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Assim como em toda experiência real, também na experiência 
literária que dá a conhecer pela primeira vez uma obra até então 
desconhecida há um “saber prévio”, ele próprio um momento dessa 
experiência, com base no qual o novo de que tomamos conhecimento 
faz-se experienciável, ou seja, legível, por assim dizer, num contexto 
experiencial (JAUSS, 1994, p. 28). 
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RESUMO 
 
 

A literatura é um tipo de conhecimento que faz uso da palavra com a finalidade de projetar 
realidades possíveis. Para tanto, a mimese literária tem na experiência vivencial a 
verossimilhança que torna possível a apreensão da obra literária como fenômeno 
interpretativo. Nesse processo de composição, o gênero literário converte-se no conjunto de 
convenções que o autor se vale para fazer-se inteligível a seu público. As narrativas bíblicas e, 
em especial, o Evangelho Segundo São Mateus, possuem elementos que permitem sua leitura 
como obras literárias próprias da Antiguidade, cujas estratégias narrativas se mostram 
construtoras de representação verossímil da realidade. Para tanto, o narrador do Evangelho 
Segundo São Mateus utilizou-se daquelas convenções que se conformavam ao horizonte de 
expectativas de seu público e que articulam experiências advindas da literatura greco-romana 
e da literatura judaica. No caso da Paixão de Cristo Segundo São Mateus, o narrador 
empreende um conjunto de estratégias narrativas que favorecem sua condução da leitura da 
narrativa de acordo com sua perspectiva. Nesse processo, vale-se de uma estrutura que 
combina a biografia greco-romana àquela já consagrada na literatura bíblica. Dessa forma, a 
Paixão de Cristo nos é apresentada como parte final da história, numa perspectiva 
paradigmática e, ao mesmo tempo, como realização das Escrituras, que figuram e profetizam 
a respeito de Jesus e a natureza redimensionadora e universalizadora da salvação. 
 

Palavras-chave: Bíblia e Literatura. Evangelho Segundo São Mateus. Gêneros Literários. 
Paixão de Cristo. Recursos Narrativos. 
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ABSTRACT 

 
 
Literature is a kind of knowledge that makes use of the word in order to project possible 
realities. Therefore, mimesis has in literary life experience verisimilitude that makes it 
possible to grasp the literary phenomenon as interpretive. In the process of composition, the 
literary genre becomes the set of conventions that the author uses to make himself intelligible 
to his audience. Biblical narratives and in particular, the Gospel According to St. Matthew, 
have elements that allow their own reading as literary works of antiquity, whose narrative 
strategies are shown construction of believable representation of reality. To this end, the 
narrator of the Gospel According to St. Matthew used those conventions that conformed to 
the horizon of expectations of your audience and articulate experiences arising from the 
Greco-Roman literature and Jewish literature. In the case of Christ's Passion According to St. 
Matthew, the narrator undertakes a set of narrative strategies that favor its conduct of reading 
the narrative according to your perspective. In this process, it is a structure that combines the 
Greco-Roman biography to that already established in biblical literature. Thus, the Passion of 
Christ is presented as the final part of the story, a paradigmatic perspective and at the same 
time as carrying out the Scriptures, that appear and prophesy about Jesus and resizeing and 
universalizing nature of salvation. 
 
 
Keywords: Bible and Literature. Gospel According to St. Matthew. Literary genres. Passion 
of the Christ. Narrative features. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Bíblia, coleção de livros escritos originalmente em hebraico, aramaico e grego, 

reúne textos de diversos autores, que viveram em diferentes períodos da história da Palestina e 

proximidades, fazendo uso e combinando gêneros e estilos literários bem variados. Nela, 

portanto, encontramos textos em prosa e em versos, contendo: narrativas, leis, poesias, 

literatura sapiencial, profecias, epístolas e cartas, literatura apocalíptica, dentre outros. 

 Foi a coleção desses variados gêneros e tipos literários que deu origem ao cânon da 

Bíblia hebraica para o judaísmo, Antigo Testamento para o cristianismo, e do Novo 

Testamento, conjunto de escritos originários do cristianismo do primeiro século que, 

paulatinamente, foram inseridos no cânon cristão e que, ao lado  do Antigo Testamento, 

vieram a compor sua Bíblia Sagrada.  

 Da variedade de textos religiosos judaicos circulantes na Antiguidade, os judeus 

reuniram em seu cânon apenas os escritos em língua hebraica e aramaica, excluindo aqueles 

redigidos fora da Palestina, os chamados deuterocanônicos. As tradições protestantes, na 

mesma direção, aceitaram apenas os livros da Bíblia hebraica no cânon de seu Antigo 

Testamento. Já a tradição Católica Apostólica Romana preservou os deuterocanônicos, 

entendendo-os como literatura própria à edificação espiritual. A Bíblia figura, então, entre os 

cristãos, como livro sagrado, cuja autoria comporta dupla origem: divina e humana. Divina no 

seu conteúdo teológico; humana, na forma de articular esse conhecimento de modo inteligível 

a seu público. 

Em decorrência de seu caráter sagrado, a Bíblia, durante muitos séculos, foi lida numa 

perspectiva distinta de como se leem outras obras literárias. Interessava aos seus estudiosos a 

descoberta da mensagem divina contida em seu texto, todavia, muitas vezes, fazendo-se uso 

de abordagens que nasceram dentro das diferentes tradições cristãs e que desconsideravam a 

natureza literária de seus textos. 

Por outro lado, os estudiosos da literatura pouca atenção dispensaram à Bíblia, vista 

como livro da religião e, portanto, de valor literário questionável. Esse cenário mudou, no 

século XIX, quando ganhou impulso em círculos teológicos o estudo da Bíblia referenciado 

pelo Método Histórico-Crítico, que procurou imprimir um caráter científico à análise da 

Bíblia.  



 

No que diz respeito aos Evangelhos, a Crítica das Formas foi a abordagem utilizada 

com frequência para atender à demanda por uma pesquisa pautada por critérios científicos da 

Bíblia. No entando, sua tônica não repousava ainda sobre a abordagem literária da Bíblia, mas 

na busca pelas tradições orais e escritas que, harmonizadas nos Evangelhos, deram origem à 

sua redação final.  

 Para a Crítica das Formas, os pequenos gêneros literários harmonizados pelos 

Evangelhos visavam a atender necessidades específicas das comunidades a que estavam 

vinculadas e não a registrar a vida de Jesus tal qual teria realmente se dado. Assim, concluiu-

se que os Evangelhos não passariam de uma tentativa artificial de articular as diferentes 

tradições orais a respeito de Jesus, que circulavam entre as comunidades cristãs primitivas e 

que, consequentemente, seriam desprovidos de qualquer valor histórico. A investigação da 

Bíblia nesses termos, portanto, tinha fins  historicistas, o que resultou na conclusão de que os 

evangelhos careceriam de credibilidade. 

