan31 parece inegável que tenha havido uma evolução no 

sentido de menor recurso às formas de exaltação entusiástica e de maior contato com a 

vida do Estado e da corte. Por outro lado, um maior contato com a vida política e social 

não impede o profeta ou grupos proféticos de terem experiências proféticas por meio do 

êxtase.  

A evolução da atividade profética, ao qual, se referiu Ballarini; Bressan parece 

ter mais sentido com o processo de canonização das Escrituras Hebraicas, completado 

durante o primeiro século I a.C., o qual elevou a profecia israelita clássica ou escrita ao 

patamar de única, sacrossanta e paradigmática, e com isso, criou uma descontinuidade 

entre profecia canônica e as formas subsequentes de revelação profética que emergiram 

durante o período do Segundo Templo (516 a.C. – 70 d.C.), sendo impossível fazer um 

tratamento sincrônico das duas formas de fala profética com sucesso32.    

Em relação à natureza da atividade profética, ainda que fontes efraimitas falem 

às vezes de profetas que receberam mensagens divinas através de visões (1Rs 22.17-23; 

                                                           
28SICRE, José Luis. Profetismo em Israel: O profeta. Os profetas. A mensagem. Rio de Janeiro: Vozes, 
1996. p.237-238.  
29BALLARINI, T.; BRESSAN, G. O Profetismo Bíblico: Uma introdução ao profetismo e profetas em 
geral. Petrópolis: Vozes, 1978. p.18. 
30AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 85.  
31Ibid. p.19. 
32AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 81.  
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Jr 1.11-19), processo que pode ter implicado migração de alma33. Porém, os efraimitas 

parecem ter considerado a possessão de espírito34 como o meio comum de 

intermediação que está claramente indicada nas seguintes descrições: 1) “a mão do 

Senhor caiu sobre mim” (1Rs 18.46; 2Rs 3.15; Jr 15.17); 2) “o espírito repousou sobre 

eles” (Nm 11.25-26); 3) “o espírito do Senhor revestiu Gideão” (Jz 6.34). Ao passo que 

a tradição profética efraimita descrevia o processo de intermediação em termos da 

palavra que Deus falava ao profeta, autores de Judá parecem ter enfatizado os aspectos 

visuais da comunicação divino-humana35. Ainda que mencione uma palavra divina, o 

profeta, diz-se com frequência, viu a palavra (Am 1.1; Mq 1.1; Hb 1.1; Ez 1.1; Na 1.1; 

Is 2.1; Zc 13.4; Jl 3.1)36. Como os efraimitas, parece que profetas de judá receberam 

suas visões possuídos pelo espírito de Iahweh. Possessão de espírito está indicada 

claramente por frases como “a mão do senhor estava sobre mim” (Ez 1.3; 3.14,22; 8.1; 

33.22; 37.1; 40.1; Is 8.11)37.  

Segundo Aune38, uma das formas mais comum de adivinhação aprovada foi a 

oneiromancy ou adivinhação por sonhos. Muitos sonhos revelatórios no Antigo 

Testamento tinham significados de evidência própria, porque o recipiente foi 

diretamente endereçado por Deus (Gn 20.3, 6-7; 28.12-15; 31.10-13; 1Rs 3.5-15), ou 

porque o simbolismo do sonho era transparente (Gn 37.5-11; Jz 7.13-14). Os sonhos 

não requeriam a habilidade técnica do intérprete de sonhos, afirma o autor, eles são 

relativamente raros no Antigo Testamento (Gn 40.5-8; 41.1-8; Dn 1.17; 2.1-11). Outras 

técnicas de adivinhação foram usadas, como, a adivinhação pelo uso da sorte sagrada 

para identificar o individuo culpado (Js 7.14-15; Sm 14.41-42; Jn 1.7), ou para 

selecionar alguém para uma tarefa especial ou serviço (1Sm 10.20-21; Cr 24.5; 7-19; 

25.8; 26.13; Nm 10.34). A sorte sagrada era usada também para selecionar o bode para 

Azazel e para Yahweh no Dia da Expiação (Lv 16.7-10), e para dar o “sim” ou “não” 

em resposta as perguntas. O Urim e o Tumim foram uma importante técnica de 
                                                           
33WILSON, R. R. Profecia e Sociedade no Antigo Israel. Tradução: João Rezende Costa. São Paulo:  
Targumin e Paulus, 2006. p.179-180. Teoria de não-possessão que implica na crença que a alma ou o 
espírito do individuo pode deixar o corpo e viajar para o mundo sobrenatural (em sonhos e visões). p.62.               
34Ibid. p.180. Teoria cultural que explica como ocorre contato entre mundos sobrenatural e natural. O 
comportamento distintivo de certas pessoas se explica dizendo que um espírito ou divindade penetrou nos 
seus corpos. p.55.  
35Ibid. p.305. 
36Ibid. p.305. 
37Ibid. p.306. 
38AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 82.  
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adivinhação por sorte sagrada, esta forma especial foi supervisionada pelos sacerdotes e 

tinham a importante função de responder as perguntas do povo (Dt 33.8; Nm 27.21). 

Toda fala profética inspirada, no qual, religiosos especialistas ou novatos fazem 

contato com o mundo sobrenatural é baseado na experiência de transe revelatório ou 

êxtase. Podemos fazer várias distinções em relação aos tipos de características 

comportamentais de transe da profecia israelita antiga. Em primeiro lugar, é importante 

distinguir entre transe de possessão que (pode ser mediúnico) e transe visionário. No 

transe de possessão acredita-se que um ser ou poder externo sobrenatural toma o 

controle da pessoa, já no transe visionário a alma da pessoa a deixa ou ela está sujeita a 

ter visões e alucinações. Passaremos a identificar os dois tipos de experiências extáticas 

no Antigo Testamento. É notório que experiências iniciais de transe revelatório são 

frequentemente de uma natureza involuntária, incontrolada e imprevisível (1Sm 10.6; 

19.23-24), já os especialistas religiosos podem aprender a controlar experiências de 

transe praticadas subsequentemente (1Sm 10.5; 19.20), e por fim, a estrutura 

experiencial e comportamental que é socialmente comunicada pode ser aprendida pelos 

religiosos que tem aparentemente estas experiências espontâneas.  Na época do Israel 

antigo as pessoas no geral tanto da parte dos leigos como da parte dos religiosos 

acreditavam que o “Espírito de Deus” causava a experiência do transe revelatório. 

Devido a esta concepção o profeta era popularmente designado um “homem do espírito” 

(Os 9.7). Os profetas do Antigo Testamento também se referem as suas experiências de 

transe revelatório como “a mão de Yahweh” estando sobre eles (Ez 3.14; 8.1; 33.21-22; 

Is 8.11; Jr 15.17), estas citações mostram que os profetas podiam ter tido um transe 

revelatório do tipo de possessão ou controle divino. Outro tipo de transe revelatório 

podia também ser experienciado em termos de uma percepção visionária pelo profeta 

(Am 1.1; 7.1; 4.7; 8.1; Os 12.10; Is 1.1; 1Rs 22.19-23)39. 

De fato, o ato de profetizar era envolvido em um ou mais tipos de transe ou 

êxtase revelatório, no qual, os intermediários da comunicação do mundo natural com o 

sobrenatural passavam por estas experiências e tentavam comunicá-las de uma forma 

que fosse o mais compreensível para os destinatários de sua época.  Esta comunicação 

envolvia alguns tipos de fórmulas de revelação, dentre as quais, as mais comuns eram 

“assim o Senhor Deus mostrou-me” (Am 7.1,4,7; 8.1), “o Senhor disse para mim/ele” 

(Os 1.4; 3.1; Is 7.3; 8.3; 21.16; Ez 44.2; Jn 4.10; Jr 4.27; 6.6), e “a palavra do 
                                                           
39Ibid. p.86. 
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Senhor/Deus veio para mim/ele” (1Rs 12.22; 19.9; 1Sm 15.10; 2Sm 24.11; Ag 2.1,20; 

Zc 7.1,8; 8.1; Os 1.2)40. Estas expressões que aparecem no inicio da fala oracular tem o 

objetivo de fazer uma afirmação objetiva da revelação ocorrida. Infelizmente, a natureza 

destas expressões oculta mais do que revela o tipo de transe revelatório experienciado 

pelos profetas41.   

Entretanto, é notório que tanto as experiências de transe de possessão como as 

de transe visionário não ocorriam desligado do estado de êxtase, isto é, a suspensão 

momentânea da atividade dos sentidos exteriores, por causa da intensa ocupação 

interior. Alguns textos proféticos nos mostram que o profeta não perdia a consciência de 

si e do que estava acontecendo, pelo contrário, lembrava nitidamente da sua experiência 

extática. A experiência do profeta Isaías é um caso típico, o qual, na presença de 

Yahweh, sente mais vivamente a própria indignidade, a ponto de crer-se já perdido (Is 

6.5)42.  

Por fim, compreendemos que o profeta israelita antigo e a sua mensagem 

passaram por mudanças no decorrer dos séculos, como por exemplo, de profetas 

nômades para coletores e organizadores de oráculos, de grupos proféticos para profetas 

solitários, de profetas livres para profetas da corte, de profetas não escritores para 

escritores, de mensagens restritas ao individuo para mensagens voltadas para o povo e o 

interesse da nação. No entanto, diante dessas mudanças, uma característica fundamental 

se manteve evidente no profeta e na sua mensagem, a presença do êxtase como 

mediador e facilitador da comunicação do homem com o sagrado.    

       

2. A Profecia no Judaísmo Primitivo 
 

A opinião que é muito difundida no meio cristão e judaico é que a profecia 

cessou no Judaísmo durante o quinto século a.C., surgindo novamente com o aumento 

do Cristianismo. Segundo Hill43, o movimento profético que tinha florescido em várias 

                                                           
40Ibid. p.91. 
41Ibid. p.91. 
42BALLARINI, T.; BRESSAN, G. O Profetismo Bíblico: Uma introdução ao profetismo e profetas em 
geral. Petrópolis: Vozes, 1978. p.40. 
43HILL, David. New Testament Prophecy. Atlanta: John Knox Press, 1979,p.21. 
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formas do inicio da monarquia israelita eventualmente veio ao fim no período seguinte 

com o exílio babilônico: seus últimos representantes foram Ageu, Zacarias e Malaquias. 

A razão para essa compreensão teve origem na concepção rabínica, no qual, 

associa o “Espírito de Deus” a “profecia”. Um destes textos mostra a cessação da 

profecia, o texto é o Tosefta Sotah 13.2 “quando o último dos profetas – Ageu, Zacarias 

e Malaquias morreram, o espírito santo cessou em Israel. A despeito disto eles foram 

informados por meio de oráculos”44. Esta passagem identifica o “espírito santo” com a 

atividade profética, isso mostra que para o Judaísmo Rabínico ambos eram sinônimos. 

No entanto, esta passagem enfatiza que a visão da revelação divina continua, mas de 

forma diferente, por meio de oráculos e não de profecia. Isto mostra que para alguns 

rabinos a profecia cessou porque o “espírito santo” deixou Israel, mas, este texto tem 

um caráter teórico e apologético, no qual, os sábios rabinos tentaram enfraquecer a 

reivindicação profética dos cristãos primitivos45.  

Na presente pesquisa, pelo contrário, aderimos à posição de Aune46, segundo o 

qual afirma que a profecia israelita não desapareceu. Ao invés disso, definida como 

mensagem inteligível de Deus em linguagem humana, através, de mediadores humanos 

inspirados, a profecia pode assumir uma ampla variedade de formas: apocalíptica, 

escatológica, clerical e sapiencial.  

 

2.1. Profecia e Apocalíptica   

 

A palavra “apocalíptica” deriva-se de uma palavra grega que significa 

“descobrir”, “desvelar”, em geral em referência a algo que estava oculto, mas agora foi 

revelado. Ao usar a expressão “literatura apocalíptica”, referimo-nos a um estilo de 

escrito de revelação produzido em ambientes judaicos entre mais ou menos 250 a.C. e 

100 d.C.47. A revelação a um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, 

desvendando uma realidade transcendente que tanto é temporal, na medida em que 

vislumbra salvação escatológica, quanto espacial, no qual envolve o mundo 

                                                           
44AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 103.  
45Ibid. p.104. 
46Ibid. p.103. 
47RUSSEL, D. S. Desvelamento divino. São Paulo: Paulus, 1997, p.25. 
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sobrenatural48. A essência da revelação é mostrar a destruição da presente era malévola 

dominada pelas forças demoníacas que usurparam o governo de Deus no universo e a 

instauração de uma nova era na qual Deus reinará soberano. A transformação é 

acompanhada pelo castigo dos ímpios e a recompensa dos justos. 

Segundo Grudem49, experiências revelatórias estão registradas muito 

frequentemente na literatura rabínica. Como por exemplo, a experiência do Rabi Meir 

(140-164 d.C.) que viu algumas mulheres vindo visitá-lo, e ele viu pelo Espírito Santo a 

essência da disputa que uma das mulheres tinha com o seu marido (Lev. R. 9.9; cf. 

13.5), a do Rabi Gamaliel II (80-120 d.C.) também teve uma experiência similar ao 

conhecer um gentil desconhecido na estrada, e ele viu pelo Espírito Santo que o seu 

nome era Mabgai (Lev. R. 37.3; c.f. b. erub. 64b). O autor também relata que Josefo 

informa vários incidentes em alguns detalhes. Como o de João Hircanus (135-105 a.C.), 

que ouviu uma voz no templo que permitiu a ele predizer o resultado de uma batalha 

quilômetros de distância (A. 13.282-83)50. 

É interessante notar que Fílon admite a possibilidade que em sono profundo a 

mente discernirá absolutamente profecias verdadeiras a respeito de coisas que estão por 

vir (Mig. 190), e afirma sobre si mesmo que a voz em sua própria alma frequentemente 

adivinha o que não pode ser conhecido (Cher. 27)51. 

Em relação aos manuscritos do Mar Morto, conforme Grudem52, não existe 

afirmação detalhada e explicita sobre revelação contemporânea, mas está registrado que 

o autor dos cânticos tem a sabedoria do Espírito de Deus (1Qh 13.18-19; c.f. 11.9 e 

12.11-13), e que para o Mestre da Justiça, Deus fez conhecer todos os mistérios das 

palavras do deus servos os profetas (1QpHab. 7.4-5), por fim, parece ter um tipo de 

predição implícita no fragmento 1Q livro dos mistérios, linha 8: “esta palavra 

certamente virá passar; este fardo é verdade”. 

Nós devemos considerar que existe uma grande quantidade de literatura 

apocalíptica e mística no Judaísmo do Segundo Templo, e que as experiências 

revelatórias reivindicadas por supostos autores frequentemente pode refletir estas 
                                                           
48COLLINS, John J. A imaginação apocalíptica: Uma introdução à literatura apocalíptica judaica. São 
Paulo: Paulus, 2010, p.22. 
49GRUDEM, Wayne A. The Gift of Prophecy in I Corinthians. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1999, 
p.27. 
50Ibid. p.30. 
51Ibid. p.30. 
52 Ibid. p.30. 
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mesmas experiências pelos autores reais. É evidente o fato da continuidade, no qual, 

fenômeno de revelações foi inteiramente consistente com a crença posterior no entorno 

religioso do Judaísmo primitivo. No entanto, qual é a relação entre a profecia e a 

apocalíptica neste contexto de continuidade revelatória?   

Muitos estudiosos argumentaram que a profecia do Antigo Testamento exerceu 

influência primária sobre a apocalíptica judaica. Segundo Russel53, a profecia é a raiz 

principal de que a apocalíptica se nutre e se capacita para chegar a plena floração em 

torno dos inícios do século segundo a.C. Entretanto, para Aune54, a literatura 

apocalíptica judaica primitiva (Daniel, 1 e 2 Enoque, 2 Baruque, e o Apocalipse de 

Abraão) exibe nítido contraste com a profecia pré-exílica do Antigo Testamento. 

Contudo, o autor afirma que a trajetória da profecia para apocalíptica se torna claro 

quando o exílio e a literatura profética posterior são trazidos para a consideração. 

Em um influente estudo publicado em 1975, Paul Hanson55 argumentou que “a 

aurora da apocalíptica” deveria ser localizada na profecia pós-exílica do final do sexto 

século a.C. A idéia principal do autor era que a configuração básica do pensamento 

apocalíptico já podia ser encontrada em textos proféticos tardios. Dentro desta 

perspectiva Aune56 diz que muito das características essenciais do tipo de literatura 

apocalíptica que floresceu de 200 a.C. a 100 d.C. tem origem na literatura profética do 

sexto e quinto séculos a.C. O autor também afirma que a apocalíptica é, portanto um 

desenvolvimento dentro do Judaísmo. 

A literatura apocalíptica é frequentemente distinguida da profecia por enfatizar a 

função interpretativa dos apocalípticos em contraste com a característica da revelação 

direta da profecia clássica do Antigo Testamento57. Mas, no sexto século a.C. ocorre 

uma mudança de pensamento, no qual, a profecia agora tem que ser interpretada, isto 

reflete a visão crescente da distancia e transcendência de Deus, o qual, não revela sua 

palavra diretamente para os apocalípticos, como ele fez para os profetas do Antigo 

                                                           
53RUSSEL, D. S. Desvelamento divino. São Paulo: Paulus, 1997, p.41. 
54AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 112.  
55HANSON, P.D. The Dawn of Apocalyptic.Filadélfia: Fortress, 1975. Citado por: COLLINS, John J. A 
imaginação apocalíptica: Uma introdução à literatura apocalíptica judaica. São Paulo: Paulus, 2010, 
p.48.  
56AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 112.  
57Ibid. p.113. 
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Testamento, mas, no período do Segundo Templo as revelações são dadas 

indiretamente, por meio de visões e escritura58.  

Finalmente, o fenômeno da profecia e apocalíptica tem sido diferenciado pelo 

impulso básico da mensagem de cada uma. Para P. Hanson59 a única característica da 

profecia do Antigo Testamento é a tensão mantida entre visão e realidade. Conforme o 

autor, os profetas do Antigo Testamento tentaram traduzir suas visões de tal modo que a 

realidade política, social e religiosa foi vitalmente afetada. Somando-se a isto, a autor 

afirma que a profecia se transformou em apocalíptica, no momento em que a tensão 

entre visão e realidade foi relaxada e, portanto interrompida. Nesta concepção, a 

profecia se torna apocalíptica quando a tentativa de relatar visão cósmica para as 

realidades da vida contemporânea é abandonada. Por outro lado J.J. Collins60 afirma 

que a distinção fundamental entre profecia e apocalíptica está no tipo de mensagem que 

é apresentada. Para o autor, o oráculo profético foi endereçado diretamente para as 

pessoas e deixou aberta a possibilidade de arrependimento e mudança de coração em 

vista do julgamento iminente de Deus, mas, por outro lado a apocalíptica não tem 

aspecto condicional para a ameaça de julgamento, somente o veredicto que já tinha sido 

predeterminado por Deus.  

Segundo Aune61, o ponto de vista de Hanson é mais persuasivo, realmente a 

base para a tensão entre visão e realidade é social, e a transformação da profecia para 

apocalíptica foi inevitável. Já a perspectiva de Collins é enfraquecida pelo fato que 

profetas clássicos do Antigo Testamento não foram tão condicionais como muitos tem 

suposto. É importante notar que tanto para os profetas do Antigo Testamento como para 

os apocalípticos do Judaísmo Primitivo o julgamento de Deus se destaca como uma 

realidade sombria em face de sua pessoa.  

Podemos concluir que a literatura apocalíptica e a profecia foram uma dentre 

muitos meios de revelação dentro do Judaísmo Primitivo e da religião Israelita62. 

Entretanto, somos da opinião que a literatura apocalíptica é derivada historicamente dos 

                                                           
58Ibid. p.113. 
59HANSON, P.D. “Old Testament Apocalyptic Reexamined”. Interpretation, 25 (1971), p.454-479. 
Citado por: AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. 
Michigan: Grand Rapids, 1983. p. 113.       
60COLLINS, John J. The Apocalyptic Vision of the Book of  Daniel. Missoula, 1977, p.75-76. Citado por: 
AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: Grand 
Rapids, 1983. p. 114.       
61Ibid. p.114. 
62Ibid. p.114. 



27 

 

vários meios de revelação do Judaísmo Antigo, no qual a profecia israelita foi o mais 

importante exemplar.  

 

2.2. A Profecia Escatológica   

 

A escatologia apocalíptica é a crença que Deus intervirá logo na história humana 

para trazer um fim catastrófico para o mal em todas as suas formas, este pensamento foi 

muito difundido no Judaísmo Palestino de 200 a.C. a 100 d.C.63 Entretanto, Machado64 

afirma que escatologia e apocalíptica não são termos sinônimos, porque a segunda não 

lida só com o futuro. Este não é o eixo central da apocalíptica. O eixo central esta na 

ascensão aos céus e revelação de mistérios celestiais. Mas, é importante salientar que na 

escatologia apocalíptica o aspecto futurista ganha força, principalmente como forma de 

resposta sobrenatural que pareceu para muitos judeus ser um dilema insolúvel no senso 

comum: a ansiedade, a alienação, o abandono e a privação vivenciada nas esferas 

política, econômica, social e religiosa da vida Palestina65. Na escatologia apocalíptica a 

experiência visionária de conhecimento dos mistérios celestiais ganha mais um 

elemento, a esperança que estes mistérios revelados serão cumpridos em um futuro 

próximo.   

Muitas tentativas de respostas surgiram para as diversas causas das frustrações 

dos judeus no período do Segundo Templo, mas ao longo do tempo estas respostas 

começaram a vir de grupos organizados em torno desses ideais e eram chamados de 

movimentos milenaristas. Estes movimentos tinham características em comum: tinham 

um líder carismático que era dotado de poder sobrenatural para conduzir seus 

seguidores a realizar os objetivos em comum do grupo66.  Na Palestina os profetas ou 

messias foram considerados lideres dos movimentos milenaristas, pelo fato, deles terem 

sido escolhidos por Deus e dotados de poderes sobrenaturais, com o objetivo de 

preparar o caminho para a realização completa do governo escatológico de Deus. Estes 
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movimentos foram revitalizantes, ao propor a restauração dos ideais religiosos e 

nacionalistas dos Israelitas primitivos dentro de uma estrutura escatológica67. 

Duas categorias de comunicadores escatológicos foram distinguidas 

cuidadosamente pelos estudiosos. “messias” e “profetas”. Ambos têm função social 

nítida, como por exemplo, o que eles dizem e fazem formam uma unidade que 

providencia legitimação sobrenatural para eles mesmos e para o grupo que os 

acompanha. Em outras palavras, a profecia e o operador de milagres caminham juntos68. 

O messias é associado à imagem de um rei ideal em resposta a aliança davídica, 

considerada incondicional e eterna (2 Sam 7; Sl 89; 132. 11-12). O messias davídico 

esperado pelo povo foi concebido como uma figura militar que teve como primeira 

tarefa destruir os inimigos de Israel, purificar Jerusalém e o Templo, e ajuntar os 

israelitas dispersos como prelúdio a idade de ouro. Este messias não funcionaria como 

profeta, pregador de arrependimento, ou um operador de milagre69. 

Em relação à natureza dos comunicadores escatológicos, segundo Aune70, os 

estudiosos apresentam duas concepções: o messias davídico humano, que tinha a função 

militar, nacionalista e política, e o messias transcendente, designado de “Filho do 

Homem”. Estes dois tipos messiânicos não estão realmente separados, pois as tradições 

do Filho do Homem na apocalíptica judaica representam uma “transformação 

transcendental” das tradições messiânicas davídicas. Durante a última quarta parte do 

primeiro século depois de Cristo, a designação “Filho do Homem”é usada como um 

titulo messiânico nos evangelhos canônicos e na sexta visão do apocalipse de Esdras 

(IV Esdras). A designação é também usada para a figura do redentor celestial nas 

Similitudes de Enoque (I Enoque 37-71)71.  

O outro comunicador escatológico é a figura do “profeta”. Desse foi esperado 

que desempenhasse um papel mais minuciosamente religioso como: pregação de 

arrependimento em preparação para o dia de Yahweh, a interpretação definitiva da 

Torah, intercessão para Yahweh em favor de Israel, o desempenho de milagres como 

uma amostra de poder sobrenatural e autoridade72. Profetizar, no sentido de predizer 

julgamento ou salvação como consequência do comportamento presente ou passado, 
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não faz parte da função dos profetas escatológicos. Esta designação, conforme Aune, é 

atribuída parcialmente à visão que profeta escatológico é parte do cumprimento da 

profecia do Antigo Testamento, seja através da volta do profeta Elias, ou através do 

surgimento de um profeta semelhante a Moisés, segundo a interpretação possível, mas 

não demonstrável, de Dt 18.15-18. Por fim, algumas passagens nos evangelhos indicam 

que a concepção de um profeta escatológico podia ser uma figura rudimentar 

representando uma composição de idéias tiradas de várias imagens proféticas e 

messiânicas (Mc 6.15b; 8.28c; Lc 7.16,39; 24.19; Jo 4.19).    

 

2.3. A Profecia Clerical   

 

A profecia clerical faz parte das formas variadas de fala e escrita revelatória no 

Judaísmo do Segundo Templo. Primeiramente é um fenômeno oral, um tipo de 

historização (narrar acontecimentos), e uma profecia não escatológica associada ao 

sacerdócio. 

No Israel Antigo, os sacerdotes foram associados rigorosamente com atividade 

oracular em uma variedade de caminhos. Embora, o uso sacerdotal do Urim e Thumim 

aparentemente tenha cessado depois do tempo de Davi, no entanto, outras formas de 

atividade oracular parece ter continuado. A noção de profecia clerical (sacerdotal) ou 

profecia levítica tem um importante lugar no trabalho do cronista, no qual, não tem a 

assimilação das associações proféticas pré-exílica em relação aos cantores levíticos do 

Templo, mas é um paralelo, e talvez um fenômeno rival da profecia fora do culto73. A 

conexão próxima entre o sacerdócio e a adivinhação oracular está indicada em Esdras 

2.63 e Ne 7.65, onde nós encontramos a frase “o governador lhes disse que não 

comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim”. 