No século XX, no entanto, as pesquisas a respeito da linguagem e as novas abordagens 

literárias  influenciaram consideravelmente o estudo da literatura bíblica, propondo sua 

análise de modo integrado e valorizando sua literariedade. Essa tendência permitiu inovações 

no estudo da Bíblia, lançando sobre essa um olhar que a considera  patrimônio literário 

modelador da cultura ocidental. A Nova Crítica teve papel fundamental nesse processo ao 

propor o estudo do texto literário como um objeto em si e contribuiu para despertar o interesse 

pelo estudo da Bíblia como literatura. 

Nesse novo cenário, diversos estudiosos da literatura se mostraram propensos à leitura 

da Bíblia nesses termos. A. Auerbach (1971), por exemplo, traçou um comparativo entre a 

literatura clássica e a Bíblia, chegando à conclusão de que esta é rica em motivos e efeitos que 

imprimem em seus textos literariedade. Northrop Frye (2004), na mesma direção, argumenta 

que foi a Bíblia – mais que a tradição clássica – que influenciou os escritores da literatura 

mundial na estruturação de suas obras. De posicionamento semelhante, Robert Alter e Frank 

Kermode (1997) pontuam que a Bíblia, além de conter boa literatura, é a matriz de diferentes 

gêneros da literatura ocidental. E. Auerbach (1971), N. Frye (2004), R. Alter e F. 

Kermode (2007), portanto, são representativos daquela parcela da crítica 

literária que propõe uma revitalização do estudo da Bíblia por meio de sua 

leitura segundo categorias literárias. 



 

Nesta pesquisa, voltaremos nossa atenção à Bíblia na perspectiva apontada pelos 

autores citados no parágrafo anterior. Para tanto, procederemos a análise literária da narrativa 

da Paixão de Cristo conforme o Evangelho Segundo São Mateus.  

No primeiro capítulo, explicitaremos os conceitos e referenciais que suportam nossa 

pesquisa. Num primeiro momento, apresentaremos os conceitos de literatura e gênero literário 

com os quais a presente pesquisa dialoga. Na sequência, pontuaremos a importância que tem 

o gênero literário tanto para quem produz como para quem recebe a obra literária. Em seguida, 

abordaremos a relação entre realidade e ficção na obra literária a partir do conceito de mimese 

literária e sua implicação para a interpretação de uma obra dessa natureza. Feitas essas 

considerações iniciais, voltaremos nossa atenção aos referenciais metodológicos que 

orientarão nossa análise da Paixão Segundo São Mateus a partir de categorias literárias. Por 

fim, discutiremos a questão do gênero literário a que o Evangelho Segundo São Mateus se 

articula em sua estrutura discursiva.  

 No segundo capítulo, aplicaremos os conceitos e referenciais indicados no 

capítulo anterior. Iniciaremos vertendo para a língua portuguesa o original grego da Paixão de 

Cristo em Mateus, que corresponde aos capítulos vinte e seis e vinte e sete desse Evangelho. 

Na sequência, comentaremos o enredo, destacando aqueles recursos narrativos que colaboram 

para a condução da interpretação da narrativa. Depois, destacaremos aquelas especificidades 

do Evangelho Segundo São Mateus que o diferenciam dos demais sinóticos e que, portanto, 

indicam de modo explícito a perspectiva com que seu narrador nos apresenta a paixão e morte 

de Jesus. 

 No capítulo três, voltaremos nossa atenção à Paixão de Cristo enquanto parte 

de um enredo maior, que é o Evangelho Segundo São Mateus e sua centralidade no processo 

de interpretação da realidade figurada em sua composição linguística.  

Por fim, na conclusão, sintetizaremos os resultados colhidos com essa atividade de 

análise, destacando sua aplicabilidade e relevância para os estudos acadêmicos e religiosos da 

Bíblia. 



 

1 BÍBLIA E LITERATURA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS
  

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente capítulo tem por objetivo delimitar o embasamento teórico-metodológico 

que orientará nossa análise da Paixão de Cristo conforme narrada no Evangelho Segundo São 

Mateus. Nele investigaremos a plausibilidade de se concretizar tal análise das narrativas 

bíblicas a partir de categorias literárias.  

 Para tanto, iniciaremos nossa investigação pela conceituação  de literatura com a qual 

nos voltaremos à narrativa bíblica em estudo. Na sequência, nosso esforço se dará no sentido 

de explicitar o conceito de gênero a que esta pesquisa se vincula e sua importância para a 

atividade de análise literária.  

 Em seguida, nossa atenção se voltará à questão da Bíblia como literatura e a 

aplicabilidade da mimese literária a suas narrativas. Por fim, apresentaremos uma síntese da 

questão controversa do gênero literário dos evangelhos, optando por aquela hipótese que 

melhor condiz com sua abordagem como literatura. 

  

1.2 LITERATURA: CONCEITOS E ESPECIFICIDADES 

 

 Conceituar a literatura é uma demanda que se mostra complexa, pois se configura 

como ponto controverso entre os estudiosos da Teoria Literária. É questão tão antiga e com 

respostas tão variadas quanto a própria literatura. Todavia, trata-se de uma indagação 

importante, pois o conceito de literatura que tomarmos por referência em nossa pesquisa, por 

conseguinte, determinará quais textos julgaremos possuírem os requisitos necessários para 

figurarem entre os considerados literários e com quais pressupostos deles nos aproximaremos 

em nossa análise.  

 Levando em consideração o acima exposto, antes de avançarmos em nossa pesquisa, 

indicaremos o conceito de literatura que norteará nossa análise e, a partir desse, as 

especificidades que circundam o texto literário e que consideramos fundamentais à pesquisa 



 

da Bíblia como literatura e, em especial, do Evangelho Segundo São Mateus e sua narrativa 

da Paixão de Cristo.  

 

1.2.1 O que é Literatura? 

 

 A especulação em torno do conceito de literatura e de quais textos poderiam ser 

considerados literários levou à produção de inúmeros tratados sobre o tema e deu origem a 

uma área específica dos estudos literários: a Teoria Literária, também conhecida como Teoria 

da Literatura, Crítica Literária ou Poética. 

 Assim, diferentes conceitos já foram forjados, procurando estabelecer a linha divisória 

entre o texto literário e o não-literário. Já se pensou, por exemplo, que a literariedade estava 

relacionada à inspiração poética de determinados escritores. Segundo essa concepção, 

determinados autores, dotados de certo estilo e formas definidas de composição, seriam os 

produtores por excelência da literatura. A relação do texto com o seu tema também já foi 

critério determinante a ser considerado na análise da literariedade de determinado texto. Para 

essa concepção, haveria temas próprios à literatura, enquanto outros não. Por fim, a relação do 

texto com o leitor passou a critério balizador da literariedade de uma obra. Segundo essa 

concepção, o texto literário teria como elemento marcadamente literário a capacidade de 

produzir determinadas sensações em seus leitores. 

 Todavia, autor, forma, tema e leitor tomados isoladamente não são suficientes para 

determinar a literariedade de um texto. Além disso, não respondem o que vem a ser a 

literatura, apenas indicam critérios adotados para julgar um texto como  literário ou não. 