Outra referência importante é a profecia atribuída ao sumo sacerdote Caifás (18-36 d.C.) 

que está em João 11.49-52: “Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele 

ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra 

um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto 

de si mesmo; mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para 
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morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo 

os filhos de Deus, que andam dispersos”. 

Segundo Aune74, Josefo, um historiador Judeu de quem nós temos sido 

dependentes para nosso conhecimento do fenômeno profético durante o período do 

Segundo Templo, aparentemente se considerou como um profeta (embora ele nunca 

usasse o termo a si mesmo) ele viu um relação próxima entre seus dons proféticos e sua 

posição sacerdotal. Ele também se considerou como um interprete inspirado de sonhos e 

um interprete inspirado de profecias bíblicas. No entanto, o diferencial em Josefo, era a 

forma como se considerava um hábil discernidor do tempo de cumprimento dos 

oráculos proféticos antigos.  

Contudo, verificamos que a profecia clerical estava vinculada aos dons inerentes 

ao sacerdócio (interpretação de sonhos e profecias), principalmente aos seus lideres, 

como também a ligação com a atividade revelatória (sonhos, visões, profecias). Por fim, 

é interessante ressaltar que este tipo de profecia praticada no ambiente sacerdotal não 

estava em conexão com a profecia escatológica que ficava a margem desse contexto. 

 

2.4. A Profecia Sapiencial 

 

A profecia sapiencial não é escatológica, e não está conectada com os dons 

inerentes do sacerdócio, mas está conectada com a faculdade da sabedoria, que é 

especialmente particular do “homem santo”, “sábio”, ou “filósofo”75. Na diáspora havia 

uma associação muito próxima entre sabedoria e profecia, particularmente nos escritos 

de Fílon de Alexandria (20 a.C. – 50 d.C.), figura de crucial importância para nosso 

conhecimento do Judaísmo Egípcio durante o período greco-romano. Como muitos de 

seus contemporâneos Fílon foi um filósofo platônico eclético, não como os filósofos 

platônicos gregos, mas ele tinha suas peculiaridades com Judeu. Ele acreditava que o 

conhecimento mais elevado, é o conhecimento das idéias, e isso era comum no meio 

platônico, a partir desse entendimento, ele substitui o termo “profecia” pelo termo 

platônico “memória”, “recordação”. Neste sentido considera-se como um profeta. Em 
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seguida Fílon declara que o homem sábio tem o dom profético e considera os homens 

justos como os possuidores do espírito profético (Wis. 7.27). 

Segundo Fílon76, a experiência profética envolve “possessão divina” e “frenesi 

descontrolado”, sem mencionar a experiência psicofísica pessoal que ele descreve, 

como experiência de possessão divina.  Para ele o caminho que leva a experiência 

profética é o êxtase.    

Além do mais, Aune77 afirma que Fílon foi um profeta só no senso que ele 

conscientemente considerou a experiência revelatória profética como a mais alta fonte 

de conhecimento, e teve a experiência de uma intensa visão dentro da realidade 

sobrenatural. Por causa de uma associação próxima entre visão e inspiração profética 

que ele estabeleceu. O autor também destaca que Fílon parece ter transformado algumas 

das falas de Moisés em anúncios visionários de salvação ou julgamento.    

É importante destacar que Fílon aproxima o pensamento filosófico platônico (no 

qual, o conhecimento mais elevado, é o conhecimento das idéias) ao pensamento 

judaico primitivo (a respeito da importância da profecia como comunicação do mundo 

sobrenatural com o natural) para afirmar que a mais alta fonte de sabedoria provém da 

experiência profética, que não contempla a visão do passado ou do futuro no presente 

profético. Isto mostra que sua hermenêutica não está desassociada da sua tradição 

judaica. 

 

3. O Oráculo Greco-Romano 
 

A religião grega, bem como a Cultura grega em geral, está delimitada local e 

temporariamente pela esfera de ação da língua e da literatura grega. Não existem 

fundadores da religião ou documentos da revelação78.  

Os oráculos e a adivinhação desempenharam uma função regular e significante 

na vida dos gregos e romanos na antiguidade até o triunfo do Cristianismo sobre as 

                                                           
76Ibid. p.147. 
77Ibid. p.152. 
78BURKERT, Walter. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, p. 34-35. 



32 

 

religiões pagãs no quarto século d.C. Segundo Aune79, a maioria dos gregos não 

colecionava revelações divinas em uma forma escrita permanente e autoritária. Na visão 

Greco-Romana em contraste com a visão Judaica primitiva, a revelação divina não foi 

confinada a uma época passada, mas ao invés disso, a ciência da adivinhação foi um 

meio regular e contínuo de determinar a vontade dos deuses em quase toda questão 

concebível. 

Os métodos de conceder oráculos são quase tão diversos como as formas de 

culto. No entanto, o fato espetacular de um deus falar diretamente por meio de um 

médium que cai no estado de entusiasmós passa a primeiro plano80. A adivinhação pode 

ser definida como a arte ou ciência de interpretar mensagens simbólicas de deus. 

Oráculos em contrapartida são mensagens de um deus em linguagem humana, recebidas 

como confirmações deste deus, em resposta a perguntas81. Existiam várias formas de 

adivinhação praticada no mundo Greco-Romano incluindo a interpretação de: 1) lançar 

dados para tirar a sorte (cleromancia), 2) o vôo e comportamento de pássaros 

(ornitomancia), 3) a condição e comportamento de animais que vão para o sacrifício, ou 

seus órgãos vitais, antes e depois do sacrifício (hepatoscopia, hieromancia, piromancia), 

4) vários presságios ou sons (cledonomancia), e 5) sonhos (oneiromancia). A 

cleromancia e a oneiromancia foram comumente usadas para assegurar respostas 

oraculares de várias adivinhações, um fato que realça a relação próxima entre 

adivinhação oracular e outras formas de adivinhação82. 

O termo que os gregos usavam mais frequentemente para o profissional de 

adivinhação era mantis, que é traduzido por “adivinho”, “prognosticador”, “vidente” ou 

menos apropriado “profeta”83. Os pensadores Greco-Romanos cuidadosamente 

distinguiram entre “adivinhação técnica” e “adivinhação natural”. A adivinhação técnica 

depende do conhecimento, treino e habilidade dos mantis em observar e corretamente 

interpretar sinais, sacrifícios, sonhos, presságios, prodígios, em contrapartida, a 

adivinhação natural é a inspiração direta do mantis através do êxtase, transe ou visão84. 
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Entretanto, a mântica de inspiração é secundária, presume-se em geral que ela não seja 

nem sequer de proveniência grega, pelo fato que no Oriente, mulheres “delirantes” a 

partir das quais o deus fala encontra-se muito antes, em Mari, no segundo milênio e na 

Assíria, no Primeiro milênio85.               

Passaremos abordar os lugares e as pessoas no contexto da tradição oracular 

Greco-Romana, com o propósito de identificar as características dos oráculos gregos 

presentes na literatura da época. 

 

3.1. O Local de Culto    

 

De acordo com um esquema corrente de desenvolvimento, a caverna teria sido a 

habitação mais primitiva do homem que, posteriormente, foi mantida como local de 

inumação e, finalmente, como domicílio dos deuses86. No entanto, as cavernas-

santuários são uma peculiaridade da Creta Minóica, onde, foi confirmada a existência de 

pelo menos quinze. É notório que se procurava o encontro com o sagrado em locais de 

difícil acesso e tenebrosamente escuros87. Podemos verificar como exemplo desta 

prática, as Cavernas pintadas do Paleolítico Superior, nas quais os caçadores criaram 

para si um mundo transcendente de imagens, outro exemplo é a caverna Vernafeto que 

contém desenhos gravados de uma deusa dos animais, nua, com os braços levantados, 

com arcos e setas, entre animais da caça e da pesca88. 

Não menos característico que as cavernas de culto são os santuários em picos. 

Eles encontram-se em cumes montanhosos particularmente altos, afastados da morada 

dos Homens e para alcançá-los é necessária até uma hora de caminho89. O que é 

característico destes santuários são o amontoado de argila formando um altar simples, as 

figuras de animais, principalmente vacas e ovelhas, a seu lado estatuetas de homens e 

mulheres, em pé, em gesto de veneração devota90. Pela forma simples de ser e pelas 

figuras de animais como vaca e ovelha, é evidente que o culto era mantido por pastores 
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dos montes. Mais de vinte santuários em picos foram encontrados. A Caverna de Zeus 

no Iuctas perto de Cnossos pertence a esse número. O ato mais impressionante da 

festividade nos picos era a fogueira acesa ao anoitecer, onde as figuras de argila eram 

deixadas cair sobre as brasas, depois o local era limpo, e também ossos de animais 

estavam presentes91. 

Na Iconografia, principalmente nas imagens dos anéis de ouro, aparece uma 

imagem distintiva de uma árvore enorme, quase sempre rodeada de um muro, ou seja, 

isolada, e que era considerada sagrada92. Na maioria das vezes, as árvores parecem ser 

figueiras e oliveiras, no entanto, dançadores movem-se com gestos extáticos defronte da 

árvore, ou uma divindade aparece aos seus adoradores93. Estas árvores estavam 

localizadas em campos abertos e não eram presentes nos montes ou em complexos 

palacianos. No abrigo das árvores as pessoas comuns se dirigiam para buscar a presença 

da divindade que aparecia no momento da dança extática. 

Começando a descoberta da cultura minóica com a escavação dos palácios de 

Cnossos, foram descobertos pequenos espaços cultuais dentro dos palácios e das casas, 

os quais são identificáveis por oferendas solenes, utensílios de culto e símbolos (chifres 

e machados duplos)94. Este espaço era conhecido como santuário doméstico, cuja 

característica é a presença das deusas-cobras, ou seja, a presença feminina é sempre 

vista, diferente nas cavernas ou nos santuários em picos que isto não ocorre. Outra 

característica do culto doméstico são as representações de cobras. Nos santuários 

domésticos minóicos, principalmente em Gúrnia, foram encontradas imagens de cobras 

nas canecas ao redor da mesa de sacrifícios, simbolizando o mundo dos mortos, dos 

heróis, e dos deuses do mundo subterrâneo95. 

Durante o período Helenístico (350 a.C. – 50 d.C.), os grandes santuários 

oraculares tinham experimentado um demorado, mas contínuo declínio, alcançando sua 

queda mais baixa no começo do período romano (50 d.C.). Entretanto, muitos destes 

oráculos experimentaram uma renascença no segundo e terceiro séculos d.C., um 

período que muitos tem erroneamente considerado como um declínio social e cultural96. 
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Com certeza, o declínio dos grandes centros oraculares pode ter sido causado pela 

mudança da situação política das cidades-estados Grega.  

Durante o segundo século d.C., quando os santuários oraculares local foram 

experimentando uma renascença, pouco dos primeiros centros oraculares ilustres ainda 

funcionavam. O oráculo de Apolo em Delfos, o oráculo de Zeus Ammon ao Oasis de 

Siwah na Líbia, de Mopsos e Anfilocos a Mallos na Cilícia, e de Trofonios na Lebadéia 

estavam ainda operando no começo do segundo século d.C.97. 

Nos santuários oraculares local, onde consultas foram direcionadas para tais 

deuses como Apolo (existiam mais do que 30 oráculos Apolíneos), Zeus, e Dionísio, ou 

tais heróis como Anfíloco, Trofônio, Anfiarus, exibiram um número de características 

comum98. Tanto os oráculos dos deuses como os oráculos dos heróis que tiveram um 

caráter ctônico (relativo à terra; ao mundo subterrâneo em oposição às divindades 

olímpicas), foram inseparavelmente conectados com o lugar tradicional de seus cultos. 

No culto ctônico, o animal era morto em um “poço” ou “câmara profunda”, já no culto 

as divindades olímpicas, pelo contrário, o animal era sacrificado sobre um “altar” 

elevado.  

Em cada santuário oracular local lendas preservadas falavam como o lugar tinha 

originalmente sido descoberto, como o culto tinha sido instituído, ou como o lugar tinha 

recebido suas potências oraculares99. Como exemplo, temos a lendas que enfatizaram a 

descoberta de Delfos na antiguidade. Na estória, anteriormente sendo levado por Apolo 

da Terra, o oráculo volta para Terra para Temis, Temis para Febe, e finalmente Febe 

colocada aos cuidados de Apolo100. 

 

3.2. Os Tipos de Oráculos    

 

Nos cultos realizados nos santuários estão presentes os deuses e os seus sinais 

divinos, entretanto, o êxito na interpretação desses sinais pode propagar a fama de um 
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deus e do santuário que o representa. Segundo Burkert101, desde o século VIII, 

determinados lugares adquirem significado supraregional, no qual, um deus concede 

conselho a quem busca um “serviço”, os gregos denominavam os lugares de chresmós, 

chrestérion ou manteîon, os romanos de oraculum. 

No Israel Antigo e nas religiões Greco-Romana a sorte sagrada foi muito usada 

para conhecer a vontade de deus sobre determinado assunto da vida cotidiana. Esta 

forma de buscar o sagrado é consolidada como o primeiro tipo de oráculo, o “oráculo de 

sorte”. Muitas questões dos oráculos que sobreviveram são formuladas em um caminho 

que deus é apresentado com uma alternativa para que possa responder apenas 

positivamente ou negativamente102. Formas típicas de perguntar são: “eu devo”, “eu não 

devo” fazer tal e tal coisa? ou, “é melhor e mais benéfico que as pessoas da cidade X 

tenham fundado uma colônia na cidade Y?" As questões são designadas para exigir 

somente um “sim” ou “não” de resposta, um tipo de resposta para que a sorte fosse 

eminentemente adequada. Como exemplo, nós temos o oráculo de Apolo para Delfos, 

embora seja mais famoso pelas respostas oraculares inspiradas da sacerdotisa Pítia, o 

oráculo de sorte foi usado mais frequentemente para providenciar respostas oraculares a 

perguntas do que a fala inspirada de Pítia103. 

O segundo tipo de oráculo muito difundido no mundo Greco-Romano foram os 

oráculos de sonhos, ou oráculos de incubação, quando é exigido da pessoa que pergunta 

que gaste a noite no santuário mais profundo de um templo (o abaton ou adyton) onde 

um sonho revelatório pode ser concedido104. O termo enkoimesis, “incubação”, significa 

“um sono no Templo” para buscar sonhos oraculares e cura. Os sacerdotes estão a 

postos para ajudar a interpretar os sonhos. Esta incubação vai florescer depois, 

sobretudo na esfera dos deuses curandeiros, em Amfereíon perto de Oropos105. Muitos 

oráculos de incubação foram oráculos de cura e muitos oráculos de cura foram esses do 

deus Asclépio, no qual, foi estimado que existisse mais de duzentos santuários desse 

                                                           
101BURKERT, Walter. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, p. 238. 
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deus por toda parte do mundo Greco-Romano no fim do terceiro século d.C.106. Em 

Patara, na Lícia, nós temos o exemplo da sacerdotisa que era encerrada no templo à 

noite e então, ela era possuída pelo deus que lhe transmitia a profecia107. 

Em contraste com os métodos adivinhatórios usados pelos oráculos de sorte e de 

incubação, as respostas oraculares para perguntas feitas pelos inquiridores aos oráculos 

inspirados tomaram a forma de pronunciamentos feita por um culto oficial108. As 

respostas oraculares são quase sempre facilmente inteligíveis. Os oráculos inspirados 

são o terceiro tipo de oráculo no mundo Greco-Romano. Em gerações anteriores 

inspiração oracular foi amplamente considerada como um fenômeno não grego que 

tinha invadido a Grécia do norte ou leste com a chegada do culto de Dionísio109. 

Entretanto, mais recentemente o fenômeno de inspiração oracular tem sido aceito como 

um fenômeno completamente Grego. Todavia, fenômenos de inspiração religiosa já 

eram praticados desde tempos mais antigos, como por exemplo, no Judaísmo do 

Segundo Templo, mas com certeza, o fenômeno grego tem suas características 

peculiares, como fornecer ajuda subsidiária nos processos clarificação que já se 

encontra em curso, diferentemente do fenômeno de inspiração realizado no Judaísmo do 

Segundo Templo que se preocupava com acontecimentos futuros que mudariam a 

condição do homem justo.     

Os gregos acreditavam que respostas oraculares por meio de fala humana não 

eram apenas divinamente inspiradas, mas elas foram às expressões de deus através de 

intermediários humanos110. Esta convicção é confirmada pela forma de muitos oráculos: 

eles são frequentemente apresentados como a fala dirigida da divindade oracular. Na 

lenda Défica de Koretas temos um exemplo de inspiração oracular, “um pastor que 

acidentalmente caiu na fenda depois do santuário de Apolo e começou pronunciar 

profecias involuntariamente” em um estado incontrolado de transe de possessão111.  
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3.3. As Formas e Funções dos Oráculos  

 

Na Grécia, uma das utilizações mais antigas da escrita, que começou a difundir-

se cerca de 730 a.C., foi certamente a fixação dos enunciados oraculares. Os velhos 

enunciados foram colecionados em forma escrita para permanecerem à disposição das 

pessoas112. Segundo Aune113, muitos oráculos gregos eram curtos, consistindo de uma a 

quatro linhas, entretanto, oráculos mais longos foram ocasionalmente entregues para 

importantes visitantes dos santuários oraculares famosos.  

Os oráculos gregos exibem uma uniformidade de estilo impressionante, eles são 

curtos e escritos em versos, usualmente em forma poética: hexâmetro datílico (consiste 

de “seis versos”) sendo cada um datílico (uma sequência de três sílabas poéticas, a 

primeira longa e as duas seguintes breves). Este tipo de forma poética é encontrado na 

literatura grega mais antiga de Homero e Hesíodo (do oitavo ao sétimo século a.C), e 

também no oráculo de Delfos:  

De toda a Terra, Pelasgo Argos é o melhor, 

Cavalos de Tessália, mulheres de Lacedemônia, 

E homens que bebe as águas da justa Aretusa. 

Ainda destes o melhor são aqueles que habitam 

Entre Tirinto e Arcádia rica em rebanhos, 

Argivos com corpetes de linho, incentivos para batalha. 

Mas você de Aegium nem são terceiro nem quarto 

Nem décimo segundo, nem em inteligência ou número114. 

 

As oito linhas deste oráculo são em hexâmetro datílico, entretanto, outros 

oráculos délficos foram produzidos em iâmbico trimétrico (consiste de “três versos”) 

sendo cada um iâmbico (uma sequência de duas sílabas poéticas, a primeira breve e a 

segunda longa). Os oráculos em forma de prosa se tornaram comum durante o primeiro 

e segundo séculos d.C.  
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A forma poética dos oráculos foi considerada como uma indicação de sua 

origem divina no período Helenístico e Romano, desde que os gregos aceitaram 

amplamente a inspiração divina da poesia115. Para os gregos, as belas formas que os 

oráculos foram formados revelam a sua natureza divina.  

A obscuridade parece ter sido um elemento essencial no gênero dos oráculos 

antigos. Como exemplo tem a fala de Heráclides: “o Senhor de quem o oráculo está em 

Delfos nem declara nem oculta, mas dá um sinal (semainei)”116. Isto mostra que 

oráculos gregos requeriam algum tipo de interpretação particular, mas que isso 

demonstra o ceticismo até que o cumprimento fosse óbvio.  

Este uso de enigmas oraculares revela alguns aspectos interessantes da 

perspectiva religiosa Grega: 1) fala oracular, embora difícil para entender, é um meio 

absolutamente confiável de como a vontade dos deuses é comunicada para o homem, 2) 

a relação entre deuses e homens é um tipo de jogo, no qual, sagacidade e esperteza são 

habilidades absolutamente essenciais por parte do homem, 3) apesar de tentar controlar 

os deuses através de rituais religiosos apropriados, os deuses e o destino pode às vezes 

agir por caminhos caprichosos e imprevisíveis117. Todavia, a obscuridade foi sempre 

uma característica das respostas oraculares, no qual, foi mais importante ocultar do que 

revelar a resposta oracular dos deuses, este modo de ver foi particularmente muito 

difundido durante o período Greco-Romano. Portanto, no pensamento Grego antigo, a 

obscuridade e a forma profética sugeriram a origem divina da fala oracular.  

Passaremos a analisar os dois tipos gerais de respostas oraculares, as respostas 

solicitadas e as não solicitadas. Segundo Aune118, a grande maioria dos oráculos que 

tem sido preservado na literatura antiga, papiro, e inscrições são respostas oraculares 

solicitadas. Estas respostas foram muito curtas, consistindo de não mais do que uma ou 

duas linhas. A primeira parte das respostas oraculares é agrupada em três categorias 

primarias que correspondem às três maiores funções das respostas119:  
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1) Oráculos Preditivos: 

 

Este tipo de oráculo revela o futuro curso dos eventos. Os inquiridores 

solicitavam orientação para minimizar os riscos inerentes em vários tipos de 

empreendimento ou situações problemáticas.   

Como exemplo tem o oráculo de seis linhas em prosa, no qual, foram uma parte 

de uma tabela preparada para pergunta e resposta, as chamadas Sortes Astrampsychi: 

Você não (é) irá escapar da calúnia. 

Você não (é) será o herdeiro de sua esposa. 

Você não (obtem) obterá o dote. 

Você não (é) será reconciliado com seus mestres. 

A pessoa que está doente vai se recuperar. 

O bebê não (é) será trazido120. 

 

O verbo em cada resposta está no tempo presente, mas o significado é o presente 

futurístico oracular. 

2) Oráculos de Diagnóstico: 

Este oráculo fornece informação não conhecida para o inquiridor sobre o 

passado ou o presente. Como exemplo tem o oráculo produzido por Glauco Asclépio no 

meio do segundo século d.C., no qual, quando perguntado o que Epicurus estava 

fazendo no Hades, ele respondeu: 

Com pesados grilhões nos pés, ele se senta na lama imunda121. 

3) Oráculos Prescritivos: 

O inquiridor é intimado ou ordenado para tomar um curso particular da ação. 

Este tipo de oráculo favorece o modo imperativo. O oráculo responde qual atitude o 

inquiridor deve tomar. Como exemplo tem os livros Órficos que são oráculos cantados 

por Orfeu e escritos por Musaios no segundo século d.C. A pergunta é feita ao Oráculo 

de Apolo em Didima: 

Seu profeta Damiano pergunta: “no seu santuário próximo ao recinto do altar 
para todos os deuses você não vê ainda um altar construído para sua irmã 
mais santa, a deusa Sóter Coré surgida a partir do próprio pai. Mas, um 
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amigo de deus, aflito a um tal estado de negócios, pergunta a você, Senhor de 
Didima, Hélio Apolo, para profetizar para ele se você permite ele erigir um 
altar de sua criança próximo ao altar de frutificação de Demétrio”. 

O deus declarou por um oráculo: “execute esta honra para Sóter Coré no 
arredor do altar”122. 

 

A resposta indica o que deve ser feito, por isso, o uso do imperativo é 

apropriado. Os oráculos preditivos e diagnósticos podem ser distinguidos dos oráculos 

prescritivos em que os dois primeiros tipos são basicamente respostas de pedidos para 

vários tipos de data, ou seja, levando em consideração mais a questão do tempo 

(passado, presente, futuro), no entanto, o último tipo é uma resposta para perguntas 

considerando o tipo de ação que o inquiridor deve tomar, ou seja, é um oráculo que 

profere conselhos imperativos.  

A primeira parte das respostas oraculares solicitadas foi analisada, no qual, 

verificamos uma estrutura mais simples na composição do oráculo, vamos analisar 

como a estrutura da primeira parte é modificada e expandida para formar a segunda 

parte das respostas oraculares. 

A segunda parte é agrupada em três tipos de respostas oraculares: 

1) Oráculos Expositivos: 

A estrutura típica destes oráculos é ilustrada por estas seis respostas oraculares 

das Sortes Astrampsychi:  

Você não vai ser vendido ainda. Não é conveniente para você. 

Você tem sido envenenado. Ajude a você mesmo. 

Sua propriedade não é para ser vendida em leilão. Não tenha medo. 

Você não será insultado agora. Não se preocupe. 

Você não é vencedor. Persevere. 

Você não é para herdar. Silêncio123. 

 

Segundo Aune124, o primeiro elemento de cada oráculo é uma afirmação 

preditiva no tempo futuro ou presente futurístico (com exceção da segunda resposta), 

quando o segundo elemento (na primeira instância) está no modo imperativo. Em 

relação às funções do segundo elemento presente no oráculo é notória a variedade de 
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caminhos, mas sempre como uma elaboração, explanação ou exposição da afirmação 

básica. Nos exemplos citados acima o segundo elemento fornece: 1) conforto para o 

desapontamento do inquiridor, 2) encorajamento para o inquiridor que tem recebido 

boas notícias, 3) uma razão ou fundamento para a afirmação primária feita na 

resposta125.    

2) Oráculos Condicionais 

Este é um dos mais comuns tipos de respostas oraculares da segunda parte. 

Quando a condição ou condições descritas na prótase (primeira parte de um período) 

introduzida por tais partículas como “se” e “quando” fosse cumprida, então a predição 

expressada na apódose (segundo membro da frase) estava esperada para ocorrer. 

Segundo Aune126, esta forma oracular é de relevância particular para o estudo das 

formas de fala profética cristã primitiva desde que se assemelha ao “pronunciamento de 

lei sagrada”.  

Um típico exemplo de um oráculo condicional é o oráculo de duas linhas e 

preservado na forma de hexâmetro em uma inscrição no santuário de Grynaion Apolo 

em Aetolia:  

Quando você honrar o filho de Leto, Febo (Apolo) e Zeus Patroios, 

Você receberá fama, então aperte suas algemas aqui na árvore127. 