 Com relação a tais critérios tomados de forma isolada, na atualidade, definições 

fechadas em torno de formas, temas e sensações estão superadas. Além disso, entende-se que 

a literatura tende a se manifestar nas mais variadas formas. É, portanto, fruto da capacidade 

criativa e imaginativa. É a arte que faz da palavra sua matéria-prima. Em outras palavras: 

 
[...] a Literatura fornece um tipo singular de experiência, porquanto trabalha com a 
imaginação, que produz formas de vida possível e diferente da nossa. E tal 
experiência, colhida no contacto com a imaginação criadora do escritor, enriquece 
nossa maneira de ver a realidade, uma vez que a Literatura, caminhando antes da 
vida, lhe vai insinuando os rumos que pode trilhar. Desse modo, o homem se 
aperfeiçoa com a assimilação de experiências ficcionais antecipadoras ou 
reveladoras de dimensões e situações para além de seu mundo comum (MOISÉS, 
2003, p. 43). 



 

 

 A literatura, portanto, pode ser entendida como um tipo de conhecimento. Como tal, a 

obra literária nos oferece uma forma de apreender que permite ao ser humano conhecer a si 

mesmo, o outro e o mundo pela apreensão de realidades possíveis com as quais é confrontado 

e é desafiado a se posicionar.  

 Se partirmos do pressuposto de que a literatura é o conhecimento que utiliza a palavra 

de um modo particular, diverso de outras áreas do conhecimento, precisaremos admitir que 

sua análise exige uma abordagem e metodologia que levem em conta sua natureza e suas 

especificidades como saber.  

 A preocupação em se estabelecer meios de se relacionar com o saber literário já se 

fazia presente na Antiguidade. Platão (1997) e Aristóteles (2005)1 , por exemplo, ocuparam-se 

com essa temática ao proporem a divisão das obras literárias em gêneros. 

 Mas o que vem a ser os gêneros literários? Como veremos a seguir, trata-se de uma 

questão não menos complexa, mas fundamental para a Teoria Literária e, por isso, tem 

merecido a atenção de pensadores desde a Antiguidade. 

 

1.2.2 A Questão dos Gêneros Literários 

 

 Segundo Massaud Moisés (2003, p. 65), os gêneros literários são formas estruturadas e 

ordenadas que guiam e orientam nossa leitura. Trata-se de uma questão fundamental, portanto, 

porque definirá com que expectativas nos aproximamos de determinada  composição literária. 

No entanto, o que parece ser um facilitador, apresenta-se como matéria complexa e tornou-se 

talvez a maior problemática da Teoria Literária. 

 Aristóteles (2005), a quem já fizemos referência, lançou as bases da Teoria Literária 

ao propor uma divisão tríplice da literários em três gêneros: o épico, o lírico e o dramático. 

Em linhas gerais,  os gêneros literários permitiriam agrupar as obras em categorias conforme 

as peculiaridades em comum que compartilhassem em sua estrutura. 

 Desde então, essa temática suscita acalorada discussão entre os historiadores da 

literatura. Tornou-se, por exemplo, a grande problemática literária do século XVI. A 

                                                           

1  Platão viveu entre 427-347 a.C. Aristóteles entre 384-322 a.C. 



 

controvérsia dominante girava em torno da imutabilidade dos gêneros, por um lado, e da 

flexibilidade de sua categorização, por outro (MOISÉS, 2003, p. 40). A questão só avançou 

significativamente com o alvorecer do Romantismo, em fins do século XVIII. A noção de 

gênero literário como uma forma fixa e absoluta dá lugar, então,  à ideia de que os gêneros 

literários são cambiáveis, abertos e geradores de subgêneros e novos gêneros. 

 Como consequência da reflexão em torno do tema, na atualidade, há uma tendência 

em se conceber os gêneros, não como categorias fechadas, mas como passíveis de 

intercâmbios geradores de novas possibilidades. Nessa perspectiva, os gêneros seriam 

convenções das quais o autor de uma obra literária se vale para dialogar com o horizonte de 

expectativas do público de sua época e, dependendo da amplitude de sua obra, com o público 

de épocas posteriores. Dessa forma, “a literatura como acontecimento cumpre-se 

primordialmente no horizonte de expectativas dos leitores, críticos e autores, seus 

contemporâneos e pósteros, ao experienciar a obra.” (JAUSS, 1994, p. 26). 

 Com isso, não se quer dizer que se deva ignorar as convenções já experienciadas nas 

obras anteriores. Pelo contrário, para que o autor consiga fazer-se entender há de considerar o 

já experienciado e, assim, a partir do estabelecido, projetar novas perspectivas. 

 
Assim como em toda experiência real, também na experiência literária que dá a 
conhecer pela primeira vez uma obra até então desconhecida há um “saber prévio”, 
ele próprio um momento dessa experiência, com base no qual o novo de que 
tomamos conhecimento faz-se experienciável (sic), ou seja, legível, por assim dizer, 
num contexto experiencial. Ademais, a obra que surge não se apresenta como 
novidade absoluta num espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e 
invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público para 
recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança do já lido, 
enseja logo de início expectativas quanto a “meio e fim”, conduz o leitor a 
determinada postura emocional, e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral de 
compreensão vinculado, ao qual se pode, então – e não antes disso -, colocar a 
questão acerca da subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou 
camadas de leitores (JAUSS, 1994, p. 28). 

  

 Essa proposição reitera a necessidade de se articular a obra literária a um gênero antes 

de sua análise, pois, captar a atenção do leitor por meio de uma convenção que se articula ao 

gênero, estilo e forma, impõe ou mesmo sugere um horizonte de expectativas. Para Jauss 

(1994), essa objetivação do horizonte de expectativas pode ser obtida mesmo que 

implicitamente por meio de três fatores: 

 



 

a partir de normas conhecidas ou da poética imanente ao gênero; em segundo, da 
relação implícita com obras conhecidas do contexto histórico-literário; e, em terceiro 
lugar, da oposição entre ficção e realidade, entre a função poética e a função prática 
da linguagem, oposição esta que, para o leitor que reflete, faz-se sempre presente 
durante a leitura, como possibilidade de comparação […] (JAUSS, 1994, p. 29).  

 

 Dessa forma, a capacidade de determinada obra alcançar o horizonte de expectativas  

de seu público determinará a sua literariedade. Quanto maior a capacidade da obra de atender  

e superar esse horizonte de seu público, também o será com relação ao caráter estético.  E 

quando a investigação do modelo estético é inverificável explicitamente na obra, torna-se 

necessária sua investigação indireta, ou seja, entendê-la a partir do rol de obras conhecidas do 

público de sua época.  

 Há de se considerar neste ponto a mediação que se estabelece na oposição entre o 

velho e o novo, que permite ao público superar seu horizonte de expectativas em direção a 

novas respostas à questões antigas. Processo esse que nem sempre se dá de imediato, mas 

pode ter lugar em épocas posteriores, quando a obra atinge um público cujo horizonte de 

expectativas permitir tal experiência. Ou seja: 

 
Pode acontecer aí de o significado virtual de uma obra permanecer longamente 
desconhecido, até que a “evolução literária” tenha atingido o horizonte no qual a 
atuação de uma forma mais recente permita, então, encontrar o acesso à 
compreensão da mais antiga incompreendida (JAUSS, 1994, p. 44). 

 

 A novidade, portanto, não repousa exclusivamente sobre o aspecto estilístico da obra 

literária, mas também sobre o histórico. Diz respeito a quais momentos históricos fazem a 

diferença, não só estética, mas também no conteúdo, ampliando o entendimento do antigo. 

 Nesse contexto, Jauss (1994, p. 49) introduz ao debate o conceito de “reocupação”, 

que pode emergir tanto do interior da obra quanto do exterior histórico-social. Articula-se 

nesse ponto à literatura à sua função social, que consiste na percepção do mundo por meio da 

leitura.  

 
O horizonte de expectativa da literatura distingue-se daquele da práxis histórica pelo 
fato de não apenas conservar as experiências vividas, mas também antecipar 
possibilidades não concretizadas, expandir o espaço limitado do comportamento 
social rumo a novos desejos, pretensões e objetivos, abrindo assim novos caminhos 
para a experiência futura (JAUSS, 1994, p. 52). 

 



 

 A atualização da forma literária, portanto, só terá êxito pleno se contribuir para novas 

experiências emancipadoras. Ou seja:  

 
Ela é capaz também de possibilitar uma nova percepção das coisas pré-formando o 
conteúdo de uma experiência revelado primeiramente sob forma literária. A relação 
entre literatura e leitor pode atualizar-se tanto na esfera sensorial, como pressão para 
a percepção estética, quanto também na esfera ética, como desafio à reflexão moral. 
A nova obra literária é recebida e julgada tanto em seu contraste com o pano de 
fundo oferecido por outras formas artísticas, quanto contra o pano de fundo da 
experiência cotidiana de vida (JAUSS, 1994, p. 53). 

 

 Portanto, como arte da representação, a literatura pode contribuir para a vida social 

quando nos permite compreender sua função emancipadora do ser humano. Mas em que 

consiste essa representação? Seria uma reprodução ou imitação do cotidiano e suas múltiplas 

situações e conflitos que se encadeiam nos eventos que assinalam a vida da pessoa humana? 

Na sequência, delimitaremos o entendimento de representação aplicado à literatura e do qual 

nos valeremos na análise da Paixão de Cristo Segundo São Mateus. 

 

1.2.3 A Representação do Real na Literatura 

 

 A ideia da literatura como representação ou mimese da realidade também acompanha a 

Crítica Literária desde a Antiguidade. Platão e Aristóteles, por exemplo, identificam-na como 

elemento constitutivo da criação literária.  Todavia, enquanto Platão (1997, p. 336) a emprega 

como imitação do mundo das ideias e, portanto, aplicável a toda a atividade humana,  

Aristóteles (2005, p. 242-243) a utiliza como elemento estético. Desde então, o conceito de 

mimese inaugurado por Aristóteles é constantemente retomado, interpretado e aplicado à 

análise literária, todavia, nem sempre unânime em sua interpretação. 

 Para Costa (2003, p. 6), por exemplo, com Aristóteles, a mimese deixa de ser mera 

imitação da experiência cotidiana para tornar-se o elemento emancipador da literatura como 

fonte de conhecimento. 

 
De ontológica, a arte passa a ter, com ele, uma concepção estética, não significando 
mais “imitação” do mundo exterior, mas fornecendo “possíveis” interpretações do 
real através de ações, pensamentos e palavras, de experiências existenciais 
imaginárias. Afastada da perfeição, da divindade e da verdade primigênia, a mímese 
afirma-se como a representação do que “poderia ser”, assumindo o caráter de fábula. 



 

O critério do verossímil, que merece a crítica de Platão por ser apenas ilusão da 
verdade, torna-se, com Aristóteles, o princípio que garante a autonomia da arte 
mimética (COSTA, 2003, p. 6). 

 

 Na atualidade, essa questão passa pelo embate que se trava na tentativa de conceituar a 

realidade, distinguindo-a do que seria imaginário e fantasioso e, por conseguinte, indigno de 

crédito. Todavia, essa distinção entre factual e ficção, especialmente no que se refere à 

historiografia e a literatura,  é questionada hoje pela nova história, que as entende como 

pontos de vista socialmente situados. 

 
Assim, segundo essa perspectiva, o que percebemos da “realidade” são 
representações de real, textos sempre parciais que interagem formando quadros 
mutáveis, sendo que a nenhuma dessas imagens podemos chamar Verdade e 
Realidade (pensadas de uma maneira absoluta). A “realidade” constitui-se, assim, 
como uma rede de representações que dá um sentido ao mundo tornando-o 
compreensível ao olhar humano (um sentido sempre fragmentado e efêmero). E é da 
trama desse tecido, que as diversas formas de arte, as narrativas ficcionais e até 
mesmo as narrativas historiográficas vão retirar a matéria para a composição de seus 
textos (VALESKA, 2003, p. 50). 

 

 Portanto, quer nos deparemos com um texto considerado historiográfico ou de ficção, 

estamos diante de uma representação que permite ao receptor significar o mundo a partir de 

uma perspectiva narrativa. A mimese, nesse contexto, articula-se à verossimilhança, ou seja, 

diz respeito a uma realidade esteticamente manifesta na obra literária por meio de uma 

coerência aceitável ao leitor. 

 Todavia, a verossimilhança não se caracteriza como mera imitação do mundo 

cotidiano, mas “resulta de um processo específico de construção a partir de determinadas 

regras e visando a determinados efeitos” (COSTA, 2003, p. 53). Conforme argumenta Feron 

(2012, p. 51), a mimese se estabelece a partir da estrutura que articula os elementos internos 

da obra, permitindo a participação do leitor no processo de significação.  

 O filósofo francês Paul Ricoeur (1994) também se ocupou com essa temática. Para o 

autor, a mimese opera em três estágios, que ele chama, em sua obra intitulada Tempo e 

Narrativa (1994), de mimese I, mimese II e mimese III. A primeira diria respeito à 

compreensão de mundo comum ao escritor e ao leitor. A segunda, à criação literária 

propriamente dita e que se articula fundamentada na experiência vivencial presente na 



 

mimese I. A terceira, articula-se em torno da participação do leitor no processo de 

interpretação da obra.  

Dessa forma, a narrativa (mimese II) serve de mediação entre o tempo cotidiano 

(mimese I) e o tempo do possível (mimese III). Em síntese: “o texto é um conjunto de 

instruções que o leitor individual ou público executa de modo passivo ou criador. O texto só 

se torna obra na interação entre texto e receptor.” (RICOEUR, 1994, p. 118). 