A afirmação preditiva na segunda linha deste oráculo está dependendo do 

cumprimento da prescrição redigida na primeira linha. 

3) Oráculos Adversativos 

Os oráculos adversativos são caracterizados pela reversão repentina da situação 

ou uma crítica abrupta. Uma bem-aventurança que prediz uma reversão de sorte é citada 

por Ateneu: 

Feliz, tu Sibarite, todos felizes para sempre. 

Estar em tua abundância, enquanto honrando a raça deles que vivem para 
sempre. 

Mas quando tu mantiveres um homem mortal em reverência ao invés de um 
deus,  

Então, guerra e conflitos civis virá sobre ti128. 
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O pronunciamento de benção domina as primeiras duas linhas, quando a 

afirmação adversativa nas últimas duas tem a forma de um oráculo condicional com um 

modelo “quando x, então y”. 

A partir do quarto século a.C. durante o período Greco-Romano começou a 

surgir com mais frequência o segundo tipo das respostas oraculares, os oráculos não 

solicitados. Eles tinham a tendência de ocorrer também com maior frequência no 

Oriente do que nas terras do Mediterrâneo Ocidental e também nos tempos de crises 

sociais. Este tipo de oráculo não foi suscitado por questões, mas foi a expressão 

espontânea dos médiuns em um estado de possessão de transe ou transe. Segundo 

Aune129, talvez o mais antigo tipo de oráculo espontâneo é o oráculo de sonho não 

solicitado.  

Oráculos não solicitados foram pronunciados por médiuns cultos no santuário do 

oráculo. Por exemplo, aproximadamente cinco por cento dos oráculos Délficos 

sobreviventes parece ser pronunciamentos espontâneos da Pítia. Muitos destes oráculos 

foram considerados espúrios, e só foram aceitos como autênticos, depois que fossem 

padronizados a partir dos modelos genuínos.  

Como exemplo tem um dos oráculos de Glauco Asclépio no meio do segundo 

século d.C., o seguinte oráculo espontâneo pronunciado durante uma praga que 

alcançou o Império Romano em 166 d.C. é uma exceção: 

Febo (Apolo) as proteções não cortadas fora da nuvem da peste130.  

Este oráculo é um exemplo de uma resposta não solicitada durante um tempo de 

crises sociais. Diante do terror muito difundido pela praga, a aplicação do oráculo teria 

sido óbvia para todos. O oráculo foi inscrito em casas como um amuleto mágico 

apotropaico (que tem poder de afastar influências maléficas), afirma Aune131. 

Uma categoria maior dos oráculos não solicitados é o oráculo de legitimação, 

que tem três tipos: 
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1) Oráculos de Reconhecimento 

É um tipo de fala oracular ou profética encontrada no Antigo Testamento, 

Judaísmo Primitivo, Cristianismo Primitivo e no mundo Greco-Romano. Este oráculo 

fornece identificação sobrenatural para algum individuo de importância singular: ou 

alguém de parentesco divino ou quem se tornará um rei. Como exemplo tem o oráculo 

apontado para Alexandre de Abonoteichos, enfatizando sua linhagem divina e indicando 

sua cura e habilidades oraculares:  

Aqui em sua visão é um descendente de Perseu, querido para Febo (Apolo);  

Este é Alexandre divino, que dividiu o sangue do curandeiro132. 

2) Oráculos de Recomendação 

Este tipo tem a função de direcionar os destinatários dos oráculos para outra 

fonte fidedigna de revelação divina do que esta representada pelo orador. Como 

exemplo têm três oráculos espontâneos de recomendação, todos atribuídos a Glauco 

Asclépio: 

Vai agora para Claros, para ouvir a voz do meu pai. 

Vai para o santuário de Branchidae e obedeça aos oráculos. 

Parta para Mallos e as profecias de Antíloco133. 

3) Oráculos de Auto-Recomendação 

O orador reivindica ser um autêntico instrumento da revelação divina. Estes 

oráculos servem para legitimar o médium, através de quem a divindade revela sua 

vontade completamente. Como exemplo tem uma citação dos oráculos sibilinos: 

Eu sou metade mortal, metade divina; 

Uma ninfa imortal era minha mãe, meu pai um comedor de milho; 

Do lado da minha mãe de nascimento Ideal, mas minha pátria era vermelha; 

Marpessus, sagrada para a Mãe, e o rio Aidoneus134. 

O ancestral divino da Sibila é enfatizado neste oráculo hexâmetro de quatro 

linhas. A proposta foi a legitimação da coleção de oráculo ressaltando a linhagem divina 

do autor.  
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3.4. Os Oráculos Sibilinos  

Em um famoso hino do século XIII d.C., escrito em latim, chamado Dies irae 

(Dia da ira) está dito na primeira estrofe da sequência rimada medieval que evoca o fim 

do mundo e o Juízo Final, Teste David cum Sibylla (testemunho de Davi com Sibila) 

Quem é essa Sibila, por que ela se encontra subitamente ao lado do rei Davi, e como ela 

assume o papel da profetisa do fim iminente?135  

Segundo Aune136, a Sibila (uma designação cuja etimologia é desconhecida), foi 

sempre uma mulher e de longe mais popular do que Baco, que foi sempre considerado 

como homem. As características da Sibila são: 1) ela pertencia a um passado remoto, 2) 

seus oráculos foram pensamentos pronunciados em um estado de inspiração ou 

possessão divina, 3) estes oráculos foram pronunciados espontaneamente e não em 

resposta para perguntas, 4) as coleções de seus oráculos foram biografia e 

completamente circulados no período Greco-Romano. Somando a isso, Klauck137 

afirma que a Sibila era uma mulher de idade avançada, com dons visionários que 

irrompem de tempos em tempos, sem ligação fixa a um lugar de oráculo, ela anuncia em 

estado de êxtase sinais premonitórios funestos e catástrofes.  

Os oráculos sibilinos são um fenômeno muito difundido no mundo antigo. Eles 

foram encontrados invariavelmente em hexâmetros épico Grego (talvez influenciado 

pelo oráculo de Delfos), mas o fenômeno não foi peculiar da Grécia138. Muitas sibilas 

eram Asiáticas e seu tipo de profecia é amplamente assumido para ter vindo para Grécia 

do Oriente. O número de sibilas cresceu rapidamente na literatura, não parece certo que 

todas as sibilas citadas fossem históricas, entretanto, é notório que houve tentativas de 

legitimar coletâneas de oráculos atribuindo a elas uma sibila de autora139. Entre as mais 

famosas dessas sibilas, está a de Eritréia na Ásia Menor e a sibila de Cumas na Itália. A 

primeira vez que a sibila é mencionada, foi pela famosa afirmação atribuída ao filósofo 

Heráclito (século VI a.C.): 
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Mas, “a Sibila com lábios frenéticos,” segundo Heráclito, “proferindo 

palavras tristes”, não embelezadas, não perfumadas, ainda alcança a mil 

anos com sua voz, por meio do deus140. 

Autores como Aune141 e Collins142, mostram que os oráculos sibilinos judaicos e 

cristãos faziam previsões de desgraças e catástrofes que viriam sobre a humanidade. 

Provavelmente, uma posição crítica à cultura dominante grega e romana. Além dos 

oráculos sibilinos gregos, havia um oráculo sibilino caldeu (Babilônia). Judeus e 

cristãos se apropriaram desse gênero literário e produziram coletâneas de oráculos 

sibilinos, a fim de promover o monoteísmo, atacar o império romano, articular sua 

própria esperança messiânica e, dessa forma, defender expectativas escatológicas143 O 

termo “sibila” foi, portanto, um pseudônimo que tentava legitimar oráculos que podem 

ou não podem ter sido pronunciados em um estado de possessão divina por 

adivinhadores que coletaram e interpretaram tais oráculos144. 

Todos os oráculos sibilinos eram essencialmente religiosos. Prodígios, 

maravilhas, e crises políticas foram todos relacionados com a vontade dos deuses e a 

maneira certa de adoração145.  A sibila pagã falava de Apolo, em contrapartida, a sibila 

judaica falava de Yahweh. A coleção desses oráculos escritos em grego era consultada 

nos momentos de crise do Império Romano, a consulta ocorria da seguinte maneira: os 

especialistas escolhiam uma das folhas de um livro oracular, que eram empilhadas 

soltas uma sobre as outras, e o texto ali encontrado era visto como uma informação 

fundamental146. Depois o Senado Romano tomava a decisão sobre o que iria fazer em 

seguida.  

No inicio dos livros dois e três dos oráculos sibilinos tem duas citações 

importantes que expressa o fenômeno do êxtase. No segundo livro, está escrito: 

                                                           
140AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 37.  
141Ibid. p.37.  
142CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.318. 
143KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
doméstica, cultos de mistérios, crença popular. São Paulo: Loyola, 2011, p.217. 
144AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 38.  
145CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.320. 
146KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
doméstica, cultos de mistérios, crença popular. São Paulo: Loyola, 2011, p.217. 
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Eu falarei o que segue com todo meu ser em êxtase, 

Porque, eu não sei o que eu digo, mas deus manda me pronunciar cada 

coisa147. 

  E no começo do terceiro livro, está escrito: 

Mas, porque meu coração treme outra vez? E porque meu espírito é açoitado 

por um chicote, compelido a partir de dentro para proclamar um oráculo 

para todos? Mas eu proclamarei todas as coisas outra vez, como deus me 

manda dizer para os homens148. 

Nas duas citações é evidente uma proclamação profética em êxtase. A sibila 

simplesmente impelida por deus proclama uma mensagem em um estado de êxtase para 

os homens. Transmitir uma mensagem profética em um estado de transe revelatório era 

comum no Antigo Oriente Próximo, como realmente é por toda parte do mundo, afirma 

Aune149. 

Por fim, verificamos que os oráculos Greco-Romanos ocasionalmente estavam 

preocupados com valores religiosos ou morais, isto mostra que a revelação divina 

desempenhou uma função social diferente no mundo Greco-Romano do que para os 

Judeus ou Cristãos. Os oráculos proféticos no mundo Grego foram suportados 

pessoalmente por um funcionamento em um culto central, funcionando mais para criar 

estabilidade e continuidade com valores tradicionais do que introduzir ou legitimar 

inovações. Outra diferença é que profecias não solicitadas do Antigo Testamento e do 

Judaísmo Primitivo foram frequentemente entregues durante períodos de crises sociais e 

revoltas expondo com isso um julgamento vindouro para os maus e os bons, enquanto 

consultas aos oráculos no mundo Greco-Romano foi uma maneira de regular os 

empreendimentos humanos reduzindo os riscos inerentes a eles, ou seja, no contexto 

Grego, a ajuda à decisão, o reforço da autoconfiança, era mais importante do que saber 

antecipadamente as coisas. Os oráculos ajudavam as pessoas a tomarem decisões ou 

não, sem especificar muita das vezes o que iria acontecer.    

 

                                                           
147CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.345. 
148Ibid. p.362.  
149AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 86.  
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CAPÍTULO 2  

O Fenômeno da Glossolalia no Mundo Religioso do 1° Século 
 

1. A Glossolalia e a Religião Entusiástica Helenística 
 

Em uma visão geral, linguagens sacerdotais com seus vocabulários arcaicos, 

algumas vezes são encontradas em uma linguagem sem sentido, sons inarticulados, 

assobios, e a imitação de sons de animais que são classificados como linguagens 

inventadas, ritualmente praticadas. Este tipo de linguagem é encontrado em diferentes 

períodos e lugares nas religiões do mundo. Nosso objeto de estudo é a glossolalia cristã 

primitiva que tem como característica a vocalização de um som desconhecido. O 

objetivo da presente pesquisa é: verificar se a glossolalia cristã primitiva tem paralelo 

com a religião popular Helenística ou tem paralelo com a apocalíptica Judaica primitiva. 

Para isso, analisaremos aspectos importantes da religião Helênica e consequentemente 

da religião Judaica Pós-Exílica. 

 

 

1.1. O Êxtase Religioso 

 

Uma vez que o sagrado, o divino, aparece sempre como o extraordinário, como 

o totalmente diferente, as experiências de extrema impotência em face de uma 

consciência alterada, alargada, são pelo menos um dos suportes essenciais da religião150. 

Uma antiga denominação grega para um estado alterado de consciência é éntheos: “o 

deus dentro de si”, o qual fala dentro do homem com uma voz diferente e 

incompreensível, e que o obriga a fazer movimentos estranhos, sem sentido151.   

Entretanto, muitos estudiosos tem sido imprecisos no uso do termo “êxtase”. 

Segundo Wilson152 poucos estudiosos definem o termo em seus trabalhos, mas muitos 

parecem ver o êxtase como o meio em que a comunicação divino-humana ocorre. 

                                                           
150BURKERT, Walter. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, p. 225.  
151 Ibid. p.225-226.  
152 WILSON, R. Prophecy and Ecstasy: Are-examination, JBL, 98 (1979), p.324. 
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Entretanto, estudiosos frequentemente usam o termo “êxtase” para referirem-se as 

características comportamentais observáveis exibidas pela pessoa em comunicação com 

o mundo divino, conclui o autor153. 

Já o “transe”154 é uma palavra usada pelos antropologistas e psicólogos para 

descrever um estado psicológico e fisiológico, tipicamente marcado pela redução 

sensitiva ao estimulo, perda ou alteração de conhecimento do que está acontecendo e a 

substituição da atividade voluntária pela automática. A diferença entre os dois termos 

está no fato que a palavra “transe” é usualmente usada pelos antropologistas para 

referirem-se a um tipo de comportamento, por outro lado a palavra “êxtase” é usada 

para descrever o processo, pelo qual, ocorre a comunicação entre o divino e o humano. 

Segundo a etimologia da palavra, ἔκστασις (ἐξίστημι) significa: um estado de 

consternação ou profunda experiência emocional ao ponto de estar fora de si em que a 

consciência é totalmente ou parcialmente suspendida155. Passaremos a analisar os 

significados que alguns estudiosos atribuem ao fenômeno do êxtase.  

Segundo Friedrich156, Fílon apresenta quatro estágios do êxtase: 1) o desvario, 

que envolve folia; 2) o estimulo poderoso provocado pelos eventos inesperados; 3) a 

quietude do espírito; 4) a verdadeira experiência pneumática- ser tomado pelo divino e 

ter a inspiração apreciada pelos profetas.  

Outra teoria importante é a de Gunkel157 que afirma que o êxtase é um estado 

peculiar do espírito e do corpo que se apodera do homem quando este experimenta uma 

sensação particularmente intensa. Esta tomada do homem pela divindade faz com que 

este mesmo homem perca o domínio de seus membros, tropeça e balbucia como um 

bêbado, diminuindo sua sensibilidade à dor física e se sente muito animado, conclui o 

autor. 

Lindblom158 define o êxtase como “o estado anormal de consciência em que a 

pessoa está tão intensamente absorvida por uma única idéia ou um único sentimento, 

                                                           
153Ibid. p.324.  
154Ibid. p.324.  
155BAUER, W; ARNDT, W; GINGRICH, F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Christian Literature. Chicago Press, 2001, p.309. 
156KITTEL, Gerhard; FRIEDRICH, Gerhard. Theological Dictionary of the New Testament. v6 Grand 
Rapids, Wm. Eerdmans Pub. Co., 1964-1976, p.822. 
157SICRE, José Luis. Profetismo em Israel: O profeta. Os profetas. A mensagem. Rio de Janeiro: Vozes, 
1996. p.107.   
158Ibid. p.108.  
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que mais ou menos fica sustado o curso normal da vida psíquica". Para o autor, há um 

êxtase que implica em extinção total da consciência normal, completa insensibilidade e 

anestesia. E também, há um êxtase que se aproxima de um ataque normal de ausência 

mental ou de uma excitação intensa.  

Quatro critérios são sugeridos por Grudem159 para verificar se uma pessoa está 

em um estado de êxtase: 1) falar contra sua vontade; 2) perder o autocontrole e delirar 

violentamente; 3) falar coisas sem sentido para ele mesmo; 4) estar inconsciente por um 

tempo das coisas que estão ao seu redor. Para o autor, se algum destes critérios 

acontecerem com a pessoa, ela experimentou verdadeiramente um êxtase religioso. 

Entretanto, o fato de alguém profetizar em um estado excitado, ou meramente falar com 

forte emoção, ou ter um alto nível de concentração ou consciência do sentido das suas 

palavras, ou ter uma percepção intensa da presença de Deus em sua mente, na opinião 

do autor, não é suficiente para se considerar um estado anormal que justifique o uso do 

termo “êxtase”. 

Para Grudem podemos chamar de “êxtase” só um estado completamente 

alterado da consciência humana, no qual, a pessoa que está sendo tomada por algum 

“espírito” perde totalmente a consciência do que está ocorrendo ao seu redor, entretanto 

para Lindblon essa definição de Grudem se enquadraria em um dos dois tipos de 

“êxtase”. 

Segundo Aune160 quando estados psicológicos e fisiológicos pressupõem alguma 

forma de modificação do comportamento temos um “estado alterado de consciência” 

que pode ser descrito como um “transe visionário” que é um estado em que experiências 

visuais ou auditivas imperceptíveis aos outros são percebidas pelo intermediário. Ou, 

“transe de possessão” que é um estado em que um espírito de fora toma posse da 

personalidade do intermediário. Para o autor, as experiências iniciais de transe 

revelatório são frequentemente involuntárias, incontroladas e imprevisíveis, mas com a 

pratica os intermediários podem aprender a controlá-las.  

                                                           
159GRUDEM, Wayne A. The Gift of Prophecy in I Corinthians. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 
1999, p.150. 
160AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 33.   
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Lewis161, por sua vez, destaca que, apesar dos problemas colocados 

inevitavelmente pela autoridade eclesiástica estabelecida, o êxtase religioso exerceu 

forte atração dentro e à margem do cristianismo. Para o autor, o fenômeno do êxtase é o 

mais decisivo e profundo de todos os dramas religiosos, e a tomada do homem pela 

divindade está presente em todas as religiões, ocorrendo de forma variada conforme as 

condições sociais. 

Conforme Lewis162 os cultos de possessão podem ser classificados em 

periféricos ou centrais. Os cultos periféricos, não se preocupam em sustentar a conduta 

moral das sociedades. Entretanto, os cultos centrais fortalecem e legitimam através do 

fenômeno do êxtase a autoridade dos líderes religiosos que buscam o poder e tentam 

estabelecer a conduta moral na sociedade. 

Para Wilson163 a possessão é uma teoria cultural que explica como ocorre 

contato entre os mundos sobrenatural e natural. Diferentemente, o transe envolve 

características fisiológicas e psicológicas que levam a manifestações variadas. A 

diferença está no fato que a “possessão” explica o processo que um espírito ou 

divindade penetrou no corpo de alguém. Por outro lado, o “transe” é usado para 

verificar um tipo de comportamento.  

Entretanto, para Eliade164 os êxtases constituem em si uma iniciação, ou seja, 

conseguem transformar o homem profano de antes da “escolha” em um técnico sagrado. 

Para o autor, a experiência extática é sempre, em todos os lugares, seguida por uma 

instrução teórica e prática a cargo dos velhos mestres, mas não deixa de ser decisiva, 

pois é ela que modifica radicalmente o status religioso da pessoa “escolhida”. Os 

sintomas que acompanham o êxtase são: a pessoa torna-se meditativa, busca a solidão, 

dorme muito, parece ausente, tem sonhos proféticos, e às vezes ataques, conclui o autor.  

Contudo, verificamos que o fenômeno do êxtase é de suma importância no 

contexto religioso, para legitimar uma pessoa ou uma religião, estabelecendo o status de 

intermediário entre o mundo natural e o sobrenatural, para com isso, garantir sua origem 
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divina. No entanto, o êxtase vivenciado no ambiente do culto pode ser aprendido ou 

não, pode ter graus diferentes de “estado alterado de consciência”, desde um 

comportamento descontrolado, no qual não há a memória do ocorrido, até um 

comportamento mais contido, no qual há a memória do ocorrido.     

 

1.2. O Oráculo de Delfos 

 

O mais célebre Oráculo do período clássico da história grega é o santuário do 

deus Apolo em Delfos. Sua proeminência vai até o período Helenístico, no qual decai 

bruscamente até o inicio do período imperial.  

Delfos fica 160 quilômetros a noroeste de Atenas, no sopé do Parnaso, numa 

condição rural muitas vezes louvada. De acordo com a pré-história mítica, havia em 

Delfos um santuário a deusa da Terra, que era protegido por uma grande serpente165. O 

nome desta serpente era Píton que habitava numa fissura da terra. Apolo que nasceu na 

Ilha de Delos, em suas peregrinações chega a Delfos, onde resolve ficar (Hino 

Homérico 3,287 s: “Aqui pretendo construir o mais belo templo; um lugar de vaticínio 

para os homens”)166. Apolo luta com o dragão Píton, mata-o e toma posse da área. O 

mito mostra como os lugares dos oráculos remetem ao antigo culto da Terra, e se 

localizavam em cavernas ou fissuras na terra.  

Originalmente, dizia-se, o deus falava aqui apenas uma vez por ano, durante a 

festa da sua chegada, na primavera. Porém, a fama do oráculo fez com que houvesse 

“serviços” para oferecer o ano todo167. No santuário havia três Pítias simultaneamente. 

Essa vidente de nome Pítia precisava ser uma virgem de Delfos, tinha que estar sempre 

a serviço do deus Apolo. Antes de comunicar o seu oráculo, a Pítia devia jejuar, se 

purificar banhando-se na fonte de Castália, jogar farinha sacrificial e folhas de louro no 

fogo da lareira de Héstia, que queimava no salão principal do santuário168. As pessoas 
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ofereciam sacrifícios antes de consultar a Pítia, então, a ordem da consulta era sorteada, 

no qual, Cidades e pessoas proeminentes tinham o direito da precedência. 

A Pítia além de ser uma sacerdotisa que estava sobre o tripé de Apolo (que 

representava o trono divino) entrava em transe, e neste estado, proclamava seus oráculos 

em uma mistura de um grego incoerente e truncado e uma vocalização ininteligível, 

afirma Forbes169. Suas afirmações eram interpretadas pelos προφήτης, que declaravam 

ao inquiridor em forma oracular hexamétrica, e, se solicitado, fornecia uma cópia escrita 

para ser levada para casa. 

Parke e Wormell170 falam que a Pítia, antes do interrogador entrar, ela já estava 

sobre a influência de Apolo, em um estado alterado de transe ou êxtase. O profeta fazia 

a pergunta do interrogador por escrito ou verbalmente. A resposta da Pítia variava em 

grau de coerência e inteligibilidade. Para Forbes171 esta evidencia não indica que a 

sacerdotisa Pítia pronunciava seus oráculos em uma forma semelhante à Glossolalia. 

Entretanto, devemos considerar que mesmo não sendo a mesma coisa, a Pítia em um 

momento de êxtase religioso podia pronunciar seus oráculos em um grego ininteligível 

que caracterizaria ser uma forma de glossolalia.  

Em relação ao “entusiasmo” da Pítia, Aune172 não concorda que ela era possuída 

por demônios. O transe de possessão é um estado em que um espírito alheio invade a 

personalidade do intermediário humano. Quando os oráculos são apresentados como 

fala direta de uma divindade oracular, o estado psico-fisiológico do transe de possessão 

é pressuposto. Uma visão popular muito antiga da origem das habilidades da Pítia era a 

de que um deus ou demônio tomava posse de seu órgão da fala para fazer respostas 

oraculares. Entretanto, o mundo dos antigos era povoado por multidões de deuses e 

demônios, e acreditava-se que seres sobrenaturais exerciam influências sobre os seres 

humanos de várias maneiras, como por exemplo, através de visões e transes. No 

entanto, raramente verificamos nos escritores gregos pré-cristãos, a crença que 

demônios podiam entrar em profetas e adivinhos e falar através de seus órgãos da fala. 

A noção de que a Pítia era possuída por demônio e depois podia pronunciar os oráculos 
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de Apolo é afirmada primeiramente por Plutarco173, que, na base da racionalidade 

rejeitou a sacerdotisa Pítia, afirmando que ela era indigna de receber a comunicação 

divina. 

Segundo Forbes174 é importante distinguir claramente entre o tipo de balbuciar 

incoerente, um fenômeno que é ininteligível ao nível linguístico, e as afirmações 

oraculares obscuras da Pítia. Para o autor, a obscuridade de Delfos não é uma 

importância de ininteligibilidade linguística, mas simplesmente que alguns oráculos 

eram formulados em termos enigmáticos no nível da alusão literária e da metáfora. 

Como exemplo de um oráculo de Pítia tem a descrição proveniente de Farsália, o 

poema épico sobre a guerra civil do autor romano Lucano, do século I d.C. Appius, 

encarregado por Pompeu de governar a Grécia, quer saber detalhes sobre a guerra em 

curso. Então, ele se dirige ao oráculo de Delfos e pergunta: 

Pois se deus entra num seio mortal, uma morte prematura é a punição ou 

recompensa?175 

O sacerdote a pedido deste romano solicita que a primeira virgem assuma o 

papel de Pítia. Esta ao tentar enganar o interrogador finge um estado de transe ao 

pronunciar palavras confusas, balbuciadas, mas sem êxito. O sacerdote exige que ela 

fale com a própria voz: 

Em êxtase ela cambaleou pela gruta, jogando a cabeça para um lado e para 

outro, só então o delírio flui pelos seus lábios; ela geme alto e sua respiração 

se torna ofegante176. 

 Segundo Forbes, a distinção entre glossolalia e fala oracular no mundo 

Helenístico geralmente pode ser muito nítido. Vamos analisar um vocabulário bem 

reconhecido para descrever imprecisões oraculares. Inclui termos como: anfíbolos, 

anfílogos, upónoia, asáfeia, e skia177. Para o autor178, estes termos nunca são usados 

pelos escritores cristãos para descrever fenômeno de fala inspirada dentro de suas 
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175KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
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comunidades. A ininteligibilidade da glossolalia nunca é descrita, conclui o autor. Mas, 

pelo contrário, os escritores cristãos descreveram a ininteligibilidade da glossolalia 

como uma linguagem desconhecida ou como a metáfora de instrumentos musicais.  