A mimese, portanto, concretiza-se como elemento de transformação do velho em 

novas possibilidades interpretativas. Processo que Costa (2003, p. 71) sintetiza nos seguintes 

termos: “O princípio estruturador dessa nova ordem é o verossímil (interno), o qual permite 

que a engrenagem ficcional construa-se como um todo, com a unidade pensável de 

possibilidades referenciais.” 

  São-nos apresentados, na obra literária, portanto, mundos possíveis. Na narrativa, um 

mundo possível consiste, conforme o conceito apresentado por Umberto Eco (2008, p. 109),  

“em um conjunto de indivíduos dotados de propriedades. Visto que algumas dessas 

propriedades ou predicados são ações, um mundo possível pode ser visto também como um 

curso de eventos”.  

 Vale ressaltar a título de conclusão deste tópico que, na literatura, dada à  

materialidade dos eventos no próprio texto, a ênfase recai não no conteúdo, mas no como nos 

é apresentado em sua estrutura. No caso da narrativa, temos um narrador que escolhe o que, 

como e de que perspectiva nos contar a história. 

 Feitas essas considerações, no próximo tópico abordaremos a plausibilidade da leitura 

da Bíblia, especialmente suas narrativas, a partir de categorias literárias.  

 

1.3 A BÍBLIA COMO LITERATURA: A REPRESENTAÇÃO DO REAL NA 

PERSPECTIVA DAS NARRATIVAS BÍBLICAS 

 

 A partir dos conceitos até aqui expostos, em que a literatura nos é apresentada como 

um tipo de conhecimento que articula categorias tais como gênero, mimese e verossimilhança, 

é possível aplicá-la às narrativas bíblicas? 

 Trata-se de um debate que suscita controvérsias entre teólogos e críticos literários. Por 

um lado, observa-se a desconfiança com que ambos trataram essa temática ao longo dos 



 

últimos séculos. Magalhães (2000, p. 45), por exemplo, ao refazer o percurso do diálogo entre 

teologia e literatura, observa que, na Europa, sobretudo a partir do Iluminismo do século 

XVIII, a literatura  buscou um distanciamento da religião. Para o autor, esse distanciamento se 

traduziu em uma trincheira. 

 
Em grande parte, o que temos aqui é uma espécie de concorrência entre teologia e 
literatura, entre religião e arte, entre estética literária e ética religiosa, para 
estabelecer que campo de conhecimento humano estaria em melhores condições de 
representar a transcendência humana, seus sonhos de superação e o desvelamento de 
suas intuições mais profundas (MAGALHÃES, 2000, p. 45). 

 

 No contexto norte-americano, no entanto, a abordagem do tema têm conduzido a 

horizontes mais produtivos. A Bíblia é vista como um compendio de obras em que a 

criatividade literária e a capacidade estética foram marcos de seus redatores. Em outros 

termos, “a tentativa é de colocar as bases da fé cristã nos marcos não da tradição cristã e do 

dogma eclesiástico, mas da produção literária, da beleza poética, da operosidade estética e da 

construção de estilos literários refinados [...]” (MAGALHÃES, 2000, p. 47). 

 Nessa perspectiva, a Bíblia tornou-se objeto de estudo a partir de categorias literárias, 

o que se traduz num ponto nem sempre pacífico para a teologia tradicional, pois, ao longo da 

história do cristianismo, a Igreja tem providenciado os critérios pelos quais a Bíblia deva ser 

lida e interpretada. 

 Esse cenário começou a mudar no século XIX quando ganhou impulso em círculos 

teológicos o estudo da Bíblia referenciado pelo Método Histórico-Crítico que, influenciado 

pelo Positivismo, procurou imprimir um caráter científico à atividade hermenêutica. No que 

diz respeito aos Evangelhos, a Crítica das Formas foi a abordagem utilizada com frequência 

para atender à demanda por uma pesquisa cientificista da Bíblia. 

 A Crítica das Formas tem como pressuposto que as narrativas evangélicas resultam da 

harmonização de diversas fontes orais que passaram por reedições até chegarem à forma 

assumida no cânon bíblico. Dessa forma, a atividade do exegeta consistiria em identificar as 

diferentes tradições harmonizadas na construção final do texto. Com esse processo, esperava-

se desmitologizar, por exemplo, os Evangelhos e identificar em seu núcleo o Jesus  histórico. 

 Além disso, a Crítica das Formas entendeu que os pequenos gêneros literários 

harmonizados pelos Evangelhos visavam a atender necessidades específicas das comunidades 



 

a que estavam vinculados e não a registrar a vida de Jesus tal qual teria realmente se dado. 

Assim, concluiu-se que os Evangelhos não passariam de uma tentativa artificial de articular as 

diferentes tradições orais a respeito de Jesus que circulavam entre as comunidades cristãs 

primitivas e que, consequentemente, seriam desprovidos de qualquer valor histórico.  

 Caberia à investigação do estudioso da Bíblia, portanto, a busca pela historicidade da 

narrativa bíblica e não de sua literariedade. A pesquisa dos eventuais gêneros menores que 

comporiam a redação final dos Evangelhos objetivava, portanto, identificar aquilo que seria 

lendário e o que efetivamente corresponderia aos fatos. Haveria, nas narrativas evangélicas, 

portanto, aquilo que diria respeito ao Jesus histórico (real) e ao Jesus da fé (imaginário). 

 No que diz respeito ao valor literário das narrativas, considerou-se que os evangelhos 

pertenceriam à baixa literatura. Em outras palavras, uma literatura carente das técnicas 

desejáveis à produção de uma literatura de qualidade (BULTMANN, 2000, p. 433). 

 Em contrapartida, o interesse da Bíblia como literatura impulsionado pela Nova 

Crítica americana, pergunta, não pela historicidade, mas pela tecitura do texto.  Ao abordar a 

questão nessa perspectivas, encontramos críticos literários que avaliam as narrativas bíblicas 

como resultado da habilidade criativa e imaginativa de seus redatores em representar o real.  

 Fundamental para esta abordagem da Bíblia foi Erich Auerbach (1892-1957). Em 

Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental (1971), por exemplo, aponta para 

elementos importantes presentes nas narrativas bíblicas que as diferenciam de outras 

produções literárias da Antiguidade e que as tornam inaugurais de um estilo em que o 

cotidiano é trabalhado de modo a apresentar personagens verossímeis e complexos o 

suficiente para elevar a Bíblia à categoria de uma literatura modelar na forma de apresentar o 

real e, portanto, concretizar sua função mimética. 

 Dessa forma, Auerbach (1971, p. 15) identifica nos personagens bíblicos uma carga de 

individualidade que não se pode encontrar, por exemplo, na literatura homérica. Considera 

que a construção dos personagens nesses termos é elemento singular das narrativas bíblicas 

em geral. Segundo o autor: 

 
Humilhação e exaltação são muito mais profundas ou elevadas do que em Homero, e, 
fundamentalmente, andam sempre juntas [...] Percebe-se claramente como a 
ampliação da oscilação pendular está em relação com a intensidade da história 
pessoal – justamente as situações extremas, nas quais somos abandonados ou 
ficamos desesperados além de toda medida, nas quais, além de toda medida, somos 



 

felizes ou exaltados, conferem-nos, quando as superamos, um cunho pessoal que se 
reconhece como resultado de um intenso devir, de uma rica evolução. [...] 
(AUERBACH, 1971, p. 15). 