Uma linguagem ininteligível com palavras pronunciadas de forma balbuciada é 

característica de alguém em um estado de êxtase no ambiente religioso, como é o caso 

da sacerdotisa Pítia, entretanto para estabelecer um paralelo com a glossolalia cristã é 

preciso verificar os elementos que nos fornece esta afirmação ou não, no qual será feito 

ao longo da pesquisa, mas ao analisar a afirmação de Forbes, é muito simplista dizer 

que pelo fato das palavras ininteligíveis da glossolalia cristã não ser descritas em algum 

manuscrito, significa que não tem paralelo com a fala oracular grega que em alguns 

casos é registrada. Mesmo que a ininteligibilidade da glossolalia cristã foi comparada a 

metáfora de instrumentos musicais sem harmonia, isto indica que a fala é ininteligível 

para quem ouve. Sendo assim, não precisando registrar esta fala sem sentido na forma 

escrita.    

 

1.3. Os Cultos de Dionisio   

 

Os cultos de mistérios helenístico-romanos desempenharam um papel 

importante na elucidação da glossolalia cristã primitiva. Quando falamos destes cultos, 

adotamos uma linguagem que já é comum na Antiguidade. Entre os gregos, mistério 

(manter fechado, manter fechada a boca, calar-se) permanece um conceito religioso até 

a Antiguidade tardia179. Entretanto, é apenas na apocalíptica judaica que o conceito de 

mistério ganha um conceito escatológico, ou seja, o momento exato dos planos de deus 

para os eventos finais, e como mistérios, eles estão ocultos em deus e revelados apenas 

para os escolhidos180, como Daniel 2.28: “Há um Deus no céu, o qual revela os 

mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias”181. O 

que não está presente na apocalíptica judaica representada por esse texto é o elemento 

cultual, mas a doutrina e o esoterismo estão presentes. Já os mistérios Greco-Romanos 
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são cultos secretos, praticados de forma escondida e não acessíveis a todos, mas 

reservado apenas a um grupo especial de iniciados182. 

Dionisio, o filho de Zeus e Sêmede, é o mais poliformo entre os deuses gregos. 

A sua forma e ao seu culto estão estreitamente ligados ao ekstase (saída do homem da 

sua realidade natural) e ao enthusiasmus (o divino dentro do homem)183. Há também 

dois estímulos óbvios que não podem faltar nas festas secretas em honra a Dionísio: o 

álcool e excitação sexual, o beber o vinho e o simbolismo fálico184.  Como texto guia, 

podemos adotar o drama As bacantes, de Eurípides, encenado pela primeira vez por 

volta de 405 a.C.185 Ele trata da entrada do culto de Dionísio em Tebas, o que Penteu, o 

rei da cidade, tenta em vão evitar. Dionísio assume a forma humana, e Penteu torna-se 

vítima das desenfreadas adoradoras do deus.  

Forbes186, citando Eurípedes (Bacchae), afirma que existe uma fala extática nas 

bacantes, um fenômeno que predominantemente é característico das celebrações 

Dionisíacas é o jogo violento da atividade física. Dentro desta atividade estão presentes: 

os gritos dos adoradores em frenesi, danças enérgicas, balançar frenético da cabeça com 

cabelos em desordem, e a música feita com tambores, címbalos e flautas que 

acompanha estas manifestações. A profecia é parte regular do ritual, porque, Dionísio é 

aclamado o deus dos oráculos. A única referência que seriamente sugere uma 

ininteligibilidade linguística é o grito de “Phrygian” (Frígia). Muitas das mulheres que 

fazem parte do coro são de origem frigia, e os ritos que elas celebram também. O autor 

afirma que não há indícios que estes gritos são em língua estrangeira, porque, elas estão 

inspiradas, mais do que simplesmente invocações e aclamações rituais que acontece na 

linguagem de origem dos membros do culto. 

Dos gritos extáticos dos adoradores a Dionísio, um que é entendido como 

fenômeno da glossolalia é o Bacchi tongues187, que é direcionado para as pessoas que 

não fazem parte nos rituais. Os coros são chamados satiricamente para a expulsão de 

                                                           
182KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
doméstica, cultos de mistérios, crença popular. São Paulo: Loyola, 2011, p.100.  
183Ibid. p.121.      
184BURKERT, Walter. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, p. 557. 
185Ibid. p.121.      
186FORBES, Christopher. Prophecy and Inspired Speech In Early Christianity and its Hellenistic 
Environment. Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p.127. 
187Ibid. p.130.       
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todos aqueles que não são iniciados nos mistérios da comédia, que fazem parte do 

festival de Dionísio.  

Forbes188, citando Plutarco, em seu Quaestiones Convivales 1, Mor. 613 c, diz 

que “Dionísio é o mais flexível e libertador de todas as coisas, e especialmente ele tira o 

freio da língua e permite a máxima liberdade à fala”. Para o autor, isto significa que 

pessoas podem conversar mais livremente e felizmente com outras depois que eles 

beberam um pouco. O frenesi no mundo clássico Grego não era acompanhado pela fala 

ininteligível, tanto a “Sibila” como “As bacantes” eram inspirada na fala, mas os 

resultados eram poéticos, não glossolálicos, conclui o autor. 

Em relação à conclusão de Forbes, afirmar que a fala inspirada não estava 

presente em todos os cultos de mistérios gregos não faz parte da realidade de alguns 

destes cultos, como por exemplo, os coros das raparigas de Delos da religião minóica189, 

que sabiam imitar “os dialetos” e o balbuciar de todos os homens. A canção composta 

dissolvia-se em sons incontroláveis que para os participantes milagrosamente tinham 

sentido. Isto foi comparado com o milagre em Pentecostes e com a glossolalia do Novo 

Testamento, conclui Burkert190. Portanto, mesmo sendo poética ou glossolálica, a fala 

inspirada ininteligível estava presente em alguns cultos de mistérios gregos, mas o que é 

diferente entre o culto a Dionísio e a glossolalia cristã primitiva, é o fato que os gritos 

selvagens do primeiro ocorriam no inicio da inspiração e durante o estado inspirado, 

eram invocações em primeiro lugar e aclamações também, por outro lado, a glossolalia 

cristã primitiva não era invocação e não parecia ter sido aclamação, porque, o 

Cristianismo Primitivo já tinha seu próprio ritual de invocações e aclamações, tais 

como: “Amém”, “Aleluia”, “Hosana”, “Maranata”, “Aba” e “Kyrios Iesous”. Por fim, a 

questão é se a glossolalia descrita em 1coríntios 14 tem paralelo com a fala inspirada da 

religião Greco-Romana ou não? O que nós responderemos no último capítulo.   

 

1.4. Fílon e a Inspiração 

 

                                                           
188Ibid. p.131.      
189BURKERT, Walter. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, p. 227. 
190Ibid. p.227.      
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Segundo Forbes191, Fílon destaca-se como uma exceção no entendimento geral 

da inspiração no mundo helenístico. Para Fílon, a natureza da inspiração e do 

entusiasmo deve ser dividida em duas categorias. A primeira evidência está no próprio 

Fílon, os sintomas visíveis de sua própria inspiração. A segunda deve ser examinada sua 

própria visão idiossincrática sobre a natureza do frenesi filosófico, que ele considera 

como uma inspiração divina.  

Para Fílon192, os primeiros sintomas de inspiração são mentais, e eles estão 

dentro da pessoa. No entanto, esses sintomas transbordam para um reino visível, onde lá 

são comumente incompreendidos. Para ele, a inspiração dá acesso para formas de 

conhecimento antes indisponíveis. Ela não é acompanhada por gritos e danças violentas 

ou outro tipo de movimento, ela é a contemplação do filósofo, e não o frenesi da 

bacante (mulher em delírio). 

Fílon regularmente associa a verdadeira sabedoria do filósofo com a possessão 

do Espírito Divino, que também está ligado à profecia. Segundo Forbes193, para Fílon, o 

Espírito Divino repousa apenas brevemente sobre algum homem, mas sobre o 

verdadeiro sábio que é dominado menos pela carne, ele repousa por mais tempo. 

Baseado em uma teologia similar, para Fílon, os elitistas de Corinto estavam 

reivindicando uma sabedoria e uma maturidade que não estavam presentes nos menos 

talentosos. Por isso, seria muito natural para eles reivindicar também certa 

exclusividade do Espírito Divino e dos seus dons.   

 

1.5. Os Papiros Mágicos 

 

Os papiros mágicos gregos são livros de receitas que podiam estar na biblioteca 

de um mago. Em sua forma atual, provêm do século II ao século VI d.C. É de supor que 

os materiais tenham uma pré-história mais longa194. 

                                                           
191FORBES, Christopher. Prophecy and Inspired Speech In Early Christianity and its Hellenistic 
Environment. Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p.143. 
192Ibid. p.146.      
193Ibid. p.262.      
194KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
doméstica, cultos de mistérios, crença popular. São Paulo: Loyola, 2011, p.239-240.  
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Segundo Aune195 os papiros mágicos gregos usualmente consistem de duas 

partes principais, a epiklesis (ou invocação) e a práxis (ou operação mágica). Existem 

dois tipos de mágica revelatória nos papiros mágicos gregos: 1) adivinhação mágica que 

pode ser incluída: a) adivinhação iluminada, ou lichonomantéia (PMG VII. 540-577), b) 

adivinhação por bola/tigela, ou lekanomantéia (PMG III. 276; IV. 221), c) adivinhação 

por sonhos, ou oneiromantéia (PMG VII. 1009-16; VII. 664-685, 703-726, 740-755, 

795-845; VIII. 64-110; XII. 107-121, 121-143, 308b-318). Por outro lado, 2) a magia 

oracular que inclui os seguintes subtipos: a) procedimentos para visões pessoais, ou 

autoptikos (PMG VII. 319-334 335-347; VIII. 85-91a, 734-735), b) procedimentos para 

adquirir presciência ou prognosis (PMG III. 479-494 424-465; VII. 348-358), c) 

procedimentos para adquirir uma divindade que ajuda, ou paredros daimon (PMG I. 1-

42, 42-132), 4) perguntas e respostas oraculares, através, de um jovem médium (PMG 

VII. 348-358), e 5) certos tipos de adivinhação por bola/tigela (PMG IV. 154-285).   

Observa-se que há elementos variáveis presentes nestes textos, como: invocação, 

pedido, sacrifício, ação e dispensa que formam um ritual de magia. Isso pode ser 

demonstrado com trechos textuais de PMG I. 276-347: 

1. Ação: pega uma lâmpada que não está coberta com mínio e prepara-a com 
um pavio de bisso e com óleo de rosas ou nardo. 
2. Sacrifício: e ergue um altar de terra não tostada perto dessa cabeça a da 
lâmpada, para que possas oferecer nele um sacrifício queimado ao deus. 

3. Fórmula: quando tiver executado tudo o que se citou acima, chama o deus 
com esta canção: 

“Soberano Apolo, vem com peã e profetiza a mim tudo o que eu perguntar, 
Senhor e Mestre, deixa o Monte Parnaso e a Pytho délfica, sempre que nossa 
boca sacerdotal orar coisas inefáveis”.   
4. Ação: e quando ele tiver entrado pergunta-lhe sobre o que quiseres, sobre 
vaticínios, oráculos em versos, o envio de sonhos, exigência dos sonhos, 
interpretação de sonhos, enfermidades, sobre tudo o que existe na experiência 
mágica. 

5. Dispensa: e, quando quiseres dispensar o deus após o exame, transfere o 
bastão de ébano que tens na mão esquerda para a direita e passa o ramo de 
louro que tens na mão direita para esquerda196. 

 

Nas formas ritualísticas mágicas, ocorria outro fenômeno que era típico da 

espontaneidade do momento do culto, a glossolalia (línguas ininteligíveis). Não há 

                                                           
195AUNE, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Michigan: 
Grand Rapids, 1983. p. 45.  
196KlAUCK, Hans-Josef. Entorno religioso do cristianismo primitivo I - Religião civil e religião 
doméstica, cultos de mistérios, crença popular. São Paulo: Loyola, 2011, p.240-241.  
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muitos indícios literários deste fenômeno, pois eram praticados de forma espontânea 

nos cultos, mas analisaremos dois textos que podem nos revelar suas características. 

O primeiro texto está contido nas voces mysticae, que são sequencias de sons 

semanticamente sem sentido, que constituem, porém, uma parte indispensável das 

fórmulas mágicas. (PMG I. 222-231): 

  “Eu te conjuro pelo grande nome borke phoiour io zizia aparxeouch thythe 

lailam aaaaaa iiiii oooo ieo ieo ieo ieo ieo ieo ieo  naunax aiai aeo aeo 

aeo”. Faze-me invisível, Senhor Hélio aeo oae eie eao197. 

Nas letras em itálico, trata-se das voces mysticae. Percebe-se que elas não têm 

um significado no original grego. Segundo Klauck198 a idéia aqui é de que para a 

relação com as divindades é necessária uma linguagem nova, celestial e supra-humana, 

que se cria com essas palavras mágicas. 

No entanto, mesmo sendo “palavras mágicas” pronunciadas com a intenção de 

se obter algo em troca (faze-me invisível), é evidente que essa fala é um fenômeno de 

tipo glossolálico. A glossolalia se torna um elemento fundamental da fórmula mágica, 

ou, a própria fórmula mágica. Segundo Nogueira, P199 esta fórmula tratava-se de um 

fenômeno comum no Mediterrâneo, e parece que judeus e cristãos foram influenciados.  

O segundo texto é a liturgia que segue com a descrição de Mitra e dos segredos 

dos céus. Eis a fórmula que deve ser cantada em línguas: 

Invoco os nomes imortais, viventes e honrados, os quais nunca são expressos 
de forma natural e não são declarados em língua articulada por língua 
humana ou fala mortal ou por som mortal: EEO OEEO IOO OE EEO OE 
IOO OEEE OEE OOE IE EO OO OE IEO OE OOE IEO OE IEEO EE IO 
OE IOE OEO EOE OEO OIE OIE EO OI III EOE OYE EOOEE EO EIA 
AEA EEA EEEE EEE EEE EEE IEO EEO OEEEOE EEO EYO OE EIO EO 
OE EE OOO YIOE. 

Dize todas essas coisas com fogo e espírito, até completar a primeira 
recitação, depois, de forma similar, começa a segunda, até que completes os 
sete deuses imortais do mundo. Quando tiveres dito estas coisas, ouvirás 
trovões e tremores no mundo à tua volta, tu mesmo ficarás muito agitado 
(PMG I.606-624)200. 

 

                                                           
197Ibid. p.242.       
198Ibid. p.243.        
199NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo 
Primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003, p.71. 
200Ibid. p.71.         
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Entre as técnicas de ascensão da alma aos céus, a Liturgia de Mitra recomenda a 

glossolalia como fórmula mágica201. Observa-se que no presente texto a glossolalia é 

um instrumento ligado ao mundo celestial e não ao natural. 

Alguns estudiosos comparam as falas ininteligíveis presente nos papiros mágicos 

gregos com a glossolalia praticada em Corinto, embora a motivação e a intenção sejam 

diferentes. As falas ininteligíveis contidas nos papiros mágicos gregos não precisam ou 

recebem interpretação, pelo contrário são invocações e fazem parte do processo para 

conduzir a um fenômeno de inspiração, e, portanto, elas não são o resultado dele.   

 

2. A Glossolalia no Judaísmo Primitivo 
 

Vamos analisar a glossolalia na perspectiva do Judaísmo Pós-exílico 

propriamente dito, fazendo uma leitura panorâmica sobre a mesma em textos que 

pertencem ao imaginário místico – apocalíptico, dessa forma iniciaremos com a 

definição de “misticismo” judaico e posteriormente abordaremos os textos de origem 

místico-apocalípticos, no qual discutiremos a função e características da fala 

ininteligível neste contexto religioso.  

 

2.1. O Misticismo Judaico 

 

Não há uma definição do termo “misticismo” que seja universal, suscitando 

reações diferentes quando utilizado no ambiente da pesquisa ou em ambiente popular. 

Podemos atribuir a esta palavra vários significados que envolvem diferentes práticas, 

como por exemplo, o contrário de “racionalismo” na concepção contemporânea, e de 

forma desorientada, que se estende do mágico ao contemplativo.  

Embora não exista algo que seja universalmente conhecido como uma definição 

de misticismo, Nogueira, S202, citando Alexander está convencido de que é possível 

isolar um número de idéias abstratas que parecem ser compartilhadas pelas tradições 
                                                           
201Ibid. p.71.          
202NOGUEIRA, Sebastiana Maria Silva. A Ascensão Celestial de Paulo de Tarso: Análise de 2 Coríntios 12,1-
10 A Partir da História da Religião e da Neuroteologia. São Bernardo do Campo: UMESP, 2012.  242p.  (Tese 
de Doutorado).  Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, 
São Bernardo do Campo, 2012, p.89. 
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místicas, concretas e diferentes. Como por exemplo, 1) o misticismo procede da 

experiência religiosa, a experiência de uma presença divina transcendente que se 

encontra atrás do mundo material e visível; 2) o místico consciente da realidade 

transcendente, torna-se cheio de um desejo por um relacionamento próximo a ela; 3) o 

misticismo sempre requer uma veia mística, um caminho pelo qual o místico parte para 

uma tentativa de união/comunhão com o divino. 

Essa via mística pode, segundo Bartocci e Dein203, ser caracterizada por duas 

importantes linhas do misticismo: a apofática (no qual, a ênfase está na redução da 

estimulação sensorial) e a catafática (no qual, a ênfase está no aumento de sensções 

externas). Como exemplos de práticas apofáticas incluem o jejum, a meditação, 

privação do sono, restrição sexual, redução da estimulação ambiental, controle da 

respiração e isolamento. Entretanto, por outro lado, o misticismo catafático envolve 

práticas como: vários tipos de dança extática, cantos, e várias atividades rituais que 

requerem outros participantes. É importante notar que os estados alterados de 

consciência que geram as experiências místicas pertencem a estas duas linhas do 

desenvolvimento dessas experiências, a apofática e a catafática. 

Segundo Scholem204 não existe essa coisa de misticismo no abstrato, isto é, uma 

percepção ou fenômeno que independa de outros fenômenos religiosos. Não há 

misticismo como tal, há apenas o misticismo de um sistema religioso particular. Como 

por exemplo, o misticismo judaico, cristão, islâmico, etc. Para o autor, o misticismo 

judaico em suas várias formas representa uma tentativa de interpretar os valores 

religiosos do Judaísmo em termos de valores místicos. Portanto, é notório que o 

misticismo judaico concentra-se na idéia do Deus vivo que se manifesta nos atos da 

Criação, Revelação e Redenção, no qual, levada a seu extremo, a meditação mística 

sobre esta idéia gera a concepção de um reino inteiro de divindade que está presente e 

ativo em tudo que existe, mas está subjacente ao mundo das nossas percepções.  

 Segundo Machado205 de modo geral, o misticismo é definido como estado 

espiritual de união com o divino ou sobrenatural, uma espécie de religiosidade 

profunda. Esta experiência religiosa interior acompanha visões e estados de êxtase. Esta 

unio mística é uma união profunda e interior com o divino. 
                                                           
203Ibid. p.90.         
204SCHOLEM, Gershom. As grandes correntes da mística judaica. São Paulo: Perspectiva, 1972, p.8,12. 
205MACHADO, Jonas. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo: Um novo olhar nas Cartas aos 
Coríntios na perspectiva da experiência religiosa. São Paulo: Paulus, 2009, p.16. 
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Entretanto, Scholem206 identificou o fenômeno do misticismo como uma atitude 

determinada pela experiência fundamental do eu íntimo que entra em contato imediato 

com Deus ou com a Realidade metafísica. Essa essência do misticismo judaico pode ser 

experimentada no período da vida do místico, e não apenas após a morte, ou no 

eschaton. Para Schafer207, em religiões que concebem a idéia de um Deus pessoal, a 

união do adepto com o divino passa a ser considerada a coluna de suas definições de 

misticismo.   

Em relação ao misticismo judaico, verificamos três características fundamentais 

nos textos da tradição da merkabah208 (misticismo do trono-carruagem, que é a 

designação judaica usual para essas tradições místicas tão antigas quanto o período 

mishnaico – 220 d.C.). A primeira característica é a angelofania, a visão de um 

mediador angélico principal, que carregava o nome de Deus ou de alguma forma 

participativa da divindade de Deus, como o anjo do Senhor no Êxodo. A segunda 

característica é a transformação, no qual, adeptos, heróis ou patriarcas podem ser 

transformados em figura de mediadores. A terceira característica é a ascensão, na qual, 

alguém pode ir ao céu ainda vivo, não somente na morte.  

Por fim, qual é a relação entre o misticismo judaico e o apocalipticismo judaico? 

Segundo Segal209 ambos têm permanecido como categorias acadêmicas separadas, 

porque se referem a dois tipos diferentes e facilmente distinguíveis de literatura. Mas, 

para o autor eles não são experiências desconexas. Textos místicos judaicos são repletos 

de apocalipses e a literatura apocalíptica antiga é baseada em visões extáticas com 

profundas implicações místicas. Isso mostra que estudiosos levaram uma distinção no 

gênero literário para a esfera da experiência sem suficiente respaldo, conclui o autor. 

Isso mostra a conexão entre o misticismo e o apocalipticismo no ambiente judaico pós-

exílico mais do que o isolamento de ambas as partes. 

Estes textos místico-apocalípticos serão nosso objeto de estudo, no qual, 

tentaremos verificar elementos característicos de uma fala ininteligível presentes neste 

                                                           
206SCHOLEM, Gershom. As grandes correntes da mística judaica. São Paulo: Perspectiva, 1972, p.6. 
207NOGUEIRA, Sebastiana Maria Silva. A Ascensão Celestial de Paulo de Tarso: Análise de 2 Coríntios 12,1-
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208SEGAL, Alan F. Paulo o Convertido: Apostolado e apostasia de Saulo fariseu. Tradução: Luiz 
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ambiente literário. Desta forma, analisaremos textos da literatura apocalíptica, no qual, 

estão presentes também, características fortemente místicas.    

 

2.2. Os Textos da Tradição Mística – Apocalíptica Judaica 

 

O objetivo desta análise é mostrar que a ininteligibilidade da glossolalia como 

uma forma de fala extática, e sua caracterização como linguagens angélicas, encontra 

paralelos dentro do Judaísmo intertestamentário. Analisaremos os seguintes textos: 

Martírio de Isaías 5.14-15; Jubileus 25.14; 1 Enoque 40, 71.11; 4 Macabeus 10.18b-21; 

Apocalipse de Paulo 30; A Escada de Jacó 2.17-19; Manuscritos de Qumran (Os 

Cânticos do Sacrifício do Sábado gruta 4); Testamento de Jó 48-51, como evidências da 

nossa proposta.  

A ascensão de Isaías é um trabalho composto em duas partes, capítulos 1-5 e 

capítulos 6-11; a primeira parte é conhecida como Martírio de Isaías e a segunda parte 

como a Visão de Isaías. A primeira parte foi escrita em hebraico e traduzida para o 

grego, já os textos remanescentes foram escrito em grego210, provavelmente durante o 

segundo século a.C., e quarto século d.C. Os capítulos 1-5 têm uma boa parte de 

material judaico, sendo que, a narrativa básica é judaica capítulos 1-5, mas os capítulos 

3.13-4.22 é manifestamente cristão. O Martírio de Isaías diz respeito à estória do mártir 

do Antigo Testamento. A lenda sobre a morte de mártir que Isaías sofreu foi escrita para 

encorajar os judeus a permanecer fiel a sua religião. 

No capítulo 5, Isaías está prestes a ser morto, e quando ele está sendo executado 

é narrado o que se segue: 

Tiro e Sidom, porque só para mima o Senhor tem misturado à taça. E 

quando Isaías estava sendo serrado ao meio, ele não gritou, ou lamentou, 

mas sua boca falou com o Espírito Santo até que ele foi serrado em dois211. 

Segundo Forbes212 o Martírio de Isaías não sugere uma forma ininteligível de 

fala extática ou o uso humano de linguagens celestiais. Para o autor a frase “sua boca 

                                                           
210CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.147. 
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falou com o Espírito Santo”, é muito geral para ser usado como uma prova de “fala 

ininteligível ou inarticulada”. Neste contexto a fala ininteligível ou linguagens celestiais 

não aparecem de fato, mas a idéia mística está muito presente, no qual, Isaías está em 

contato direto com o Espírito Santo, e fala com o ele coisas que não sabemos. O 

importante neste texto é verificar que no misticismo judaico a idéia do elemento místico 

estar vinculado a fala é típica dessa experiência religiosa. 

O livro dos Jubileus foi redigido originalmente em hebraico, provavelmente 

durante o segundo século a.C.213 e depois traduzido para o grego no Egito do período 

helenista, para o latim e para o etíope. O livro dos Jubileus começa com um discurso de 

Deus dirigido a Moisés, no dia da saída dos israelitas do Egito. Em seguida, o anjo da 

presença toma a palavra, por ordem de Deus, e narra a história, desde o início da criação 

até o momento que Moisés recebe a Lei214. 

No capítulo 25. 11-23 é narrado a benção de Rebeca para Jacó, então, ela diz: 

O Senhor o abençoa e coloca em minha boca uma benção justa, com a qual, 

eu devo abençoar ele. E o Espírito da verdade desceu sobre sua boca, e ela 

abençoou a Jacó215. 

De acordo com Forbes216 este texto não mostra uma fala ininteligível ou 

linguagem celestial. Porém, do mesmo modo que o texto do Martírio de Isaías não 

mostrava este tipo de fala, o importante é notar que este texto como aquele texto sofrem 

influências do misticismo judaico, e que dentro deste sistema religioso é muito comum 

a presença do mundo divino expressado pela a figura do “Espírito da verdade” em 

conexão com o mundo natural dos homens. E está conexão mais uma vez ocorre por 

meio da boca ou fala. Isto indica que a fala é muito importante neste sistema religioso, 

sem a qual, os homens não podiam pronunciar as bênçãos Divinas ou louvar a Deus.  