 

 E ainda: 

 
[...] os próprios seres humanos dos relatos bíblicos são mais ricos em segundos 
planos do que os homéricos; eles têm mais profundidade quanto ao tempo, ao 
destino e à consciência. Ainda que estejam quase sempre envolvidos num 
acontecimento que os ocupa por completo, não se entregam a tal acontecimento até 
o ponto de perderem a sua permanente consciência do que lhes acontecera em outro 
tempo e em outro lugar; seus pensamentos e sentimentos têm mais camadas e são 
mais intrincados (AUERBACH, 1971, p. 9). 

 

Diferentemente da regra clássica em que o cotidiano e seus personagens só poderiam 

ser retratados de modo cômico, nas narrativas bíblicas, é o cotidiano e suas múltiplas 

possibilidades que fornecem os elementos necessários à representação do real de modo 

inovador e verossímil. 

Auerbach (1971, p. 17) observa em sua análise que as narrativas bíblicas se articulam, 

compondo um único plano discursivo figural que une passado e futuro, produzindo uma 

unidade em que Deus é o personagem principal, do primeiro ao último livro da Bíblia. O 

cotidiano ali vivenciado, portanto, contempla a realidade significada.  

 
[...] como consequência da unidade de estrutura religioso-vertical, não podia surgir 
uma divisão consciente dos gêneros literários [lendário e histórico]. Todos eles 
pertencem à mesma ordem geral; tudo o que não pudesse ser encaixado nela, ainda 
que fosse mediante a interpretação, não tinha lugar algum [...] Assim, o Velho 
Testamento, enquanto se ocupa do acontecer humano, domina todos os três âmbitos: 
lenda, relato histórico e teologia histórica exegética (AUERBACH, 1971, p. 17). 

 

As narrativas bíblicas, portanto, conservam elementos que tornam possível  a 

representação da realidade, configurando-se como obras de alcance literário. Dentre esses 

elementos, podemos citar como exemplo o realce de certas partes e o escurecimento de outras, 

que se configura como elemento sutil, mas importante recurso narrativo. Em outras palavras: 

 
[...] só é acabado formalmente aquilo que nas manifestações interessa à meta da ação; 
o restante fica na escuridão. Os pontos culminantes e decisivos para a ação são os 
únicos a serem salientados; o que há entre eles é inconsistente; tempo e espaço são 
indefinidos e precisam de interpretação; os pensamentos e os sentimentos 
permanecem inexprimidos: só são sugeridos pelo silêncio e por discursos 



 

fragmentários. O todo, dirigido com máxima e ininterrupta tensão para um destino e, 
por isso mesmo, muito mais unitário, permanece enigmático e carregado de 
segundos planos (AUERBACH, 1971, p. 9). 

 

Para Auerbach (1971, p. 9), a observação de elementos tais como o realce de certos 

aspectos em detrimento de outros, a aparente falta de conexão entre eventos, as sugestões, a 

multiplicidade de planos, dentre outros, são importantes técnicas que tornam as narrativas 

bíblicas altamente alusivas e literariamente enriquecidas. 

 Dessa forma, Auerbach (1971, p. 12) procura demonstrar, por meio de exemplos, 

como as narrativas bíblicas apresentam elementos que as qualificam como literatura, cujo 

principal recurso é a alusão, recurso esse que permitiu que as Escrituras fossem 

reinterpretadas como figura dos eventos narrados na literatura cristã nascente do primeiro 

século do cristianismo. Nesse sentido, a interpretação figural: 

 
[..] estabelece uma relação entre dois acontecimentos ou duas pessoas, na qual um 
deles não só se significa a si mesmo, mas também ao outro e este último compreende 
ou complementa o outro. Ambos os pólos da figura estão separados temporalmente, 
mas estão, também, como acontecimentos ou figuras reais, dentro do tempo. [...] 
(AUERBACH, 1971, p. 62). 

 

 Em Figura, obra anterior à Mimesis, Auerbach já discutira o conceito de interpretação 

figural e sua aplicabilidade à literatura bíblica. Na referida obra, o autor demonstra a 

importância que a interpretação figural  teve na efetivação da mimese bíblica. Foi por meio 

dela, por exemplo, que os cristãos do primeiro século e seguintes estabeleceram uma relação 

direta das Escrituras 2 com o Novo Testamento. Uma relação de continuidade, visto que, 

mesmo que os  personagens e eventos das Escrituras tiveram um significado próprio, também 

figuravam um segundo com abrangência maior, no Novo Testamento (AUERBACH, 1997, p. 

46). 

 Desse modo, eventos e personagens reais cumprem, na literatura bíblica, uma função 

espiritual, cujo sentido pleno se alcança por meio da interpretação. Pois: 

 
Não só as figuras são provisórias, como são também a forma provisória de algo 
eterno e atemporal; apontam não só para o futuro concreto, mas também para algo 

                                                           

2  Antigo Testamento para o cristianismo. 



 

que sempre existiu e existirá; apontam para algo que necessita de interpretação, que 
na verdade será preenchido no futuro concreto, mas que já está presente, preenchido 
pela providência divina, que não conhece diferenças de tempo. Esta dimensão eterna 
já está figurada nelas, que, dese modo, são ao mesmo tempo uma realidade 
fragmentária provisória e uma realidade eterna velada (AUERBACH, 1997, p. 51). 

 

 A interpretação figural, portanto, apresenta-se como um elemento estruturador da 

realidade, não àquela passada, nem a presente, mas a que se configura no âmbito da 

interpretação. Portanto, nos escritos do cristianismo primitivo, sua presença é fundamental 

para o estabelecimento do real. Parte da experiência vivida dentro da cultura, intermediada 

pela elaboração criativa de seus textos seguramente literários e desemboca na interpretação de 

seus receptores. Todo processo conduzido pelas estratégias narrativas de seus autores, que 

providenciaram os elementos geradores de significados condizentes com o horizonte de 

expectativas de seu público. 

 Com relação às estratégias narrativas dos autores bíblicos, o crítico literário norte-

americano Robert Alter (2007) trouxe significativa contribuição. Para o autor, a literatura é 

um tipo de conhecimento que faz uso de certo repertório identificável em suas diferentes 

construções literárias. E no caso das narrativas bíblicas, seus redatores “criaram um conjunto 

de técnicas inovadoras e surpreendentemente flexíveis para a representação imaginativa da 

individualidade humana” (ALTER, 2007, p. 175). 