                                                                                                                                                                          
212FORBES, Christopher. Prophecy and Inspired Speech In Early Christianity and its Hellenistic 
Environment. Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p.182.  
213CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.43.. 
214ROST, L. Introdução aos Livros Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos Manuscritos 
de Qumran. São Paulo: Paulus, 2004, p. 133. 
215CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.105. 
216FORBES, Christopher. Prophecy and Inspired Speech In Early Christianity and its Hellenistic 
Environment. Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p.182.  
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O livro de Enoque foi preservado em etíope e iniciou-se sua publicação no início 

do século dezenove, mas originalmente, o texto foi escrito parcialmente em hebraico e 

parcialmente em aramaico, provavelmente durante o terceiro século a.C. e o primeiro 

século d.C.217 Há tempos se distinguem cinco composições separadas: o Livro dos 

Vigilantes (1-36), as Similitudes (37-71), o Livro Astronômico (72-82), o Livro dos 

Sonhos (83-90) e a Epístola de Enoque (91-108)218. O livro de Enoque é uma 

compilação de tentativas feitas no sentido de resolver certos enigmas da Escritura, da 

natureza, do mundo, da pré-história e pós-história supraterrestre219. Como por exemplo, 

a queda dos anjos e suas consequências, o destino dos justos e dos ímpios no outro 

mundo e o mistério messiânico.  

Nos capítulos 40 e 71 de 1Enoque, o narrador diz que Enoque viu Quatro Anjos 

e os Dias Antecedentes, o que aconteceu está escrito como segue:  

Eu os vi levantando com quatro asas, e eu fui para conhecer seus nomes, e 

os anjos que vieram comigo me revelaram. E eles me mostraram todas as 

coisas escondidas. Eu ouvi os quatro anjos adorando o Senhor dos 

Espíritos220. 

Eu gritei com uma grande voz pelo espírito de poder, adorando, 

glorificando, e exaltando. E estas são as adorações que foram para fora da 

minha boca, sendo bem agradável na presença dos Dias Antecedentes221. 

De acordo com esses textos de 1Enoque, a glossolalia não está explicita. 

Entretanto, o livro de 1Enoque mostra muito bem o imaginário místico-apocalíptico, no 

qual, anjos são vistos adorando a Deus, e consequentemente, o culto celestial é 

reproduzido pelo culto terreno. Estes textos nos mostram que os anjos adoram, e se 

adoram o fazem em uma língua que não está descrita aqui, mas em outros textos que 

vamos analisar, as línguas dos anjos são descritas com mais detalhes.   

                                                           
217CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.5. 
218COLLINS, John J. A imaginação apocalíptica: Uma introdução à literatura apocalíptica judaica. São 
Paulo: Paulus, 2010, p.75. 
219ROST, L. Introdução aos Livros Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos Manuscritos 
de Qumran. São Paulo: Paulus, 2004, p. 143.  
220CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.31-32. 
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O livro de 4 Macabeus foi certamente escrito em grego livre e idiomático, 

durante o primeiro século d.C. O texto tem sido transmitido em vários manuscritos da 

Septuaginta, mas o mais importante são os Sinaititicus (S), do quarto século d.C.222 O 

objetivo do autor é apresentar uma “questão de natureza inteiramente filosófica”, qual 

seja a de saber se a razão piedosa é capaz de dominar, por si mesma, os instintos, e 

associa a esta questão o sábio conselho de se dedicar de boa vontade à filosofia223. O 

autor é um judeu com muito conhecimento da língua grega, é fato que ele utiliza a 

filosofia estóica para encorajar seus compatriotas judeus a enfrentar o martírio. Por fim, 

o livro nos mostra de que modo um judeu de formação helenística pôde utilizar-se da 

sua cultura grega para dar sustentação à sua fidelidade à lei de seus pais224. 

Entretanto, 4 Macabeus 10 mostra a tortura e o desafio do terceiro e quarto filho, 

no qual, indica uma tradição mística-apocalíptica em relação à importância do louvor a 

Deus, por meio da fala. Os versículos 18b e 21 descrevem isso: 

Mesmo se você remover o órgão da fala, Deus ainda ouvirá aqueles que 

estão em silêncio. 

Mas, Deus rapidamente o alcançará, uma vez que você está cortando a 

língua que cantou canções de louvor para ele225.   

O Apocalipse de Paulo é um testemunho muito interessante para nossa análise, o 

mesmo é datado no final do século IV d.C. e inicio do V século d.C.226 Nele há 

referência explícita ao paralelismo entre o culto terreno e o celestial, “tal como um é 

feito no céu, da mesma forma o outro é feito na terra”227. Este texto é de origem 

apocalíptica judaica, mas, retrata o catolicismo primitivo. O texto mostra o significado 

da “Aleluia”, o que aconteceu é descrito como segue: 
Eu (Paulo) disse ao anjo, “Senhor, o que é Aleluia?” O anjo respondeu e 
disse-me, “Você examina e questiona todas as coisas”. E ele disse-me, 
“Aleluia é dito em hebraico, como é a língua de Deus e dos anjos. Agora o 
significado de Aleluia é este: tecel cat marith macha”. E eu disse, “Senhor, o 
que é tecel cat marith macha?” O anjo respondeu e disse-me, “Tecel cat 

                                                           
222Ibid. p.531.              
223ROST, L. Introdução aos Livros Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos Manuscritos 
de Qumran. São Paulo: Paulus, 2004, p. 107.   
224 Ibid. p.108-109.              
225CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.556. 
226SCHNELMELCHER, Wilhelm. New Testament Apocrypha, Vol.2: Writings Relating to the Apostles 
Apocalypses and Related Subjects. Louisville & Kentucky: Westminster John Knox Press, 2003 p. 713. 
227NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo 
Primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 69.  
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marith macha, é um modo de dizer’Vamos abençoar todos juntos’”. Eu 
perguntei ao anjo e disse, “Senhor, todos devem dizendo Aleluia a Deus 
abençoar?” O anjo respondeu e disse-me, “Sim, e se alguém cantar Aleluia, e 
aqueles que estiverem presentes não cantarem juntos, eles pecam se não 
cantarem juntos”. Eu disse, “Senhor, cometerá pecado se algum estiver 
doente ou muito velho?” O anjo respondeu e disse-me, “Não, mas quem é 
capaz e não canta junto e despreza a palavra, pois seria considerado 
orgulhoso e indigno se ele ou ela não abençoar o Senhor Deus seu 
criador.”228 

 

Neste relato fica explicito uma mistificação da língua hebraica como língua 

divina, mas segundo Nogueira229 esse é um testemunho raro de descrição da língua 

divina e angelical como sendo uma espécie de “hebraico celestial”. A frase que descreve 

o significado da “Aleluia” está escrita em “hebraico divino”, ou seja, uma língua 

ininteligível para os humanos, mas uma língua mística de adoração a Deus. O autor não 

sabe falar essa língua, mas tem de imitá-la, ou melhor, recriá-la como um hebraico 

celestial230. Este testemunho retrata um hebraico inarticulado ou ininteligível, que de 

fato pode não a ser a mesma fala ininteligível pronunciada pelos coríntios, mas está no 

mesmo contexto que envolvia práticas litúrgicas, no qual, envolviam “línguas” de 

algum modo.  

A Escada de Jacó foi provavelmente escrito em grego, durante o primeiro século 

d.C. O texto é uma elaboração do sonho de Jacó em Betel, Genesis 28.11-22231. Jacó 

pede a Deus em um cântico que lhe revele a interpretação de seu sonho. Nesse canto ele 

evoca imagens de Deus do complexo da merkavah232. Durante seu o canto, em êxtase, 

ele diz: 

Santo relâmpago de olhos! Santo, santo, santo, Yao, Yaova, Yaoil, Yao, 

Kados, Chavod, Savaoth, Omlemlech il avir amismi varich, rei eterno, 

potente, poderoso, grandioso, paciente, o abençoado233. 

                                                           
228Gardner. E, St. Paul’s Apocalypse in: Visions of heaven e hell before Dante,  Italica Press, New York, 
1989. pgs. 13-46. 
229NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo 
Primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 69. 
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231CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.401-402. 
232NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo 
Primitivo. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 68. 
233CHARLESWORTH, James H. The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1,. New Jersey: Hendrickson 
Publishers, 2010, p.408.  
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Segundo Nogueira, P234 na forma da kedushá são feitas variações com o nome 

tetragrama, e com outros nomes hebraicos de Deus por um autor que, muito 

provavelmente, não sabia hebraico. Para o autor, A Escada de Jacó trata-se, na melhor 

das hipóteses, de um péssimo hebraico. Entretanto, é evidente que havia certa 

mistificação das línguas orientais, nas quais, as mesmas eram consideradas línguas 

celestiais que serviam para adorar a Deus. Este texto, também está no mesmo contexto 

de práticas litúrgicas que envolvia “línguas ininteligíveis”, mas aqui um hebraico 

ininteligível movido pelo êxtase de Jacó.    

Na praia ocidental do Mar Morto, a mais ou menos doze quilômetro de Jericó 

está localizado o Khirbet Qumran, no deserto da Judéia, onde um dia, membros de uma 

antiga seita judaica esconderam nas cavernas próximas seus valiosos escritos235. O 

primeiro lote de documentos, consistindo de vários pergaminhos bíblicos e não bíblicos 

escritos em aramaico, hebraico e grego, foram encontrados acidentalmente por um 

pastor árabe, na primavera de 1947236. Nos Manuscritos do Mar Morto (Cânticos para o 

Holocausto do Sabbath – 4Q400-407, 11Q5-6) temos um testemunho muito importante 

acerca da “língua dos anjos”. Os cânticos contêm louvores dos anjos a Deus, destinados 

aos primeiros treze Sabbaths, isto é, o primeiro quadrimestre do ano solar. Mostram ao 

mesmo tempo, o culto celeste e o culto terreno237. A composição destes fragmentos 

pertence ao século I a.C. e a sua principal fonte de inspiração é o livro de Ezequiel que 

retrata a divina carruagem do trono (Merkabah) e o santuário celeste238. Este era um 

assunto central no misticismo judaico antigo e medieval. Os textos que vamos analisar 

fazem parte do contexto da Merkabah, das ascensões celestiais e dos cultos em êxtase. 

Os manuscritos apresentam 13 cânticos para o sacrifício do sábado, após essa 

introdução são descritos o culto celestial, os sacerdotes angelicais e as maravilhas 

celestiais. O que aconteceu é descrito como segue: 

Que é a oferenda de nossa língua de pó, (comparada) com o conhecimento 

dos divinos? Por nossa canção exaltemos ao Deus do conhecimento [...] [...] 

                                                           
234NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo 
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236Ibid. p.11.            
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santidade. Línguas de conhecimento, preceitos [...] glória [...] (4Q400 Frag 

2, 7-11)239. 

[Salmo de exaltação na língua do] terceiro dos príncipes supremos. Ele 

exaltará o Deus dos anjos elevados sete vezes com sete palavras de 

exaltações maravilhosas (4Q403, Col I, 10-29)240. 

Segundo Nogueira, P241 essa densidade de linguagem (“maravilhosa”, 

“exaltado”, “supremo” etc.) parece ser indício dos limites da linguagem humana na 

expressão das coisas celestiais. O que é interessante para nossa pesquisa são as 

referências às “línguas dos anjos” (chamadas também de “línguas de conhecimento”) 

em oposição à língua humana ou (língua de pó). Cada anjo exalta a Deus com sua 

língua maravilhosa específica, e por outro lado a língua humana ou (língua de pó) é 

inferior por não ser a língua correta para a exaltação de Deus. Notamos aqui uma 

diferenciação da língua dos anjos e da língua dos homens, ou seja, a primeira pertence 

ao contexto celestial (superior) e a segunda ao contexto terreno (inferior).  

Para Nogueira, P242 a presença da glossolalia aqui não é dada como certa, mas se 

traduzirmos a palavra lashon por “idioma”, teremos um testemunho do louvor a Deus 

em línguas em um texto palestino do século I. Dentro desta linha de pensamento 

Machado243 afirma que tudo isso não prova que os sectários qumrânicos falavam em 

línguas à semelhança dos coríntios. Mas nem é necessário. Para o autor o que importa 

não é encontrarmos uma fala que possa se enquadrar exatamente nas línguas coríntias, 

mas sim o fato de que temos um campo semântico semelhante, o que por si só, 

demonstra alguma relação. Uma relação vinculada não só ao contexto literário, mas 

também ao contexto litúrgico que envolvia “línguas” de alguma maneira.       

   O Testamento de Jó foi certamente escrito em grego, provavelmente durante o 

primeiro século a.C. ou d.C., e possivelmente entre os sectários judeus egípcios 

chamados Terapeutas, descritos por Fílon em seu Vita contemplativa244. A forma deste 
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livro se assemelha ao Testamento dos Dozes Patriarcas, no qual, recomenda a virtude da 

paciência (hupomone) baseada no caráter bíblico de Jó. O livro está em forma prosaica e 

às vezes é bem humorado.  

Nos capítulos 48-51, quando as três filhas de Jó perguntam sobre a participação 

delas na herança, Jó fornece as cordas mágicas do filactério para cada filha, com isso, 

elas perdem o interesse em preocupações terrenas e começam a falar extaticamente na 

linguagem dos anjos. O que aconteceu é descrito como segue: 

Portanto, quando a chamada Hemera (filactério) surgiu, ela enrolada com a 
corda ao redor dela, apenas como o pai dela disse. E ela ficou com outro 
coração, já não mais inclinado para as coisas terrenas, mas ela falou 
extaticamente na língua dos anjos, enviando um hino para Deus de acordo 
com o estilo de hino dos anjos. E como ela falou extaticamente, ela permitiu 
“O Espírito” ser inscrito em seu traje245. 

 

Segundo Forbes246, autores como Spittler, Engelsen, Dautzenberg vêem aqui um 

claro paralelo com a glossolalia cristã primitiva. Entretanto, para Spittler247 a data do 

Testamento de Jó é um indicio forte que o mesmo foi reformulado pelos Montanistas no 

segundo século d.C., e que as filhas de Jó falando em êxtase pode ter sido uma jogada 

para fornecer o precedente da profecia extática no período bíblico.  

Em relação à datação deste documento não é possível saber ao certo a data da 

sua composição, por outro lado, o Testamento de Jó nos fornece uma clara evidência 

que a concepção de línguas angélicas é um modo de louvor a Deus. Este é um ponto 

importante, ou seja, línguas angélicas provenientes do mundo sobrenatural que 

funcionam como intermediárias para louvar a Deus, e essas línguas tem que ser falada 

de forma extática e não natural, indicando com isso uma forma de fala inarticulada ou 

ininteligível. Na literatura apocalíptica é comum os seres humanos aprenderem e usarem 

as línguas dos anjos para louvar a Deus. Para Forbes248 este texto é o paralelo mais 

próximo da glossolalia cristã primitiva.  

Por fim, de todas estas evidências analisadas as que mostram ser mais 

persuasivas como um paralelo para a glossolalia cristã primitiva são os Manuscritos de 

Qumran (Os Cânticos do Sacrifício do Sábado gruta 4) e o Testamento de Jó 48-51. 
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3. A Glossolalia na Perspectiva Antropológica 
 

Um estudo de suma importância é o de Felicitas D. Goodman249, que foi iniciado 

como uma parte de um estudo maior, que foi apoiado totalmente por Public Health Grant 

MH 07463 do National Institute of Mental Health. A autora apresenta a primeira análise 

intercultural do comportamento enigmático da glossolalia a partir do conhecimento da 

linguística e antropologia relacionando o estudo de estados psicológicos e o comportamento 

linguístico e ritual. Ela pretende mostrar que a glossolalia é um comportamento intercultural 

que esta associada a um estado mental hiperexcitante, ou seja, a um estado alterado de 

consciência, que por sua vez, é um fenômeno neurofisiológico.  

Nogueira, S250 citando Bourguignon tem confirmado através de sua pesquisa que 

90% das 488 sociedades fazem uso de um ou mais institucionalizados estados alterados de 

consciência. Para a autora, isto sugere que se está lidando com um assunto de maior 

importância, e não meramente um esoterismo antropológico. Ela mostra que os estados 

alterados de consciência são condições nas quais sensações, percepções, cognições e 

emoções são alteradas. Estas modificações acontecem na relação do individuo com o self, 

corpo, sentido de identidade, e com o mundo do tempo, do espaço e o das outras pessoas. 

Goodman251 baseada em sua pesquisa de campo em comunidades pentecostais 

verifica que a glossolalia representa para estes grupos um comportamento imposto com 

funções importantes dentro de cada grupo, a glossolalia geralmente ocorre quando as pessoas 

vão ao altar, em resposta ao chamado do ministro, como consequência acontece o batismo 

no Espírito que é atestado por todos, através da língua ininteligível. No relato de cada 

experiência, a autora constatou que o transe é alcançado ou aprendido inicialmente, sendo a 

primeira manifestação, em quanto à glossolalia é um padrão secundário elaborado neste 

substrato. Outra generalização encontrada nestes relatos é a relativa facilidade com que 

especialmente o transe pode ser alcançado, o sentimento jubiloso que geralmente permanece 

como emocional após o efeito, e as diferentes maneiras em que o comportamento parece 
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ampliar o alcance da experiência individual aumentando a profundidade de suas capacidades 

emocionais.    

Para alcançar o estado alterado de consciência, segundo Goodman252 existem três 

possibilidades: 1) algumas pessoas podem alcançar a dissociação espontaneamente; 2) outras 

pessoas podem ser ensinadas a entrarem em transe; 3) e aquelas pessoas que podem ser 

induzidas conscientemente por técnicas.   

A autora analisa três grupos que falam o inglês e um grupo de fala portuguesa, no 

qual, apresenta o material disponível em fitas cassetes do projeto da Professora 

Bourguignon: “Steam of Power Congregations” (Congregação Torrente de Poder), “Tent 

Revival” (Avivamento da Tenda) e uma linha principal da Congregação protestante. A fita 

da Umbamda veio de um grupo umbamdista do Brasil, em língua portuguesa. Diante disto, a 

autora projeta seu trabalho de campo para testar a hipótese que o glossolalista fala da 

maneira que fala porque seu comportamento discursivo é modificado pela maneira que o 

corpo age no estado mental particular, frequentemente chamado transe, dentro do qual ele se 

situa. Isto foi o que a autora propôs testar em um estudo intercultural e interlinguístico. Com 

isso, foi necessário gravar a glossolalia de um grupo que falasse outra língua que não o inglês 

ou o português. Para isso, foram selecionadas duas comunidades no México. A primeira 

congregação apostólica do México, “The Cuarta Iglesia Apostólica de La Fe em Cristo 

Jesus” e a Igreja Apostólica em Yucatán.  

Segundo Goodman253 o argumento mais forte para a dissociação baseada no caráter 

da expressão da glossolalia é sua configuração de padrões encontrados em sua comparação 

em diferentes culturas. A autora discutiu esta configuração em duas seções: 1) analisando 

uma amostra destas expressões que levou para a hipótese inicial (a glossolalia é um 

fenômeno intercultural que está associado a um estado alterado de consciência), e 2) 

discutirem um número daqueles encontrados durante o campo de trabalho. Para que esta 

discussão ocorresse, foi feito uma análise linguística das falas gravadas através de um sinal 

de áudio, este sinal consiste de vogais e consoantes, e esta alternância é de acordo com as 

regras fonológicas envolvidas. As vogais e consoantes são agrupados em unidades chamados 

morfemas segmentais (João ou número), já as frases de tamanhos desiguais são agrupadas 

em morfemas suprassegmentais (entonação).   
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Apresentaremos as transcrições das fitas na respectiva ordem que as congregações 

foram analisadas, estas transcrições são representadas em duas seções: entonação e 

vocalização, representadas por tais fatores como sonoridade e intensidade da fala. Os “cinco 

exemplos do Steam of Power Congregations” (Congregação Torrente de Poder) ilustram os 

seguintes pontos:  

Na figura 2, percebe-se uma perfeita unidade de pronunciação com um pico no inicio 

da frase 2 e uma queda menor no fim da frase 4. O pico coincide com [u], mais alto e assim 

envolvendo mais esforço do que o [o] na mesma posição em outras frases. 

1 polama/hando 

2 pulama/hando 

3 polama/hando 

4 polama/hando 

Figura 2. Saint Vincent Glossolalia: Homem254. 

Na figura 3, a pronunciação ocorre em um pico no inicio da frase 3, de onde é 

transportado para a frase 4. O aumento do [i] no inicio da frase 3 é notável aqui, pois se um 

[i] em discurso corrente é para ser tão alto quanto às outras vogais que estão ao redor dele, de 

fato é preciso uma incrível energia de saída como um esforço adicional. Outro esforço 

evidente é a mudança de [a] para [i] que envolve uma mudança de energia. Em vez de 

ocorrer uma queda, ocorre uma leve recuperação (como um segundo fôlego de um corredor) 

ao final da frase 5 para o inicio da frase 6, entretanto no final da frase 6 a energia é esgotada 

sendo difícil de ouvir. A pronunciação também tem uma regra fonológica: nt segue somente 

u e o, nd somente a.  

1 huntala/hun 

2 matan/die 

3 huntala/hanadada di: 

4 kontola/handala 

5 huntala/handala/handí 

6 kuntala/handí: [honto] 

                                                           
254Ibid. p.105.              
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Figura 3. Saint Vincent Glossolalia: mulher255. 

Na figura 4, a pronunciação inicia com uma energia alta, mas parada. Já nas frases 3 

e 4 o d depois do n não é inicio de um novo impulso, mas atua como uma parada intrusiva 

(consoante deslizante) depois do n; o pico de energia ocorre no primeiro impulso na frase 4. 

A ocorrência de um dos dois impulsos da fala terminando na constrição da glote, parando 

simultaneamente com a fala, mostra um indício de um grande aperto nos músculos da 

garganta no ponto onde ocorre o evento do transe. 

1 ulalalala/galala 

2 ta kan/ dalalalala 

3 undei/dalalalala 

4 kandi/kA dilalala 

5 taka/dalala 

6 ukei/dalalala 

Figura 4. Saint Vincent Glossolalia: Homem256. 

Na figura 5, no serviço da adoração, a glossolalia usualmente ocorre isoladamente de 

forma ordenada, com um orador esperando a fala e a interpretação do outro. Nesta gravação 

há uma sobreposição de várias falas, todas envolvendo o impulso “ya”. O pico vem com 

uma tremenda explosão do impulso na frase 3, e com uma queda acentuada na última frase 

finalizando com um suspiro. 

1 yamb/yam/yan/yankidia 

2 ya/ya/ya/yo ididi 

3 ya ya ya ya ya ya/yo idididi: 

Figura 5. Saint Vincent Glossolalia: mulher257. 

Na figura 6, a glossolalia de um evangelista holandês é avaliada como muito 

diferente da glossolalia dos seus paroquianos. Dois de seus impulsos “hunda” e “handa” 

continuam recorrentes ao longo da fala. Ele não tem um pico conhecido e nem uma queda ao 

                                                           
255Ibid. p.106.              
256Ibid. p.107.               
257Ibid. p.107.                
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fim de sua fala. O evangelista tem sido capaz de recuperar sua estrutura de fala remanescente 

e ter feito dela parte se sua performance. 

1 hunda/handalanda 

2 ikala/handalanda/lololo 

3 ikada/handa 

4 andalolololo/ihikada 

5 ikada/handa 

6 lu lodi/ ikada/handa 

7 lokodu/hunda 

8 ikadahanda 

Figura 6. Figura 5. Saint Vincent Glossolalia: evangelista holandês258. 

A fita gravada no “Tent Revival”259 (Avivamento da Tenda) é um espectrograma do 

som da pronuncia da glossolalia claramente audível. Ele inicia com uma sucessão de picos, 

quatorze deles de forma rude, mas depois do décimo pico, nós podemos ouvir um pouco de 

impulsos articulados como: palomalalaya, que é muito similar com as frases ouvidas nas 

fitas do Saint Vincent, e outra vez depois do décimo primeiro pico: kalomahala. A fala 

termina com um apenas “Jesus” e não há interpretação.   

A fita da Umbanda260 contém um incidente de “possessão” que ocorreu na sessão 

privada do culto. Isto aconteceu com um homem que tinha problemas com um “espírito 

rebelde”. Na gravação não é possível ouvir alguma glossolalia, mas simplesmente um padrão 

de respiração que mostra a mesma curva que aparece na pronunciação da glossolalia: um 

nível médio no começo, uma frequência alta (mais e mais rápida a respiração) pico 

culminando em um pequeno grito, e então uma breve queda com um suspiro.   

A fita da primeira congregação apostólica do México, “The Cuarta Iglesia 

Apostólica de La Fe em Cristo Jesus” mostram alguns exemplos de glossolalia em espanhol. 

Na figura 12, a primeira parte consiste de seis frases, cada uma completando a curva com 

começo médio, pico, e queda. Em adição, esta pronunciação tem um pico total na frase 3. 

                                                           
258Ibid. p.108.                 
259Ibid. p.109.                 
260Ibid. p.111.                  
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1 a a/soh 

2 awa/soh 

3 uwa/soh 

4 ahu/soh 

5 ahi/soh 

6 ahe/syoh 

Figura 12. Cuarta Iglesia (parte I): Glossolalia de Juan D. L261. 

Outro exemplo no México é a fita da Igreja Apostólica em Yucatán. O único 

individuo que fala espanhol é o Lorenzo. Foi analisada a glossolalia dele e verificou-se que a 

mesma é longa e lenta suficiente para a transcrição, ocorrendo um pico na frase 3. 

1 veni/veni/veni cristia 

2 simira/veniria/crista 

3 ven a/ amiria/ asaria 

4 abi/ veni/ária 

Figura 17. Utzpack, Yucatán: glossolalia de Lorenzo262. 

Ao analisar estas gravações Goodman263 afirma que tais concordâncias de padrões 

da glossolalia apesar das diferenças culturais e linguísticas podem ser explicadas somente se 

nós assumirmos que a glossolalia não é simplesmente pronunciada em dissociação 

(separação da pessoa da realidade comum), mas para autora a glossolalia é um artefato do 

estado mental, ou preferencialmente de seu processo neurofisiológico.  

A autora cita um exemplo do que acontece com a epilepsia, no qual, o córtex é 

dirigido pelas descargas das estruturas subcorticais264. Ela propõe que alguma coisa similar 

está acontecendo durante a glossolalia, de alguma maneira o glossolalista desliga o controle 

cortical. Com esforço, ele estabelece uma conexão entre seu centro da fala e alguma estrutura 

subcortical, que continua a dirigir o mesmo. 

                                                           
261Ibid. p.115.                  
262Ibid. p.120.                  
263Ibid. p.123-124.                   
264Ibid. p.124.                  
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Entretanto, é difícil concordar com esta proposta de Goodman, pelo fato de não se ter 

pesquisas provando este argumento, mas é notório que o fenômeno da glossolalia acontece 

em meio a um estado super estimulado que a autora chama de (dissociação hiperexcitante), 

ou seja, algo do meio externo ou interno que super estimula a pessoa, no qual se separa da 

realidade comum e pronuncia um padrão de vocalização ininteligível chamado de 

glossolalia.      
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CAPÍTULO 3  

 ANÁLISE EXEGÉTICA DE 1 CORÍNTIOS 14,1-25 
 

1. Texto Grego e Tradução de 1 Coríntios 14,1-25 
 

Texto Grego 
 
1Diw,kete th.n avga,phn( zhlou/te de. ta. pneumatika,( 

ma/llon de. i[na profhteu,hteÅ   
2  o` ga.r lalw/n glw,ssh| ouvk avnqrw,poij lalei/ avlla. 

qew/|\ ouvdei.j ga.r avkou,ei( pneu,mati de. lalei/ 

musth,ria\  

 3  o` de. profhteu,wn avnqrw,poij lalei/ oivkodomh.n kai. 

para,klhsin kai. paramuqi,anÅ  

 4  o` lalw/n glw,ssh| e`auto.n oivkodomei/\ o` de. 

profhteu,wn evkklhsi,an oivkodomei/Å  

 5  qe,lw de. pa,ntaj u`ma/j lalei/n glw,ssaij( ma/llon de. 

i[na profhteu,hte\ mei,zwn de. o` profhteu,wn h' o` lalw/n 

glw,ssaij evkto.j eiv mh. diermhneu,h|( i[na h` evkklhsi,a 

oivkodomh.n la,bh|Å  

 6  Nu/n de,( avdelfoi,( eva.n e;lqw pro.j u`ma/j glw,ssaij 

lalw/n( ti, u`ma/j wvfelh,sw eva.n mh. u`mi/n lalh,sw h' 

evn avpokalu,yei h' evn gnw,sei h' evn profhtei,a| h' ÎevnÐ 

didach/|È  

 7  o[mwj ta. a;yuca fwnh.n dido,nta( ei;te auvlo.j ei;te 

kiqa,ra( eva.n diastolh.n toi/j fqo,ggoij mh. dw/|( pw/j 

gnwsqh,setai to. auvlou,menon h' to. kiqarizo,menonÈ   
8  kai. ga.r eva.n a;dhlon sa,lpigx fwnh.n dw/|( ti,j 

paraskeua,setai eivj po,lemonÈ   
9  ou[twj kai. u`mei/j dia. th/j glw,sshj eva.n mh. eu;shmon 

lo,gon dw/te( pw/j gnwsqh,setai to. lalou,menonÈ e;sesqe 

ga.r eivj ave,ra lalou/ntejÅ   
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10  tosau/ta eiv tu,coi ge,nh fwnw/n eivsin evn ko,smw| kai. 

ouvde.n a;fwnon\   
11  eva.n ou=n mh. eivdw/ th.n du,namin th/j fwnh/j( e;somai 

tw/| lalou/nti ba,rbaroj kai. o` lalw/n evn evmoi. 

ba,rbarojÅ   
12  ou[twj kai. u`mei/j( evpei. zhlwtai, evste pneuma,twn( 

pro.j th.n oivkodomh.n th/j evkklhsi,aj zhtei/te i[na 

perisseu,hteÅ   
13  Dio. o` lalw/n glw,ssh| proseuce,sqw i[na diermhneu,h|Å   
14  eva.n Îga.rÐ proseu,cwmai glw,ssh|( to. pneu/ma, mou 

proseu,cetai( o` de. nou/j mou a;karpo,j evstinÅ   
15  ti, ou=n evstinÈ proseu,xomai tw/| pneu,mati( 

proseu,xomai de. kai. tw/| noi<\ yalw/ tw/| pneu,mati( 

yalw/ de. kai. tw/| noi<Å   
16  evpei. eva.n euvlogh/|j ÎevnÐ pneu,mati( o` avnaplhrw/n 

to.n to,pon tou/ ivdiw,tou pw/j evrei/ to. avmh.n evpi. 

th/| sh/| euvcaristi,a|È evpeidh. ti, le,geij ouvk oi=den\   
17  su. me.n ga.r kalw/j euvcaristei/j avllV o` e[teroj ouvk 

oivkodomei/taiÅ   
18  Euvcaristw/ tw/| qew/|( pa,ntwn u`mw/n ma/llon glw,ssaij 

lalw/\   
19  avlla. evn evkklhsi,a| qe,lw pe,nte lo,gouj tw/| noi< 

mou lalh/sai( i[na kai. a;llouj kathch,sw( h' muri,ouj 

lo,gouj evn glw,ssh|Å 

 20 VAdelfoi,( mh. paidi,a gi,nesqe tai/j fresi.n avlla. th/| 

kaki,a| nhpia,zete( tai/j de. fresi.n te,leioi gi,nesqeÅ   
21  evn tw/| no,mw| ge,graptai o[ti evn e`teroglw,ssoij kai. 

evn cei,lesin e`te,rwn lalh,sw tw/| law/| tou,tw| kai. 

ouvdV ou[twj eivsakou,sontai, mou( le,gei ku,riojÅ  

 22  w[ste ai` glw/ssai eivj shmei/o,n eivsin ouv toi/j 

pisteu,ousin avlla. toi/j avpi,stoij( h` de. profhtei,a ouv 

toi/j avpi,stoij avlla. toi/j pisteu,ousinÅ   
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23  VEa.n ou=n sune,lqh| h` evkklhsi,a o[lh evpi. to. auvto. 

kai. pa,ntej lalw/sin glw,ssaij( eivse,lqwsin de. ivdiw/tai 

h' a;pistoi( ouvk evrou/sin o[ti mai,nesqeÈ   
24  eva.n de. pa,ntej profhteu,wsin( eivse,lqh| de, tij 

a;pistoj h' ivdiw,thj( evle,gcetai u`po. pa,ntwn( 

avnakri,netai u`po. pa,ntwn(  

 25  ta. krupta. th/j kardi,aj auvtou/ fanera. gi,netai( kai. 

ou[twj pesw.n evpi. pro,swpon proskunh,sei tw/| qew/| 

avpagge,llwn o[ti o;ntwj o` qeo.j evn u`mi/n evstinÅ265   

 

Tradução266 

 
1 Persegui o amor, e desejai os (dons) espirituais, mas de preferência que profetizeis. 
2 Porque o que fala (em) língua, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém (o) entende, 

porque, em espírito, fala mistérios. 
3 Porque o que profetiza fala aos homens edificação e encorajamento e consolação. 
4 O que fala (em) língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a comunidade. 
5 Eu quero que todos vós faleis (em) línguas, porém muito mais que profetizeis, porque 

o que profetiza (é) superior ao que fala (em) línguas exceto se por acaso interprete, para 

que a comunidade receba edificação. 
6 Porém agora, irmãos, se eu fosse para vós falando (em) línguas, em o quê eu 

beneficiarei vós se não falasse para vós ou em revelação ou em conhecimento ou em 

profecia ou em ensino? 
7 Todavia os instrumentos inanimados emitem sons, se flauta ou harpa, quando os tons 

não derem a diferença, como será reconhecido o que é tocado na flauta ou o que é 

tocado na harpa? 
8 Pois, se a trombeta der um som não identificável, quem se preparará para batalha? 
9 Deste modo também vós: se por meio da língua não falardes palavra reconhecível, 

como será conhecido o que falais? Porque estareis para ao ar falando. 
10 Se acontecer, existem muitos tipos de vozes no mundo e nenhum sem voz (sem 

sentido). 
                                                           
265 Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. 27° Edição ( Bible Works 8.0). 
266A tradução foi realizada a partir do BAUER, W; ARNDT, W; GINGRICH, F.W., A Greek-English 
Lexicon of the New Testament and Christian Literature. Chicago Press, 2001. 
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11 Pois, se eu não tenho entendido o significado da voz, serei ao que fala um estrangeiro 

e o que fala para mim um estrangeiro. 
12 Assim também vós, uma vez que sois desejosos de espíritos (de dons espirituais), 

procurai para que tenhais em abundância para a edificação da comunidade. 
13 Portanto, o que fala (em) língua ore para que interprete. 
14 Porque, se eu orar (em) língua o meu espírito ora, mas a minha mente é infrutífera. 
15 Portanto, o que é? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente; cantarei 

com o espírito, mas também cantarei com a mente. 
16 Se, quando tu falares bem em espírito, como o que ocupa o lugar do indouto dirá o 

amém acerca da tua ação de graças? Porque o que dizes não conhece. 
17 Pois, tu por um lado muito bem dá graças, mas o outro não é edificado. 
18 Dou graças a Deus, falo (em) línguas mais do que vós. 
19 Mas, na comunidade, quero falar cinco palavras com o meu entendimento, para 

também outros instruir, do que dez mil palavras em língua. 
20 Irmãos não sejais crianças no modo de pensar, mas na maldade sede crianças, e nos 

modos de pensar sede maduros. 
21 Na Lei está escrito que por pessoas de línguas estranhas e por lábios de outros falarei 

a este povo e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 
22 De modo que as línguas para sinal são, não aos crentes, mas aos incrédulos e a 

profecia não para os incrédulos, mas para os crentes. 
23 Portanto se reunir a comunidade toda no mesmo lugar e todos falarem (em) línguas, e 

entrarem leigos ou incrédulos, não dirão que estais loucos? 
24 Mas, se todos profetizarem, e entrar alguém incrédulo ou leigo, é convencido por 

todos, é julgado por todos, 
25 As coisas escondidas do seu coração se tornam manifestas, e assim caindo sobre a 

face adorará a Deus anunciando: Verdadeiramente Deus está entre vós. 

2. Critica Textual de 1 Coríntios 14,1-25 
 

A crítica textual é uma “ciência que procura restabelecer o texto original de um 

trabalho escrito cujo autógrafo não mais exista”267. Essa ciência servirá de apoio para 

nossa tradução e pesquisa, através do estudo criterioso dos vários tipos de manuscritos 

utilizados no processo de transmissão dos textos. No entanto, 1Cor 14.1-25 não 

                                                           
267PAROSCHI, Wilson. Crítica Textual do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1999, p.13. 
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apresenta variantes textuais significativas para alterar o sentido do texto. Opta-se por 

selecionar as variantes que estão presentes nos versículos 2, 4 e 5. 

 

14,2 No Aparato Crítico consta a inclusão do artigo dativo (τω) nos Unciais 

Alexandrinos ²א, A, Ψ, no Uncial Ocidental D², no Maiúsculo 0243 e nos Minúsculos 

33 e 1881 e no texto majoritário M . 

 

O texto estabelecido por Nestle – Aland é testemunhado pelo p46, pelos 

Maiúsculos א*, B, D*, F e G, pelos Minúsculos 6, 630, 1739 e poucos manuscritos que 

divergem do texto Majoritário; e poucos outros manuscritos. 

 

Observa-se que a inserção do artigo antes do substantivo não modifica a leitura e 

compreensão do texto, visto que, tanto na expressão ἀλλὰ τῷ θεῷ (mas ao Deus) quanto 

em ἀλλὰ θεῷ (mas a Deus), o núcleo é o termo θεῷ, complemento dativo do verbo 

λαλεῖ, assim como o dativo ἀνθρώποις é complemento do mesmo verbo e também 

aparece sem a anteposição do artigo. Isso se refere a um acréscimo secundário. Seja 

pelo paralelismo da forma, seja pelo conteúdo, a omissão do artigo não modifica a 

leitura do texto. 

 

No v.2, o aparato mostra a substituição do substantivo dativo neutro singular 

πνεύματι pela forma nominativa neutra singular πνευµα nos Maiúsculos F e G, no 

manuscrito latino avulso ‘b’ e em vários manuscritos da vg (Vulgata). 

 

Percebe-se que tanto a leitura do texto na forma nominativa (πνευµα), cuja 

tradução seria “espírito fala mistérios” ou a leitura do texto na forma dativa (πνεύματι), 

cuja tradução seria “em espírito fala mistérios”, não modifica o sentido do texto: a falta 

de inteligibilidade. Percebe-se, que o sujeito do verbo λαλεῖ na oração deve ser o λαλῶν 

γλώσσῃ, o que leva a possibilidade de descartar o uso do substantivo πνευµα na forma 

nominativa e consequentemente como sujeito da oração. Portanto, tanto pelo conteúdo, 

como pela sintaxe, opta-se pelo texto de Nestlé – Aland, com a forma dativa πνεύματι. 
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14,4 O Aparato Crítico indica a inserção do termo θεου (genitivo) entre as 

palavras ἐκκλησίαν e οἰκοδομεῖ. Nos Maiúsculos F e G e na Vulgata (edição 

Clementina). Essas variantes registram ἐκκλησίαν θεου οἰκοδομεῖ. (edifica a 

comunidade de Deus). 

 

Adotamos o texto de Nestle-Aland, pelo fato do termo θεου não aparecer em 

nenhum outro versículo desta perícope após o substantivo ἐκκλησίαν, e também pelo 

valor dos manuscritos atestados pelo autor. 

 

14,5 O Aparato Crítico mostra a substituição da forma διερμηνεύῃ, por 

διερμηνευει no Maiúsculo Ψ e no texto majoritário M. Já no Maiúsculo 0243 e no 

Minúsculo 1739, faz-se a substituição da partícula μὴ (negação) que antecede a forma 

διερμηνεύῃ (presente do subjuntivo ativo terceira pessoa do singular) por τίς (pronome 

indefinido). No Maiúsculo 0243, nos Minúsculos 1505, 1739, 1881 e em poucos 

manuscritos, utiliza-se a expressão τίς διερμηνευει (alguém interpreta). No Maiúsculo 

D*, observa-se a expressão τίς διερμηνευων. Nos Maiúsculos F e G, consta a expressão 

h= διερμηνευων (presente do subjuntivo do verbo eivmi com o particípio presente 

ativo nominativo masculino singular do verbo διερμηνευω) (que interprete). O uso do 

pronome indefinido τίς sugere a possibilidade de que o intérprete seja um sujeito 

diferente daquele que “fala em língua”. 

 

A posição escolhida por Nestle – Aland é testemunhada pelos seguintes 

manuscritos: p46, os Maiúsculos א , A, B, D², K, P, 048, 0289; pelos Minúsculos 33, 

365, 629 e ainda por outros manuscritos latinos antigos e pela Vulgata. Na posição de 

Nestle – Aland, “o que fala em línguas” deve, ele mesmo, interpretar o que diz. 

 

3. Características Formais 
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Passaremos a estudar os aspectos formais e decisivos para a interpretação da 

nossa perícope. Contudo, nesta abordagem da forma não se fará nem o estudo da 

situação histórica do respectivo texto e nem se pretenderá delinear conteúdos. Aqui, 

abordaremos os seguintes pontos: delimitação, coesão interna e gênero. 

 

3.1. Delimitação 

 

O capítulo 12 inicia um novo tópico, outra vez introduzido no estilo de uma 

resposta para a questão (Peri. “a respeito de”), que engloba os capítulos 12-14268. O 

assunto deste bloco são os dons espirituais e suas disputas. Analisaremos algumas 

possibilidades de delimitação da nossa perícope 1 Coríntios 14,1-25. 

Segundo Foulkes269 o bloco dos capítulos 12-14 tem um eixo temático, que são 

os dons. No versículo 12,31a, Paulo exorta aos coríntios a buscar os melhores dons, já 

no versículo 14,1b ele retoma o entusiasmo dos coríntios pelos dons espirituais, mas 

desta vez com um estimulo mais especifico: sobre tudo o da profecia. Para a autora, 

juntos, os versos 12,31a e 14,1b servem como moldura para o capítulo 13, onde Paulo 

ressalta a exigência do amor como parte integral de toda sua instrução sobre os carismas 

e o culto. A ligação do capítulo 14 com o capítulo 13 é estabelecida pelo versículo 14,1a 

“persegui o amor”, conclui a autora.  

Entretanto Conzelmann270 afirma que a transição do capítulo 13 para o 14 é 

muito brusca e não é uniforme em si mesma. Para o autor, a frase “desejai os (dons) 

espirituais” está vinculada a 12,31a “entretanto, “procurai, com zelo, os melhores 

dons”271 e não está em harmonia com 14,1a “Persegui o amor” que por sua vez está em 

está ligado a 13,13 “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; 

porém o maior destes é o amor”272. No presente contexto uma linha unificada de 

pensamento pode ser descoberta somente com dificuldade, a saber, que a ordem de 

precedência com os seguintes versos atribuídos aos dons é válida na base do capítulo 

                                                           
268CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 204. 
269FOULKES, Irene. Problemas Pastorales en Corinto. Comentario Exegetico-Pastoral a 1 Corintios. 
San Jose-Costa Rica: DEI, 1996, p.366-367. 
270Ibid. p.233.                   
271A Bíblia Sagrada. Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no 
Brasil. 2ª ed. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
272Ibid.                    
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13. No capítulo 14 não há traço disto, o conteúdo agora é outro: é a edificação 

(oivkodomh.n) da comunidade, a partir da discussão a respeito do falar em línguas e 

da profecia, enquanto, no capítulo 13 é o amor (ἀγάπην).  

Entretanto, percebemos que o capítulo 12,31a está em continuidade com o 

capítulo 14,1b, pelo fato do capítulo 14 desenvolver o argumento do capítulo 12 acerca 

dos dons espirituais, especificando apenas dois deles: a glossolalia e a profecia. Em 

relação ao capítulo 13, também reconhecemos que esta perícope cujo tema principal é o 

“amor” intensifica a intenção principal do Apóstolo Paulo de manter a comunidade 

unida em face das diversas manifestações espirituais, por isso não consideramos o 

capítulo 13 uma inserção posterior, mas com certeza como um elo entre o capítulo 12 e 

14. 

Segundo Collins273 o verbo Diw,kete é melhor entendido como “esforçar-se 

para” no versículo 14,1a, pois ele vê a oração Diw,kete th.n avga,phn 

(persegui o amor) como a última cláusula da unidade prévia 13,13. No entanto, esta 

posição é refutada, porque, essa expressão não está inteiramente em harmonia com o 

tom de 13,4-7. 

Em contra partida, a análise retórica de Smith274 mantém o versículo 14,1a como 

parte do argumento do capítulo 14, do qual os versículos 1-5 constituem o partitio, ou 

seja: zelo por amor em relação aos dons espirituais (o amor constitui a motivação básica 

para se buscar de forma fervorosa os dons espirituais). Seguindo a posição de Smith, 

consideramos o versículo 1a como parte do capítulo 14. 

É evidente que o âmbito cultual está exposto desde o capítulo 11,2 até o capítulo 

14, com um bloco de assunto (12-14), cujo tema principal é “os dons espirituais”, no 

qual ocorre uma mudança de forma e conteúdo entre os capítulos 13 e 14, de uma 

poesia hínica, cujo tema é “o amor” deslocando-se para uma exortação narrativa e 

argumentativa, cujo tema é “a edificação da comunidade por meio da glossolalia e da 

profecia”. 

Portanto, delimitamos nossa perícope da seguinte forma: 1 Coríntios 14,1-25 

está contido neste bloco de capítulos (12-14), cujo assunto principal são os dons 

espirituais e suas disputas. O capítulo 13 é uma poesia hínica, cujo tema é “o amor”, já 

                                                           
273Citado por: THISELTON, Anthony C. The New International Greek Testament Commentary 
(NIGTC): First Epistle to The Corinthians. Carlisle: The Paternoster Press, 2000, p.1083.   
274Ibid.p. 1083.                   



87 

 

o capítulo 14 é uma exortação narrativa e argumentativa, cujo tema é “a glossolalia e a 

profecia” para a edificação da comunidade, isso mostra que 1Coríntios 14 é um novo 

capítulo. Este capítulo é dividido em duas etapas: na primeira etapa, onde está contida 

nossa perícope, ocorre uma extensa comparação entre a glossolalia e a profecia (14,1-

25), estabelecendo a superioridade da profecia no culto, na segunda etapa há um tipo de 

“ordem litúrgica”, levando em consideração os dois fenômenos. 

 

 

3.2. Coesão Interna 

 

O argumento e a declaração de Paulo em 1 Coríntios 14 expõem a diferença 

ordenada na avaliação da “profecia” e da “glossolalia”.  Cada estágio de argumento 

concentra-se na edificação do outro. Com isso, este capítulo está dividido em duas 

etapas: na primeira etapa ocorre à comparação entre a glossolalia e a profecia 14,1-25 e 

na segunda etapa há um tipo de “ordem litúrgica”, levando em consideração os dois 

fenômenos 14,26-40. Dentro das duas etapas estão contidas cinco partes principais: 

1) v. 1-5: o uso da profecia e da glossolalia para edificação dos ouvintes; 

2) v. 6-12: a inutilidade da voz ininteligível; 

3) v. 13-19: inteligibilidade comunicativa e o uso da mente no contexto da adoração 

pública; 

4) v. 20-25: maturidade expressa no amor pelo outro, o entendimento do evangelho para 

crentes e para os não crentes; 

5) v. 26-40: o Espírito cria ordem ou anarquia? Fala controlada e edificação. 

 

  O capítulo 14 aborda o tema principal sobre a profecia e a glossolalia, cuja 

função é a edificação da comunidade e daqueles que vem de fora. Nos v.1-25 predomina 

o discurso sobre o entendimento alcançado pela comunidade concernente a quem 

profetiza e a quem fala em língua ininteligível, ou seja, a utilidade dos dons para a 

edificação. 

Os v. 1-5 mostram a importância da edificação da comunidade, através dos dons 

espirituais, aqui no caso, a profecia e a glossolalia. No v.1 o advérbio ma/llon e as 

conjunções de. i[na (mas de preferência que) indica o tema que se segue]. 
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Entretanto, a profecia é preferida, por causa da inteligibilidade da fala, enquanto, a 

glossolalia neste caso fica em segundo plano. Mas, a glossolalia ganha notoriedade se 

tiver alguém que interprete, com isso conseguindo ser um dom de edificação do outro.  

Nos v. 6-12 inicia-se uma nova subunidade. No v.6 aparece o vocativo 

avdelfoi que serve para iniciar um diálogo com seus ouvintes, por meio de 

pergunta, mas o apóstolo Paulo fornece as respostas nos (v.6,7,8). O discurso é iniciado 

por meio da conjunção subordinativa eva.n que expressa a idéia de hipótese visando 

à aproximação do emissor e seus receptores. Na sequência é estabelecida uma 

comparação entre a glossolalia e os instrumentos inanimados como a flauta e a harpa, 

mostrando que assim como estes instrumentos se não emitirem som reconhecível, 

ninguém saberá se é a harpa ou se é a flauta que está sendo tocada. Assim também 

ocorre com as várias vozes presentes no mundo, ou seja, os vários idiomas, que se não 

tenho entendimento do significado da voz, serei ao que fala um estrangeiro. Por isso, é 

importante obter os dons espirituais que sejam usados em beneficio da comunidade. No 

v.12 estão expressões que estabelecem coesão com os versículos anteriores como: 

ou[twj kai u`mei/j (“assim também vós”; cf. v.9);  zhlwtai (“desejosos”; 

c.f. v.1: zhlou/te (“desejai”) e zhlwtai, evste pneuma,twn (“sois desejos 

de dons espirituais”; c.f. v.1: pneumatika (“dons espirituais”). 

Nos v. 13-19 inicia-se outra subunidade. No v.13 a conjunção coordenativa 

Dio (portanto) liga à oração anterior a oração seguinte expressando a idéia de 

conclusão do que foi dito anteriormente. Agora o apóstolo Paulo passa a introduzir 

algumas assertivas conclusivas, a respeito da glossolalia. No ambiente do culto este 

dom espiritual deve ser interpretado para que se torne inteligível para as pessoas. Por 

fim, Paulo afirma que fala em línguas mais que todos, mas prefere falar cinco palavras 

com o entendimento para instruir outros, ou seja, o critério da edificação alheia se 

mantém.   

Nos v. 20-25 inicia-se outra subunidade. No v. 20 o substantivo vocativo 

VAdelfoi (irmãos), introduz novamente uma espécie de diálogo por meio do qual o 

apóstolo Paulo faz uma pergunta a seus ouvintes, no entanto já conhecendo a resposta. 

Neste momento a glossolalia é comparada com a profecia novamente, mas é dito que a 

glossolalia é um sinal para os incrédulos e a profecia é um sinal para os crentes, e que a 

mensagem profética é importante para convencer o incrédulo que entende a mensagem. 

Portanto, os ouvintes precisam ter a inocência de uma criança, mas não podem mais 
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pensar como crianças imaturas, ou seja, pensar só na sua edificação, mas agora eles 

precisam ser maduros e pensar na edificação do incrédulo.  