 Tais técnicas pressupõem certo conceito de ser humano e de Deus que perpassa as 

narrativas bíblicas. Ou seja: 

 
[...] toda pessoa é criatura de um Deus onisciente, mas deixada ao sabor de sua 
incomensurável liberdade; feita à imagem de Deus por uma questão de princípio 
cosmogônico, mas quase nunca como um fato ético perfeito; e cada exemplo 
individual desse complexo de paradoxos que se estende do zênite ao nadir do mundo 
criado exige uma consideração especialmente perspicaz em sua representação 
literária (ALTER, 2007, p. 175). 

 

 Além disso, as narrativas bíblicas articulam-se na perspectiva de que o homem vive 

num tempo de constante transformação e em constante e complexo relacionamento com Deus 

e com o próximo. Alter (2007, p. 42), então, propõe a fusão entre literatura e teologia, sendo 

que o entendimento desta depende totalmente da análise literária da narrativa bíblica, pois 

“uma visão literária das operações narrativas pode nos ajudar, mais que qualquer outra coisa, 



 

a ver de que maneira essa percepção se traduz em histórias que exerceram influência tão 

poderosa e duradoura em nossa imaginação” (ALTER, 2007, p. 43). 

Entende ainda que, como na literatura em geral, também a narrativa bíblica trabalha 

com certas convenções em que: 

 
[...] um conjunto intrincado de acordos tácitos entre o artista e o público 
relacionados com a organização interna da obra de arte medeia o complexo processo 
de comunicação da arte. O conhecimento das convenções nos permite identificar 
padrões significativos, ou simplesmente agradáveis, de repetição, simetria e 
contraste; diferenciar o verossímil do fantástico; compreender os sinais de 
orientação numa obra narrativa, verificar o que é inovação e o que é 
deliberadamente tradicional em cada nexo de criação artística (ALTER, 2007, p. 79). 

 

 Para Alter (2007, p. 27), portanto, foram convenções como essas que determinaram a 

escolha de palavras, motivos, personagens, ações e temas das histórias bíblicas. 

Consequentemente, o autor propõe uma metodologia de análise que pressupõe determinadas 

convenções implícitas nas narrativas bíblicas, que ainda são perceptíveis ao estudioso de 

nossos dias e que podem ser elucidativas. Assim, o autor defende, dentre outras possibilidades, 

a observação de quatro elementos geralmente articulados pelo narrador nas histórias bíblicas; 

e que sintetiza nos seguintes termos: 

 
[...] refiro-me às numerosas modalidades de exame do uso engenhoso da linguagem, 
das variações no jogo de idéias, das convenções, dicções e sonoridades, do 
repertório de imagens, da sintaxe, dos pontos de vista narrativos, das unidades de 
composição e de muito mais; em suma, refiro-me ao exercício daquela mesma 
atenção disciplinada que, por diversas abordagens críticas, tem iluminado, por 
exemplo, a poesia de Dante, as peças de Shakespeare, os romances de Tolstói 
(ALTER, 2007, p. 28-29). 

 

 Embora não tenha a pretensão de ser a palavra final a respeito do tema, o autor 

apresenta a sua proposta como uma possibilidade na análise das narrativas bíblicas levando 

em consideração categorias literárias.  

 Uma questão que o autor considera importante na análise literária das narrativas 

bíblicas, por exemplo, é a economia de palavras:  

 
 [...] tudo o que é relatado é essencial para a história, mas certas pistas especiais são 
sugeridas pelo ritmo com que se descrevem as ações. Na narração bíblica do 
essencial, os verbos tendem a ocupar um lugar dominante, e, de vez em quando, nos 
deparamos com súbitas e densas concentrações ou séries ininterruptas de verbos, 



 

geralmente ligados a um único sujeito, indicando uma intensidade, rapidez ou 
atividade deliberada e obstinada [...] (ALTER, 2007, p. 126). 

 

Nesse sentido, o narrador funciona como instrumento de ordenação dos diálogos e de 

transição entre as unidades temáticas centrais do texto. Em síntese: 

 
[...] descrever ações essenciais para o desenvolvimento do enredo (outros tipos de 
ação raramente são relatados), que não poderiam ser fácil ou adequadamente 
indicadas no diálogo; comunicar dados secundários que, a rigor, muitas vezes não 
fazem parte do enredo, uma vez que não envolvem ações (isto é, são dados de 
natureza essencialmente expositiva); repetir, confirmar, subverter ou focalizar 
afirmações dos personagens, feitas em discurso direto (uma narração presa ao 
diálogo) (ALTER, 2007, p. 121). 

 

 A economia de detalhes a que está vinculada a narração bíblica se estende também à 

caracterização de seus personagens, geralmente indicada por alusões, o que requer um olhar 

minucioso do interprete para perceber as sutilezas que os redatores bíblicos nos impõem em 

suas narrativas. Tais sutilezas se articulam geralmente a técnicas tais como: 

 
[...] a utilização de palavras-chave temáticas, a reiteração de motivos; a sutil 
definição de personagens, relações e motivações pelo diálogo; a exploração, 
especialmente nos diálogos, da repetição literal e da variação significativa; as 
mudanças de posição do narrador, da reticência estratégica e sugestiva à eventual 
síntese onisciente; o uso ocasional da montagem de fontes diferentes para captar a 
natureza multifacetada do sujeito ficcional (ALTER, 2007, p. 261). 

 

Nesse contexto, o narrador bíblico, por exemplo, expõe o personagem até o limite 

de sua intencionalidade, preservando sempre algum mistério a ser revelado em tempo 

oportuno ou que fica a cargo do leitor impor suas próprias deduções a respeito. Não faltam, 

nas narrativas bíblicas, no entanto, possibilidades interpretativas para ações e atitudes de seus 

personagens. 

 
Sua índole pode ser revelada pelo relato das ações, da aparência, dos gestos, da 
postura e da roupa que usam; por intermédio dos comentários de outros personagens; 
pelo discurso direto, pelo monólogo narrado ou pelo monólogo interior; ou ainda 
pelas afirmações do narrador sobre o modo de ser e as intenções dos personagens, 
que podem ser feitas de maneira categórica ou motivada pelo contexto (ALTER, 
2007, p. 177). 

 



 

 Dessa forma, as histórias bíblicas nos apresentam narradores oniscientes e em terceira 

pessoa, que partilham do conhecimento divino, mas extremamente seletivos e reticentes em 

alguns momentos em sua forma de nos apresentar as atitudes, motivações e ações de seus 

personagens. 

 Nessas narrativas em que o narrador se mostra seletivo e econômico, ganha relevância 

o diálogo, do qual se torna dependente o narrador que o explica ou confirma numa espécie de 

paralelismo (ALTER, 2007, 102). Esses diálogos estão geralmente associados a eventos ou 

acontecimentos fundamentais ao enredo. Nesse caso, a narrativa desacelera, possibilitando 

que se observe: 

 
[...] a interação dos personagens ou grupos de personagens, com toda a sua carga de 
motivações, objetivos, traços de personalidade, condicionamentos políticos, sociais 
ou religiosos, e significados morais e teológicos que emanam de suas falas, gestos e 
atos (ALTER, 2007, p. 103). 

 

 Os narradores bíblicos, observa Alter (2007, 107), evitam o discurso indireto. 