 

 

 

 3.3. Gênero Literário  

 

Todo material que nós temos de Paulo veio para nós na forma de cartas. Este 

material é o mais comum gênero literário do Novo Testamento. Muitas das cartas de 

Paulo estão localizadas entre o privado e o acadêmico275. Em relação à forma, as cartas 

Helenísticas eram exibidas em uma estrutura de três partes: uma abertura, a parte 

principal, e um fechamento276. Paulo sempre segue esta estrutura geral ao escrever suas 

cartas, embora ele modifique livremente as partes individuais pelo fato de conhecer suas 

necessidades.  

No entanto, ao escrever suas cartas Paulo se apropriou de vários artifícios de 

argumentação e persuasão, como a retórica. Entretanto, o importante para nossa 

pesquisa é saber, qual o tipo de gênero literário, Paulo utilizou para escrever 1Coríntios 

14,1-25? Segundo Berger277 um gênero literário é um agrupamento de textos de acordo 

com diversas características comuns, isto é, não apenas as de natureza formal. Para a 

definição de um gênero é decisivo concluir que elemento causa a mais forte impressão 

no leitor.   

Em relação a nossa perícope, o gênero literário que está presente e causa mais 

forte impressão é a argumentação simbulêutica278. O grupo mais importante desse tipo 

de argumentação trata de problemas internos das comunidades, especialmente como é o 

caso de 1Coríntios 14,1-25 que expõe as divergências em Corinto, e mais 

                                                           
275BAILEY, James L.; BROEK, Lyle D. Vander. Literary Forms in The New Testament. Louisville: 
Westminster/ John Knox Press, 1992, p.23. 
276Ibid. p.23.                     
277BERGER, Klaus. As Formas Literárias do Novo Testamento. Tradução: Fredericus Antonius Stein. 
São Paulo: Edições Loyola, 1998, p.14. 
278Berger conceitua assim os textos simbulêuticos: “pretendem mover o ouvinte a agir ou a omitir uma 
ação. O nome vem do grego symbouléoumai= aconselhar. Frequentemente dirige-se à segunda pessoa. A 
forma mais simples é a admoestação; a mais complexa, a argumentação simbulêutica”. Op.cit.,p.21.   
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especificamente contra a desordem nas reuniões da comunidade. Nesse último caso, 

trata-se do procedimento da comunidade quanto ao culto, com claras argumentações279.  

Deste modo, analisaremos como está desenvolvida a estrutura da argumentação 

simbulêutica em 1Coríntios 14,1-25: 

1) A presença do imperativo inicial 

1 Persegui o amor, e desejai os (dons) espirituais, mas de preferência que profetizeis. 

Trata-se de um texto simbulêutico, por causa da admoestação fundamental 

(persegui, desejai). Os dois verbos no imperativo são indício de um gênero 

argumentativo.  

2) O uso da pergunta retórica 

6 Porém agora, irmãos, se eu fosse para vós falando (em) línguas, em o quê eu 

beneficiarei vós se não falasse para vós ou em revelação ou em conhecimento ou em 

profecia ou em ensino? 
7 Todavia os instrumentos inanimados emitem sons, se flauta ou harpa, quando os tons 

não derem a diferença, como será reconhecido o que é tocado na flauta ou o que é 

tocado na harpa? 
8 Pois, se a trombeta der um som não identificável, quem se preparará para batalha? 
9 Deste modo também vós: se por meio da língua não falardes palavra reconhecível, 

como será conhecido o que falais? Porque estareis para ao ar falando. 

As características para o gênero “argumentação” é a pergunta retórica, cujo 

conteúdo pode ser uma dedução absurda. 

3) Argumentação pela lógica 

8 Pois, se a trombeta der um som não identificável, quem se preparará para batalha? 

Mostra o que é absurdo. 

 

4) A presença de imperativos no final 

13 Portanto, o que fala (em) língua ore para que interprete. 

Imperativos que começam com “portanto” tiram conclusões do que precede; isso 

costuma ser um indício de que se trata do gênero “argumentação”. 

                                                           
279Ibid. p.89.                     
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5) Mostrando o nexo entre o ato e seus efeitos 

6 Porém agora, irmãos, se eu fosse para vós falando (em) línguas, em o quê eu 

beneficiarei vós se não falasse para vós ou em revelação ou em conhecimento ou em 

profecia ou em ensino? 

Uma pergunta pela utilidade de um ato. 

2 Porque o que fala (em) língua, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém (o) entende, 

porque, em espírito, fala mistérios. 
3 Porque o que profetiza fala aos homens edificação e encorajamento e consolação. 
4 O que fala (em) língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a comunidade. 

Mostra as características 

23 Portanto se reunir a comunidade toda no mesmo lugar e todos falarem (em) línguas, e 

entrarem leigos ou incrédulos, não dirão que estais loucos? 
24 Mas, se todos profetizarem, e entrar alguém incrédulo ou leigo, é convencido por 

todos, é julgado por todos, 
25 As coisas escondidas do seu coração se tornam manifestas, e assim caindo sobre a 

face adorará a Deus anunciando: Verdadeiramente Deus está entre vós. 

Mostra as consequências de uma ação. 

6) Argumentação com analogias 

7 Todavia os instrumentos inanimados emitem sons, se flauta ou harpa, quando os tons 

não derem a diferença, como será reconhecido o que é tocado na flauta ou o que é 

tocado na harpa? 
8 Pois, se a trombeta der um som não identificável, quem se preparará para batalha? 

Parábolas com “quem?”. 

20 Irmãos não sejais crianças no modo de pensar, mas na maldade sede crianças, e nos 

modos de pensar sede maduros. 

Insistência numa obrigação por meio de metáforas.  

7) Elementos comunicativos 

6 Porém agora, irmãos, se eu fosse para vós falando (em) línguas, em o quê eu 

beneficiarei vós se não falasse para vós ou em revelação ou em conhecimento ou em 

profecia ou em ensino? 
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11 Pois, se eu não tenho entendido o significado da voz, serei ao que fala um estrangeiro 

e o que fala para mim um estrangeiro. 

 14 Porque, se eu orar (em) língua o meu espírito ora, mas a minha mente é infrutífera. 
18 Dou graças a Deus, falo (em) línguas mais do que vós. 

O eu epistolar como exemplo. 

11 Pois, se eu não tenho entendido o significado da voz, serei ao que fala um estrangeiro 

e o que fala para mim um estrangeiro. 
12 Assim também vós, uma vez que sois desejosos de espíritos (de dons espirituais), 

procurai para que tenhais em abundância para a edificação da comunidade. 

A relação entre eu/vós. 

Por fim, está nítido que Paulo ao escrever 1Coríntios 14,1-25 usou do artifício  

da argumentação simbulêutica. Com isso, o Apóstolo visou à modificação dos 

pressupostos com base nos quais os ouvintes julgam e decidem. Isso foi feito de uma 

forma principalmente racional. Ele queria antes de tudo conquistar o ouvinte, e tenta 

fazê-lo com uma investida mais longa. Entretanto, no seu argumento tudo que ele diz 

tem de ser justificado, inter-relacionado e coordenado.  

 

 

 

3.4. Época e Ambiente Vivencial  

 

A antiga e poderosa cidade comercial de Corinto no istmo, que devia sua riqueza 

pelo fato de estar localizada entre dois mares, foi completamente destruída pelos 

romanos em 146 a.C280. Esta era a cidade de Corinto grega. Entretanto, César fundou-la 

novamente como uma colônia romana em 44 a.C., com o nome oficial de Colônia Laus 

Julia Corinthiensis281. Esta era a Corinto romana.  

A cidade de Corinto está localizada 80 km a oeste de Atenas no lado sul do 

istmo de Corinto, uma faixa estreita de terra conectando o Peloponesco à Grécia 

                                                           
280CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 11. 
281Ibid. p.12.                      
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continental. O istmo separa o golfo de Corinto do golfo Sarônico.282 Era um centro de 

cultura grega, onde surgiam várias correntes de pensamentos e religiões.  

Depois da derrota da liga dos acaianos em 146 a.C., conduzida pelos coríntios, 

em Leucopetra no istmo, o general romano Múmio Acaico saqueou Corinto e anexou à 

província romana da Macedônia. Ele matou a população masculina, e as mulheres e 

crianças foram vendidas como escravas. Segundo Sanders283, após a derrota, Corinto 

não era mais uma entidade política, mas uma cidade fantasma, ocupada por uma 

pequena população não coríntia, engajada no cultivo da terra agrícola. No entanto, a 

cidade foi refundada em 44 a.C. por Júlio César como uma colônia para 16,000 colonos, 

dentre os quais, três tipos de população romana: 1) Homens livres, 2) seus próprios 

veteranos, e 3) trabalhadores e pessoas de comércios urbanos284. 

A língua oficial da Corinto Romana era o latim, mas os gregos também falavam 

muitos dialetos. Segundo Koester285, alguns dialetos limitavam-se a determinadas 

regiões e apesar de usados esporadicamente em inscrições locais não aparecem mais na 

literatura que chegou até nós. O ático, por exemplo, assumiu uma posição dominante na 

literatura, no comércio e nas relações diplomáticas, sendo usado por Alexandre Magno e 

seus sucessores como língua oficial da administração, e o grego koiné tornou-se a 

língua “comum” do período helenístico romano. 

Os cultos da Corinto helenística podem ter sido praticados no centro da cidade 

no período helenístico. Os nomes de várias deidades têm sido associados com os 

templos arcaicos: Apolo, Zeus, Zeus e Era juntos, ou Atenas286. Em relação às 

manifestações cultuais na Corinto Romana, Bookidis287 afirma que, dez dias após a 

fundação em 44 a.C., os decuriões (conselheiros que atuavam nos senados municipais e 

colônias) já deviam estar de acordo concernentes à celebração do festival, dos 

sacrifícios e dos contratos para a organização dos espetáculos e dos preços a serem 

pagos. Presumivelmente, a terra designada para o santuário cívico também teria sido 

                                                           
282SANDERS, G.D.R. Urban Religion in Roman Corinth. Cambridge: Harvard University Press, 2005, 
p.11. 
283Ibid. p.22.                       
284THISELTON, Anthony C. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC): First 
Epistle to The Corinthians. Carlisle: The Paternoster Press, 2000, p.3.   
285KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. Vol 1. Tradução: Euclides Luiz Calloni. São 
Paulo: Paulus, 2005, p.112-113. 
286BOOKIDIS, Nancy. Urban Religion in Roman Corinth. Cambridge: Harvard University Press, 2005, 
p.142. 
287Ibid, p.152. 
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definida, do mesmo modo o sistema de voto, os primeiros oficiais e sacerdotes a serem 

trazidos de Roma e o calendário sagrado. O culto imperial em Corinto no primeiro 

século foi evidente. Na Corinto Romana existiam três diferentes, mas simultâneos níveis 

de manifestação da religião: 1) os cultos romanos oficiais da mãe da cidade, que eram 

ligados ao Fórum; 2) os cultos dos o Apolo, Afrodite, Asklepios, Demétrio e Kore, que, 

foram incorporados à religião cívica de Roma no primeiro século; 3) os cultos ao 

arredor, localizados na periferia do Fórum.  

Segundo Foulks288 a Corinto dos meados do primeiro século era uma cidade 

rica, com imponentes edifícios públicos e monumentos. A vida da cidade girava em 

torno das praças e edifícios dedicados à atividade econômica (produção e comércio), às 

funções do governo e à prática da religião. A nova cidade de Corinto, que contava com 

apenas cem anos na época de Paulo, ostentava uma economia baseada no comércio (por 

sua localização geográfica privilegiada), porque um alto volume de mercadorias passava 

pela cidade, ponto de transferência entre dois mares, e de ligação terrestre entre duas 

regiões da Grécia. Como cidade importante do império, Corinto contava com uma 

pequena elite de representantes do governo romano, que se ocupava da administração 

política e econômica desta cidade-colônia. 

Entretanto, a sociedade greco-romana era baseada no regime de escravidão, no 

qual os escravos eram empregados na agricultura principalmente nos grandes latifúndios 

da classe senatorial romana, na manufatura, indústria e mineração289. Mas, a situação 

econômica dos escravos variava muito, dependendo de sua educação, treinamento 

profissional e habilidades. Para Koester290, os escravos passavam a uma condição 

melhor depois da alforria, pelo menos se conseguissem um bom emprego, o que poderia 

ser impossível para as mulheres sem vinculo estável. Os escravos que eram libertos 

tinham alguns benefícios, como: 1) recebiam um nome verdadeiro, ao invés de 

insultuosos, 2) recebiam cidadania romana, se seu senhor fosse romano, 3) tinham o 

direito de se casarem, 4) mantinham ainda obrigações com o seu Senhor. Embora alguns 

libertos alcançassem notoriedade por sua riqueza, não eram aceitos pela sociedade dos 

que nasceram livres como iguais, conclui o autor. 

                                                           
288FOULKES, Irene. Problemas Pastorales en Corinto. Comentario Exegetico-Pastoral a 1 Corintios. 
San Jose-Costa Rica: DEI, 1996, p.42. 
289KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. Vol 1. Tradução: Euclides Luiz Calloni. São 
Paulo: Paulus, 2005, p.62. 
290Ibid, p.62. 
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Segundo Koester291 os reinos helenísticos, assim como as autoridades imperiais 

romanas, deixavam um amplo espaço na vida dos cidadãos que não era regulado pelo 

governo. As questões principais de infraestrutura eram de responsabilidade da iniciativa 

privada. Esse vácuo na administração pública era preenchido por associações que se 

tornaram o elemento estrutural mais significativo da cidade.  

A comunidade eclesiástica de Corinto nasce e se desenvolve debaixo desta 

organização colonial romana e da cultura e religião grega. No entanto, o apóstolo Paulo 

teve que enfrentar oponentes que foram influenciados pelo meio em que estavam 

inseridos. Mas, quem eram estes oponentes? E o que queriam? 

Segundo Mitchell292 as investigações da história das religiões sobre a 

correspondência Coríntia tem tradicionalmente focado na identidade, conhecimento e 

análise racional dos oponentes que Paulo enfrentou. Por causa da sua aparente ênfase na 

palavra γνῶσις (gnosis; 1Co 8:1) nos anos de 1960 a 1970 o estudioso alemão Walter 

Schmithals e outros argumentaram que os coríntios foram gnósticos, ou seja, tinham 

uma Cristologia docética e um comportamento libertino de quem Paulo foi forçado a 

combater. Entretanto, conforme a autora, esta posição tem caído em desaprovação nas 

últimas décadas, pelo fato da sua inapropriação das designações de “Gnósticos” do 

segundo século cristão atribuído para um grupo de cristãos na metade do primeiro 

século. Isto foi considerado um anacronismo. Por outro lado, estudiosos como Andreas 

Lindemann e Jerome Murphy-O’Connor consideram que os oponentes de Paulo foram 

“pessoas espirituais” influenciadas por Apolo e sua linha exegética do Judaísmo 

Helenístico erudito.  

Em nossa pesquisa aderimos a posição de Jerome Murphy-O’Connor, pelo fato 

de entender que Paulo não combate um corpo de oponentes unificado, mas uma igreja 

que está dividida dentro de si mesma sobre várias questões da vida cristã, pratica ritual, 

e pensamento. 

Segundo Jerome Murphy-O’Connor293 em 1Cor 1-4, Paulo está explicitamente 

preocupado com divisões na comunidade, então surge um grupo cujos membros 

acreditavam que a posse da “sabedoria” tornava-os “perfeitos” (2,6). Como possuidores 
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do “Espírito que vem de Deus”, eram todos “homens espirituais” (2,15). Para o autor, 

este grupo se considerava “saciados (de bênçãos divinas)”, “ricos”, “reis” (4,8), 

“sábios”, “fortes”, “objetos de consideração” (4,10). Olhavam com superioridade os 

outros membros da comunidade que não tinham alcançado a mesma posição espiritual 

exaltada, tratando-os como “criancinhas”, capazes de beber apenas “leite” (3,1). 

Para Jerome Murphy-O’Connor, a linguagem usada pelo grupo de Corinto 

reflete a distinção que Fílon faz entre o homem celeste e o homem terreno que está 

registrado em sua obra De Sobrietate 9-11 e 55-57294. Por isso, é presumido que outros 

elementos integrantes da compreensão que Fílon tinha do homem celeste e terreno 

também faziam parte da perspectiva religiosa dos espirituais e que Paulo os tem em 

mente quando argumenta contra esses pontos, conclui o autor. 

Diante deste modo de pensar, em Corinto parece ter havido a tendência de 

reconhecer somente os dons extraordinários do espírito e de considerar os singelos 

como deficitários295. Com isso, o culto repleto de fenômenos pneumáticos ameaçava 

perder seu papel e função verdadeira, de fazer ouvir o evangelho de Jesus Cristo 

compreensivelmente (cf. 1Cor 14,6.26)296.  

Segundo Jerome Murphy-O’Connor297, a importância que alguns coríntios 

atribuíam à glossolalia (1Cor 12-14) se deve ao fato que, para Fílon, a posse do espírito 

profético expressava-se em êxtase, loucura e frenesi inspirado, pois “a mente é 

desapossada à chegada do espírito divino”. Ao seguir a posição de Fílon, os 

“espirituais” se consideravam superiores, porque falavam de forma ininteligível, 

indicando que tinham “o espírito divino”. Paulo ao combater esta posição, afirma que ao 

orar em línguas, a inteligência nada produz (1Cor 14,14) e que os dons espirituais como 

a profecia e a glossolalia são dados pelo espírito de Deus para a edificação da 

comunidade e não para beneficio próprio (1Cor 14,1-5).  

Por fim, verificamos que Paulo enfrentou divisões dentro da comunidade de 

Corinto, no qual os “espirituais” buscavam maior notoriedade na comunidade, 

exercendo os dons de profecia e glossolalia de forma egocêntrica e individualista. Os 

que falavam em línguas ininteligíveis exerciam seu dom sem interpretação, 
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desordenadamente, e com isso, não edificavam a comunidade. Por outro lado, os que 

exerciam o dom de profecia, impediam outras pessoas de profetizarem como também 

não se sujeitavam a avaliação da comunidade. Em resposta Paulo escreve o bloco todo 

que vai de (1Coríntios 12-14), e especificamente o capítulo 14, o clímax do bloco. O 

argumento de Paulo gira em torno do tema da edificação da comunidade, sem 

privilégios a alguns.   

 

3.5. Análise do Conteúdo  

 

Segundo Thiselton298 a frase (Περὶ δὲ “a respeito de”) no capítulo 12 ocorre pela 

quarta vez na primeira carta aos coríntios, seguindo (8,1 e 16:1,12) que sinaliza um 

novo tópico, com a característica de marcar uma resposta para as questões da 

comunidade de Corinto, que engloba os capítulos 12-14. O assunto deste bloco são os 

dons espirituais e suas disputas. Percebe-se que o propósito dessa perícope (1Cor 14.1-

40) é a edificação ( oivkodomh, ) da comunidade ( evkklhsi,a ), 

(14.3,5,12,17,26). 

A análise da estrutura de 1Cor 14.1-25 mostrou que o texto contém quatro partes 

distintas: a) v.1-5: o uso da profecia e da glossolalia para edificação dos ouvintes; b) 

v.6-12: analogias que argumentam a inutilidade da voz ininteligível; c) v.13-19: 

inteligibilidade comunicativa e o uso da mente no contexto da adoração pública; d) 

v.20-25: maturidade expressa no amor pelo outro, o entendimento do evangelho para 

crentes e para os não crentes. 

O capítulo 12 oferece um problema exegético e interpretativo especifico. Inicia 

com a questão de se o grego: τῶν πνευματικῶν (12,1) pode ser entendido como um 

genitivo masculino plural (pessoas do Espírito, pessoas espirituais) ou genitivo neutro 

plural (dons espirituais, questões espirituais, realidades espirituais, o que vem do 

Espírito). Segundo Conzelmann299 o genitivo τῶν πνευματικῶν é para ser considerado 

em um senso neutro e não masculino (“dons espirituais” e não “pessoas espirituais”) e 

isto é claro em 14,1 e pelo intercâmbio de palavras que Paulo faz entre πνευματικῶν e 
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χαρίσματα (cf. 1Cor 9,11; 15,46). Para o autor os fenômenos extáticos realmente são 

expressões do Espírito, com isso os dons são equiparados aos fenômenos extáticos. 

Dentro desta perspectiva Fee300 afirma que quando a ênfase é na manifestação, o “dom” 

como tal, Paulo fala de charismata; mas, quando a ênfase é no Espírito, ele fala de 

pneumatika. Para o autor estas duas palavras são quase intercambiáveis. Sendo assim, a 

melhor tradução deve ser o genitivo neutro plural (“as manifestações espirituais”). Para 

Grudem301, Paulo usa πνευματικὸς para se referir a pessoas em (1Cor 2,15; 3,1; 14,37) e 

πνευματικῶν (12,1) refere-se a “dom espiritual”. Entretanto, escritores modernos de 

Heinrici e Weiss a Blomberg e Wire e comentaristas antigos de Grotius a Locke302 

acreditam que o termo τῶν πνευματικῶν (12,1) significa “pessoas espirituais”. Segundo 

Blomberg303 o termo provavelmente reflete o orgulhoso caminho que os líderes dos 

coríntios se referem a si mesmo. 

Somos de opinião de que Paulo usa πνευματικὸς em (1Cor 2,15; 3,1; 14,37) para 

falar dos “espirituais”, ou seja, pessoas na comunidade de corinto que se achavam 

superiores aos demais porque possuíam os dons excepcionais do Espírito como a 

glossolalia e a profecia. No entanto, em (1Cor 12,1) o termo τῶν πνευματικῶν é melhor 

traduzido como genitivo neutro plural (“dons espirituais”, “manifestações espirituais”) 

pelo fato do contexto posterior descrever os tipos de “dons espirituais” (1Cor 12,8-31 a 

14,40).   

   

a) 1Cor 14.1-5: o uso da profecia e da glossolalia para edificação dos ouvintes. 

 

Na comunidade de Corinto havia disputas sobre a (hierarquia de valores dos 

distintos dons espirituais). Parece que uma parte da comunidade estimava 

excepcionalmente a glossolalia e taxava o falar entusiasmado e incompreensível a Deus 

como o dom mais alto do espírito (1Cor 14)304. Os que se nomeavam “espirituais”, 

consideravam os dons singelos como deficitários305. Para O’Connor306, os “espirituais” 
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que falavam em línguas estranhas tinham como meta uma auto-apresentação 

individualista para busca de fama e superioridade, ocasionando cisões na comunidade. 

Por isso, o apóstolo Paulo inicia seu argumento contra a utilização da glossolalia (só 

para a própria edificação) e a convicção dos espirituais de que eram superiores307. 

No (v.1), Paulo usa dois verbos no imperativo Diw,kete (persegui) e 

zhlou/te (desejai) para reforçar a idéia de continuidade, ou seja, os coríntios devem 

“perseguir o amor continuamente e desejar os dons espirituais que melhor edifiquem a 

comunidade constantemente”. Agora o critério é a “edificação da comunidade”, por 

meio dos dons inteligíveis. Paulo nos (vv. 2-5) classifica a profecia e a glossolalia como 

dons distintos, ou seja, a profecia tem como objetivo a edificação dos ouvintes, porque é 

inteligível, já a glossolalia tem como objetivo a edificação própria, porque é 

ininteligível. Por isso, a comunidade deve priorizar a profecia, mas se falar em línguas 

ininteligíveis que interpretem, assim sendo a glossolalia se iguala a profecia. Então, ao 

comparar os dois dons, Paulo deixa claro que o critério é a inteligibilidade dos dons 

para a edificação da comunidade.       

No argumento do apóstolo Paulo duas palavras são fundamentais, profecia e 

glossolalia, mas, qual é o significado de cada uma no contexto Coríntio? A palavra 

προφητεύω aparece no presente texto seis vezes com formas variadas308, mas, com o 

significado de: “dizer ou anunciar com antecedência algo que está no futuro, proclamar 

uma revelação inspirada ou falar sobre alguma coisa que está escondida da vista”309. 

Entretanto a palavra γλῶσσα aparece doze vezes com formas variadas310, mas, com o 

significado de: (língua)—1. lit. como um órgão da fala  Mk 7:33, 35; Lk 16:24; 1 Cor 

14:9; Js 1:26; Rv 16:10. —2. linguagem Ac 2:11; Phil 2:11; Rv 5:9. Este vocábulo vem 

do grego ático: γλωχιϖ (ponta, saliência de todo tipo)311. 

Ao iniciar seu argumento o autor deixa nítido que está comparando a profecia e 

a glossolalia, e que seu critério para saber qual é o carisma mais importante é a 
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οἰκοδομέω, “edificação”312. Neste caso, a profecia é mais importante, porque, trás a luz 

o que está escondido na vida das pessoas da comunidade, proporcionando a edificação, 

o encorajamento e a consolação. Entretanto, a glossolalia é um meio de edificação 

própria e quem a obtém fala mistérios a Deus. Mas, a glossolalia se iguala a profecia se 

houver interpretação da fala ininteligível. Diante disso, é importante observar que o 

problema para Paulo não são os carismas em si, mas como usá-los para benefício da 

comunidade, ou seja, o problema com a glossolalia no contexto coríntio não é sua 

autenticidade, mas como usar corretamente este carisma no culto para a edificação da 

comunidade. 

Segundo Thiselton313 a profecia aqui significa a pregação saudável, 

proclamação, ou ensinamento que é pastoralmente aplicado para a apropriação da 

verdade e promessa do evangelho, em seu contexto próprio, para ajudar outros. Na 

opinião de Grudem314 a predição não foi excluída da profecia, mas fica claro que ela 

não era um fim em si mesmo, entretanto ela foi somente válida quando serviu aos 

propósitos descritos em (1Cor 14,3). Dessa forma, discordamos da posição de Thiselton 

e concordamos com a posição de Grudem. A profecia no contexto Judaico e no contexto 

Greco-romano, não existe sem seu elemento de predição, como já foi visto no capítulo 

primeiro desta pesquisa, entretanto não há indícios que a profecia no Novo Testamento 

e em especifico em 1Coríntios era pregação e ensinamento das Escrituras. Portanto, o 

que Paulo diz, é que a profecia tem como o objetivo: oivkodomh.n “edificação” 

(fortalecimento espiritual)315, para,klhsin “encorajamento” (ação de estimular o 

outro em convicção/fé)316, paramuqi,na “consolação” (encorajamento para quem 

está deprimido ou em aflição)317 e isto não significa que o elemento de predição da 

profecia oriundo de um fenômeno extático não exista.  

Em relação ao fenômeno da glossolalia Conzelmann318 afirma que a designação 

glw,ssaij “línguas”, não diz nada sobre o fenômeno. Mas, ele pode ser comparado 

à teoria Grega, principalmente as fontes mânticas (oráculos de Délfos). Para o autor, a 
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opinião de Paulo é que a pessoa que fala em línguas sabe o que fala, e como os gregos, 

ele é da opinião que o locutor pode traduzir para a linguagem humana. A diferença é 

que a sacerdotisa Pítia fala, cheia de Deus, para o homem, e a pessoa que fala em 

línguas, por outro lado, se dirige primeiramente a Deus, e somente através da sua 

própria mediação fala a outro homem.  Entretanto, para Fee319 a chave para entender a 

glossolalia está na ligação com (1Cor 13,1), onde a glossolalia é associada com anjos. 

Como registrado em (7,1-7; 11,2-16), os coríntios parecem ter se considerados já como 

anjos, portanto verdadeiramente “espirituais”. Para o autor, falar dialetos angélicos pelo 

Espírito era a maior evidencia para eles de sua participação na nova espiritualidade, por 

isso seu singular entusiasmo para este dom. De fato, a glossolalia na primeira carta aos 

coríntios era considerada como a “língua dos anjos”, pois o imaginário místico-

apocalíptico está presente na carta, e o mais importante deles é (1Cor 13,1). A língua 

dos anjos como mostra os manuscritos de Qumran e o Testamento de Jó é uma língua 

celestial (superior) em contraste com a língua humana (inferior). Por isso, os 

“espirituais” na comunidade de Corinto estimavam e priorizavam este dom, pois lhe 

ofereciam uma posição superior em relação aos demais. Em suma, a glossolalia cristã 

primitiva, principalmente na primeira carta aos coríntios não encontra paralelo direto 

nas tradições da religião greco-romana no contexto do Novo Testamento, mas o seu 

contexto mais próximo é o misticismo apocalíptico judaico. E este fenômeno, era um 

falar extático ininteligível no contexto cultual. 

 

b) v.6-12: analogias que argumentam a inutilidade da voz ininteligível. 

 

A primeira expressão do v.6 Nu/n de (porém agora), é para ser considerada 

em um sentido lógico e não temporal. O uso da primeira pessoa é retórico eva.n 

e;lqw (se eu fosse), ele seve como um meio de ilustração320. Este uso retórico pode 

também conter uma insinuação que Paulo atualmente poderia aparecer na cena como 

um que fala com línguas ininteligíveis. Segundo Fee321, o retorno ao argumento anterior 

é indicado ambos pelo vocativo avdelfoi (“irmãos” cf. 1,10) e pela combinação 

conjuntiva Nu/n de (porém agora). Esta sentença de abertura funciona como uma 
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transição: ele transporta o argumento dos vv. 1-5 ao mesmo tempo em que ele 

estabelece o padrão estilístico do primeiro conjunto de analogias (“se..., o quê eu 

beneficiaria... ?”). O argumento é vigorosamente contra a ininteligibilidade da “língua” 

desde que ela não tenha utilidade para seus ouvintes.  

No v.6 Paulo usa a palavra avpokalu,yei “revelação” que pode ter uma 

variedade de significados. Mas, no presente argumento sugere algum tipo de mensagem 

dada pelo Espírito para o beneficio da comunidade reunida322. Dentro desta perspectiva, 

ao considerar a etimologia da palavra avpokalu,yei verificamos que tem o 

primeiro significado de: “fazer completamente conhecido algo que estava encoberto”323. 

O que mostra que Paulo usa esta palavra no primeiro sentido para o beneficio da 

comunidade. Isto é característico do Paulo Místico que tem suas experiências com o 

sobrenatural por meio de sonhos, visões, revelações, e alucinações324. E, ao descrever 

suas experiências utiliza palavras humanas do seu próprio contexto cultural, como 

“revelação”. Todavia, aparecem duas palavras importantes que reforça o argumento de 

Paulo acerca da importância da fala inteligível para a edificação da comunidade. A 

primeira palavra é a gnw,sei (conhecimento) que tem o significado de: 

“compreensão ou entendimento intelectual de alguma coisa”325. E a segunda palavra é 

didach/| (ensino) que significa: “a atividade de ensinar”326. 

Nos vv.7-8 a analogia parece evidente. A primeira (v.7) é tomada de 

“instrumentos inanimados que emitem sons”, que são instrumentos musicais327. Os dois 

instrumentos, flauta e harpa, são comuns no mundo Helenístico. A analogia é clara, 

Paulo está argumentando que se os instrumentos musicais não emitirem sons que são 

próprios de cada um deles, como será reconhecido se é a flauta que está tocando ou se é 

a harpa? Por isso, a aplicação dessa situação segue a forma de uma frase proverbial v.9. 

Ao falar em línguas ininteligíveis é importante que haja a interpretação para que os 

ouvintes entendam o que está sendo dito, caso contrário “ele está falando ao ar”. 

                                                           
322Ibid, p.662. 
323BAUER, W; ARNDT, W; GINGRICH, F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Christian Literature. Chicago Press, 2001, p.112. 
324ASHTON, John. The Religion of Paul the Apostle. New Haven and London: Yale University Press, 
2000, p.114. 
325BAUER, W; ARNDT, W; GINGRICH, F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Christian Literature. Chicago Press, 2001, p.203. 
326Ibid, p.241. 
327FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdamns, 1987, p.664. 



103 

 

Nos vv.10-11 aparece à terceira analogia. O fenômeno de diferentes linguagens 

que teria sido comum em um centro cosmopolita tal como Corinto328. Segundo 

Conzelmann329, Paulo teria escolhido a palavra φωνή (voz) para designar linguagem, 

porque γλῶσσα já tem outro significado, no contexto. A analogia não mostra que o que 

fala em línguas ininteligíveis está sempre falando uma linguagem estrangeira330, mas 

que o ouvinte não pode entender o que fala em línguas ininteligíveis, porque não tem 

interpretação, do mesmo modo que não entende o estrangeiro que fala na sua língua 

nativa. 

No v.12 a aplicação dos exemplos para o fenômeno é seguida pela sua aplicação 

para a comunidade inspirada pelo Espírito. Mas, este versículo pode ter duas 

interpretações. Segundo Cozelmann331 a expressão zhlwtai, evste 

pneuma,twn (sois desejosos de espíritos) pode levar a duas concepções, por isso a 

pergunta: onde a ênfase repousa? Paulo afirma: “procurar pelos dons espirituais, que a 

comunidade pode ser edificada por eles”; ou: “procurar a edificação da comunidade, 

que não é a sua própria edificação”? O autor adota a segunda opção. Entretanto, 

adotamos a primeira opção pelo fato de Paulo usar o imperativo zhtei/te (procurai) 

para incentivar os coríntios a obterem os dons espirituais, mas o critério para isso é a 

edificação da comunidade. 

 

c) v.13-19: inteligibilidade comunicativa e o uso da mente no contexto da adoração 

pública. 

Estes versículos elucidam o principio estabelecido no v.12. Segundo 

Conzelmann332, aqui se torna completamente claro que os vv.13-19 repousam na 

expressão pro.j th.n oivkodomh.n do v.12, com uma “visão para a 

edificação”. Para o autor, o dom de interpretação é em si mesmo um carisma (12,10), 

por isso um objeto de oração, e isto, também, como parte do que fala em línguas 

ininteligíveis (cf. v.5). A oração aqui não é extática, mas uma oração consciente, conclui 

o autor. Paulo deixa nítida a importância da inteligibilidade da glossolalia para a 
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edificação dos ouvintes, por isso no v.13 é reforçado e idéia de buscar em oração o dom 

da interpretação. Este parágrafo v.13 continua o argumento dos vv.6-12. Paulo amplia o 

ponto de analogias para a adoração coletiva pela indicação do efeito específico da 

ininteligibilidade nos adoradores reunidos333.  

No v.14 a coisa mais importante é o contraste que Paulo faz entre pneu/ma 

(espírito em estado de êxtase) e nou/j (mente)334. Aqui Paulo está assumindo a 

existência da inspiração, mas este “espírito em êxtase” deve estar subordinado à razão, 

ou seja, a inspiração manifestada na forma do êxtase não é um fim em si mesmo, 

também necessita do elemento racional do individuo para ter sentido e controle. A 

mente fica infrutífera, porque, ao orar em língua não há interpretação. 

No v.15 Paulo inicia com uma pergunta retórica “Portanto, o que é?”, a sua 

resposta é que orará e cantará com o “espírito” e com a “mente”. Segundo Thiselton335, 

Paulo argumenta aqui que é contra a um “entusiasmo” sem sentido critico, ou um 

misticismo sem critica. Entretanto, Paulo também é contra a intelectualização da fé 

cristã. Portanto, parece que ele tenta evitar os extremos, uma experiência extática 

(glossolalia) que tem como objetivo “uma falta de compreensão total do que está 

ocorrendo” e uma experiência puramente racional que desconsidera o seu lado místico. 

No entanto, a sequência neste versículo corresponde a situação da discussão: o 

pneu/ma é reconhecido em Corinto, enquanto a validade da nou/j ainda tem que 

ser apresentada336. Por isso, apesar da “mente” ter uma preeminência em relação ao 

“espírito”, ela é somente relativa, porque o critério antes de tudo continua sendo a 

edificação.  

    Segundo Fee337, no v.16 a expressão “falares bem em espírito” significa 

“orando a Deus em línguas na comunidade”. Entretanto, a mais controversa discussão 

surge através do significado de o` avnaplhrw/n to.n to,pon tou/ 

ivdiw,tou (o que ocupa o lugar do indouto)338. A questão é: a pessoa que ocupa o 

lugar ou a posição de um ἰδιώτης é constrangido e excluído por ser incapaz de afiliar-se 

                                                           
333FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdamns, 1987, p.668. 
334CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 237. 
335THISELTON, Anthony C. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC): First 
Epistle to The Corinthians. Carlisle: The Paternoster Press, 2000, p.1111.  
336CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 238. 
337FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdamns, 1987, p.672. 
338THISELTON, Anthony C. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC): First 
Epistle to The Corinthians. Carlisle: The Paternoster Press, 2000, p.1114-1115.  
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na resposta corporativa de afirmação, avmh.n (amém), para uma aclamação de louvor 

ou para uma oração que é ininteligível. Segundo a etimologia da palavra ἰδιώτης denota 

uma pessoa privada, pessoa leiga339.  Por isso, muitos têm sugerido que o ἰδιώτης é uma 

“pessoa privada” ou um “prosélito” que são instruídos primeiro antes de serem 

membros da comunidade por completo340. Entretanto, para Robertson e Plummer341 o 

ἰδιώτης é simplesmente a “pessoa leiga” que não tem dons e não tem dom de línguas. 

Deste modo, parece que o ἰδιώτης é realmente uma “pessoa leiga” que é inexperiente 

em relação aos dons espirituais, principalmente em relação à glossolalia, mas, também, 

faz parte da comunidade de corinto. 

O v.17 simplesmente explica e amplia o principio estabelecido nos versículos 

anteriores, mas está localizado no contexto do tema da “edificação”. O conectivo ga.r 

(pois), confirma o link lógico. 

No v.18 a expressão pa,ntwn u`mw/n ma/llon glw,ssaij lalw/\ 

não pode ser traduzida desta forma: “falo mais línguas do que todos vós”, porque a 

palavra ma/llon (mais) não é um adjetivo que modifica o substantivo glw,ssaij 

(línguas), mas um advérbio de intensidade que modifica o verbo lalw/\ (falo). Sendo 

assim, a tradução correta é: “falo (em) línguas mais do que vós”.  

Nos vv.18-19 Paulo conclui o argumento iniciado no v.6. Ele defende sua 

própria posição de que “fala em línguas mais do que vós”, ou seja, o uso privado da 

glossolalia não é rejeitado, porque ele também fala em línguas ininteligíveis, mas o que 

é rejeitado é o uso da glossolalia só para a edificação própria na presença da 

comunidade. Por isso, o apóstolo prefere falar poucas palavras inteligíveis, mas que 

possam instruir os outros, do que falar muitas palavras ininteligíveis que na presença da 

comunidade, ou seja, no culto público não são compreendidas pelos ouvintes.   

 

d) v.20-25: maturidade expressa no amor pelo outro, o entendimento do evangelho 

para crentes e para os nãos crentes. 
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340THISELTON, Anthony C. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC): First 
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Esta é a quarta seção que confirma e reforça o argumento acumulativo dos vv.1-

19. O uso da mente e da comunicação inteligível reflete amor para o outro (o` 

e[teroj, v.17) que abrange do tema de 13,1-13. Por outro lado, o uso dos dons exclui 

alguma noção de “inteligência”, “posição superior”, ou avaliações competitivas de 

privilégios (cf. 2,1-5 com 14,20)342. Todavia, a “fala ininteligível” serve como um sinal 

de julgamento, de não-pertencimento, em Isaías 28,11-12 (LXX), para o incrédulo. Essa 

fala coloca os crentes e os incrédulos em posições que são inapropriadas ou 

autodestrutiva343. O crente pode se sentir “alienado” mesmo adorando dentro da 

comunidade, mas, quando é uma proclamação profética persuadi o incrédulo a estar 

presente na fé cristã.  

No v.20 tem inicio a uma antítese entre παιδίον, “criança” e τέλειος, “perfeito, 

maduro”. Segundo Conzelmann344 a forma da expressão é intencionalmente paradoxal: 

th/| kaki,a| nhpia,zete( “sede crianças na maldade”. kaki,a| é usada 

em senso geral e moral; cf.5,8. A perfeição não é definida por um ideal abstrato, mas é 

um estado praticamente atingível; cf. 3,1-3. Dessa forma, Paulo está considerando as 

atitudes dos coríntios em relação aos dons espirituais como imaturas, infantis.  

No v.21 Paulo cita a Escritura como prova do seu argumento, Isaias 28,11. O 

ensinamento é que a Escritura predisse o falar com línguas como um sinal dado por 

Deus, mas este sinal não tem nenhuma atenção prestada a ele345. O argumento de Paulo 

está baseado que as pessoas não podem entender aquele que “fala línguas 

ininteligíveis”, e isso tem um efeito deletério nos incrédulos. Paulo parece estar 

salientando que tal reação dos ouvintes incrédulos seria um “cumprimento” da “palavra 

do Senhor”, no qual “línguas” não levam pecadores à obediência346. 

O v.22 é um dos versos mais difíceis para interpretar na epístola de 1Coríntios. 

O problema está em saber o que Paulo quis dizer ao afirmar que “as línguas para sinal 

são, não aos crentes, mas aos incrédulos e a profecia não para os incrédulos, mas para os 

crentes”. Segundo Cozelmann347 no argumento de Paulo está pressuposto que “sinais” 

são inteligíveis somente por fé. Naturalmente, o falar em línguas é um sinal também 
                                                           
342Ibid, p.1118.   
343Ibid, p.1118.   
344CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 241. 
  
345Ibid, p.242.   
346FEE, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdamns, 1987, p.680. 
347CONZELMANN, Hans. I Corinthians. Hermeneia, Philadelphia, Fortress Press, 1988, p. 242. 
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para crentes, embora não, claro, no senso que é ininteligível para eles como um 

processo. Para o autor, eles conhecem que ele é um trabalho do Espírito; portanto, o que 

é ininteligível para eles é seu conteúdo. E a profecia também tem um efeito nos 

incrédulos v.24. Por outro lado, Fee348 afirma que pelo fato das “línguas” serem 

ininteligíveis, os incrédulos não recebem a revelação de Deus; eles não podem desse 

modo ser levados para a fé. Por isso, eles são destinados ao julgamento divino. O 

“sinal” é considerado como uma atitude de Deus de desaprovar ou aprovar alguém. 

Entretanto, pela palavra revelatória da profecia os crentes são convencidos de seus 

pecados, e eles exclamarão: “Deus está entre nós”, isso mostra que a profecia é um 

“sinal” para crentes.  

Dessa forma, entendemos que o “sinal” está posto em um senso negativo, 

principalmente, como um sinal de julgamento. Pelo fato, dos incrédulos não entenderem 

a mensagem daqueles que “falam em línguas”, não são capazes de por si só 

desenvolverem a fé no evangelho, com isso, a língua ininteligível deixa o incrédulo na 

mesma condição, sendo com isso punido por Deus. Mas, a profecia transforma os 

incrédulos em crentes, porque a palavra revelatória e inteligível da profecia convencem 

os crentes dos seus pecados e até mesmo os incrédulos, para que busquem o 

arrependimento e Deus não os punam.    

Os vv.23-24 correspondem ao v.22. A cláusula hipotética traça um cenário 

construído para o clímax da palavra chave mai,nesqe (v.23). Para Chester349 os “de 

fora” em 1Cor 14,23 refere-se a inspiração divina mais do que loucura. Se esse for caso 

a reação do incrédulo em relação às línguas não precisa ser de alienação ou repulsão. 

Em vez disso, ela é uma positiva avaliação: reconhecimento de que no exercício do dom 

de línguas os coríntios são divinamente inspirados. Para o autor, o falar em línguas 

funcionaria como um sinal para incrédulos pelo fato de alertá-los para a presença de 

atividade divina entre os coríntios. Por isso, o verbo mai,nesqe seria melhor 

traduzido não por “você está louco”, mas por “você está inspirado”. Entretanto, no 
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contexto do versículo 23, o melhor significado para o verbo mai,nesqe é “ser ou 

estar louco” no sentido de “estar fora de si” não no sentido de “inspiração ou êxtase”350.  

Nos vv.24-25 Paulo mostra que a profecia tem como característica também, o 

desmascaramento do homem, ou seja, a revelação do que está escondido em seu 

coração, e desse modo faz com que ele reconheça que Deus está verdadeiramente entre 

os coríntios. Portanto, o objeto da afirmação não é a pessoa convencida, mas o poder 

que a convence. 

     Percebemos que os coríntios eram muito entusiastas, ou seja, valorizavam os 

carismas de natureza extática, e com certeza o tipo de culto que era realizado sofreu 

influências de outras religiosidades presentes na época do cristianismo primitivo, como 

o misticismo e a apocalíptica judaica. Diante deste fato, Paulo mostra que o verdadeiro 

motivo de ter recebido os dons do espírito (profecia e glossolalia) é para a edificação, o 

encorajamento e a consolação dos crentes e dos incrédulos, fazendo com que eles não 

sejam julgados por Deus pela sua condição inalterada de pecadores contumazes.  

 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da proposta metodológica desta pesquisa, que é estudar a profecia e a 

glossolalia como fenômenos extáticos – carismáticos, relacionando-os com a 

religiosidade judaica no período do pós-exílio e contrastando com a religiosidade grega 

do primeiro século, analisando exegeticamente o texto de 1Coríntios 14,1-25 para 

definir a origem, função e a característica desses dois fenômenos no contexto do 

presente texto, foi possível chegar a algumas conclusões considerando os objetivos da 

pesquisa, a saber, mostrar como se desenvolveu o fenômeno da profecia do Judaísmo 

antigo até a religião grega primitiva, analisar o fenômeno da glossolalia no Judaísmo 
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pós-exílico e no mundo religioso greco-romano e analisar exegeticamente o texto de 

1Coríntios 14,1-25.    

Em primeiro lugar, compreendemos que o profeta israelita antigo e a sua 

mensagem passaram por mudanças no decorrer dos séculos, como por exemplo, de 

profetas nômades para coletores e organizadores de oráculos, de grupos proféticos para 

profetas solitários, de profetas livres para profetas da corte, de profetas não escritores 

para escritores, de mensagens restritas ao individuo para mensagens voltadas para o 

povo e o interesse da nação. No entanto, diante dessas mudanças, uma característica 

fundamental se manteve evidente no profeta e na sua mensagem, a presença do êxtase 

como mediador e facilitador da comunicação do homem com o sagrado.  

Foi satisfatório verificar, que os oráculos greco-romanos ocasionalmente 

estavam preocupados mais com valores religiosos ou morais, e, isto mostra que a 

revelação divina desempenhou uma função social diferente no mundo Greco-Romano 

do que para os Judeus ou Cristãos. Os oráculos proféticos no mundo Grego foram 

suportados pessoalmente por um funcionamento em um culto central, funcionando mais 

para criar estabilidade e continuidade com valores tradicionais do que introduzir ou 

legitimar inovações. Outra diferença encontrada é que profecias não solicitadas do 

Antigo Testamento e do Judaísmo Primitivo foram frequentemente entregues durante 

períodos de crises sociais e revoltas expondo com isso um julgamento vindouro para os 

maus e os bons, enquanto consultas aos oráculos no mundo Greco-Romano foi uma 

maneira de regular os empreendimentos humanos reduzindo os riscos inerentes a eles, 

ou seja, no contexto Grego, a ajuda à decisão, o reforço da autoconfiança, era mais 

importante do que saber antecipadamente as coisas. Os oráculos ajudavam as pessoas a 

tomarem decisões ou não, sem especificar muita das vezes o que iria acontecer. Por 

outro lado, a profecia judaica, principalmente, a profecia escatológica tinha o elemento 

preditivo, ou seja, afirmações do que iria acontecer no futuro.  

Baseado na análise conceitual de Goodman em relação ao fenômeno da glossolalia, 

realmente é nítido que este fenômeno acontece em meio a um estado super estimulado que a 

autora chama de (dissociação hiperexcitante), ou seja, algo do meio externo ou interno que 

super estimula a pessoa, no qual se separa da realidade comum e pronuncia um padrão de 

vocalização ininteligível chamado de glossolalia.      
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Dentro desta perspectiva, como parte integrante da profecia e da glossolalia, 

verificamos que o fenômeno do êxtase é de suma importância para a manifestação 

desses dois dons carismáticos no contexto religioso, para legitimar uma pessoa ou uma 

religião, estabelecendo o status de intermediário entre o mundo natural e o sobrenatural, 

para com isso, garantir sua origem divina. No entanto, o êxtase vivenciado no ambiente 

do culto pode ser aprendido ou não, pode ter graus diferentes de “estado alterado de 

consciência”, desde um comportamento descontrolado, no qual não há a memória do 

ocorrido, até um comportamento mais contido, no qual há a memória do ocorrido.     

Ao comparar a glossolalia no mundo religioso greco-romano e no cristianismo 

primitivo notamos que a motivação e a intenção são diferentes. As falas ininteligíveis 

contidas nos papiros mágicos gregos não precisam ou recebem interpretação, pelo 

contrário são invocações e fazem parte do processo para conduzir a um fenômeno de 

inspiração, e, portanto, elas não são o resultado dele. Do mesmo modo, a diferença entre 

o culto a Dionísio e a glossolalia cristã primitiva, é o fato que os gritos selvagens do 

primeiro ocorriam no inicio da inspiração e durante o estado inspirado, eram invocações 

em primeiro lugar e aclamações também, por outro lado, a glossolalia cristã primitiva 

não era invocação e não parecia ter siso aclamação, porque, o Cristianismo Primitivo já 

tinha seu próprio ritual de invocações e aclamações, tais como: “Amém”, “Aleluia”, 

“Hosana”, “Maranata”, “Aba” e “Kyrios Iesous”. 

Podemos constatar a partir da análise exegética de 1Coríntios 14,1-25 que a 

profecia no contexto Judaico e no contexto greco-romano, não existe sem seu elemento 

de predição, como já foi visto no capítulo primeiro desta pesquisa, entretanto não há 

indícios que a profecia no Novo Testamento e em especifico em 1Coríntios era 

pregação e ensinamento das Escrituras. Portanto, o que Paulo diz, é que a profecia tem 

como o objetivo: “edificação”, “encorajamento”, “consolação” e isto não significa que o 

elemento de predição da profecia oriundo de um fenômeno extático não exista.  

 De fato, a glossolalia na primeira carta aos coríntios era considerada como a 

“língua dos anjos”, pois o imaginário místico-apocalíptico está presente na carta, e o 

mais importante deles é (1Cor 13,1). A língua dos anjos como mostra os manuscritos de 

Qumran e o Testamento de Jó é uma língua celestial (superior) em contraste com a 

língua humana (inferior). Por isso, os “espirituais” na comunidade de Corinto 

estimavam e priorizavam este dom, pois lhe ofereciam uma posição superior em relação 

aos demais. Sendo assim, a glossolalia cristã primitiva, principalmente na primeira carta 
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aos coríntios não encontra paralelo direto nas tradições da religião greco-romana no 

contexto do Novo Testamento, mas o seu contexto mais próximo é o misticismo 

apocalíptico judaico. E este fenômeno, era um falar extático ininteligível no contexto 

cultual.  

 Para Paulo, no culto público, o problema não são os carismas em si, mas como 

usá-los para benefício da comunidade, ou seja, o problema com a glossolalia no 

contexto coríntio não é sua autenticidade, mas como usar corretamente este carisma no 

culto para a edificação da comunidade. Por isso, o falar em línguas ininteligíveis devia 

ser interpretado. 

No que diz respeito à profecia o assunto é amplo, mas não em língua portuguesa, 

por outro lado o assunto sobre glossolalia é mais escasso. Por fim, espero que esta 

pesquisa contribua para uma melhor compreensão do tema e que sirva de inicio para 

uma definição em consenso entre os estudiosos acerca do tema.   
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