Preferem que seus personagens expressem sua ação e reação nos eventos a que estão inseridos. 

Desse modo, “sempre que um processo real de cogitar possibilidades, esmiuçar sentimentos, 

ponderar alternativas ou tomar decisões constitui o momento crítico do evento narrativo, usa-

se o discurso direto.” (ALTER, 2007, p. 108-109). 

 Na narrativa bíblica, portanto, o campo das ações é levado ao nível da fala. Assim, o 

não verbal é verbalizado, convertendo-se numa técnica para se alcançar o sentido mais 

profundo do texto. A isso articula-se a repetição de palavras ou de expressões que: 

 
[...] não raro ganha sabor, eminência e relevância temática que não encontramos 
com facilidade nas outras tradições narrativas a que estamos acostumados. O recurso 
de repetição mais saliente é o uso da leitwort3, na palavra-chave temática, a fim de 
enunciar e desenvolver os significados morais, históricos, psicológicos e teológicos 
da história (ALTER, 2007, p. 265). 

 

Mais que em outras culturas, as repetições se converteram, nas narrativas bíblicas, 

numa convenção fundamental para se compreender sua temática, pois:  

 
                                                           

3  Termo difundido pelo filósofo judeu Martin Buber (1878-1965) para designar a técnica de repetição de 
palavras usada pelos escritores da Bíblia Hebraica.  



 

A narrativa bíblica nos mostra, assim, um sistema cuidadosamente integrado de 
repetições, algumas baseadas na recorrência de fonemas, palavras ou pequenas 
frases, outras ligadas a ações, imagens e idéias que fazem parte do universo dos 
relatos que “reconstruímos” como leitores, mas que não são necessariamente urdidos 
na textura verbal da narrativa. É verdade que esses dois tipos de repetição produzem 
efeitos diferentes, mas os escritores hebreus os usaram muitas vezes juntos para 
reforçar um ao outro e criar um todo ordenado (ALTER, 2007, p. 147). 

 

Dessa forma, nas narrativas bíblicas, o leitor pode se deparar, por exemplo, com a 

repetição de radicais de certas palavras, criando-se um jogo fonético, semântico que remete ao 

tema da história. Ou à recorrência de uma imagem, ou de uma ação ou de um objeto, ou de 

uma ideia que assumem um valor simbólico ou, no caso desta última, de ordem moral, 

psicológico, legal, político, histórico ou teológico (ALTER, 2007, p. 147).  

Outra convenção comum às narrativas bíblicas é a recorrência do que Alter chama de 

cena-padrão.  

 
Trata-se de um episódio que se desenvolve em um momento crucial da trajetória do 
herói e que se compõe de uma sequência fixa de motivos. É quase sempre associada 
a determinados temas recorrentes; a cena-padrão não é vinculada a Leitwörter 
específicas, embora um termo ou uma expressão recorrentes possam ajudar a marcar 
a presença de uma cena-padrão especial (por exemplo, a anunciação do nascimento 
do herói, os esponsais à beira do poço, a provação no deserto) (ALTER, 2007, p. 
148). 

 

 Desse modo, determinados temas são frequentemente vinculados a cenas que revelam 

similaridade. Um exemplo dessa recorrência é o nascimento do herói de uma mulher estéreo 

ou por algum outro motivo impedida de dar à luz. Essa forma de lidar com determinados 

temas são essenciais para explicar algumas cenas que se apresentem, num primeiro momento, 

sem sentido ao leitor de nossos dias, mas são alusões que permitem o emprego da 

interpretação figural. 

 Nas narrativas bíblicas, portanto, a linguagem assume uma coerência que se baseia na 

relação intricada da palavra com a realidade que constrói e na qual se converte. Para Alter 

(2007, p. 233), em suma, pode-se agrupar as convenções utilizadas pelos redatores bíblicos na 

construção dessas intricadas realidades verbais em quatro categorias: palavras, ações, diálogos 

e narração. Sendo que as ações, em geral, de algum modo são remetidas ao plano verbal, 

geralmente ao plano do discurso direto.  



 

A análise das narrativas bíblicas a que o autor desafia o estudioso da Bíblia, portanto, 

pressupõe uma complexidade literária maior que aquela alcançável pela análise terminológica 

de vocábulos isolados, para deles extrair o significado teológico da composição literária.  

 A partir dessas considerações, a presente pesquisa trabalhará com a hipótese da 

plausibilidade de se analisar as narrativas bíblicas segundo categorias literárias. Pois, 

conforme argumentam Alter e Kermode (1997, p. 12): 
 

As forças das narrativas do Gênesis ou da história de Davi, as complexidades e 
refinamentos das narrativas da Paixão poderiam ser estudadas por métodos 
desenvolvidos na crítica literária secular. A eficiência dessa nova abordagem [...] 
tem sido amplamente demonstrada. A crítica bíblica profissional foi profundamente 
afetada por ela; porém, o que é ainda mais importante, o leitor em geral tem agora 
diante de si uma nova concepção da Bíblia como obra de grande força e autoridade 
literária, obra sobre a qual se pode perfeitamente acreditar que tenha podido moldar 
as mentes e vidas de homens e mulheres inteligentes por mais de dois mil anos. 

  

Dessa forma, também o Evangelho Segundo São Mateus e, em especial, a Paixão de 

Cristo nele relatada, integra o conjunto de narrativas bíblicas que Auerbach (1971) e Alter 

(2007) propõem abordagens literárias. Pois, sua análise como literatura pode mostrar-se 

reveladora da mimese literária. 

Feitas essas considerações, convém voltarmos nossa atenção à questão do gênero 

literário a que se vincula o Evangelho Segundo Mateus para, em seguida, procedermos sua 

análise literária. 

 

1.4 O EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS COMO GÊNERO LITERÁRIO 

 

 A questão da categorização da literatura em gêneros não é secundária, pois, como já 

mencionamos neste capítulo, orienta autor e público na composição e na recepção do texto. 

Uma vez que nossa análise tem como pressuposto a literariedade da narrativa bíblica, torna-se 

mister uma reflexão a respeito do gênero literário a que se vinculam os evangelhos e, em 

especial, o Segundo São Mateus. 

 No que se refere aos gênero literário dos evangelhos, até fins do século XIX e início 

do século XX, havia certo consenso de que estes compunham um gênero que florescera no 

seio do cristianismo primitivo. É o caso, por exemplo, de Bultmann (2000, p. 430), para quem 



 

os evangelhos se estruturariam em termos de um gênero utilizado pela primeira vez pelo 

redator do Evangelho Segundo São Marcos.  

 Em tempos recentes, no entanto, o consenso outrora existente se diluiu frente a  

estudos defensores da plausibilidade de se considerar os evangelhos como biografias greco-

romanas (βίοι), gênero que circulou, na Antiguidade, em paralelo à historiografia, mas distinta 

desta no que se refere ao foco de seu relato. Pois, enquanto a historiografia voltava-se a 

questões de natureza coletiva como a história de uma guerra, de uma cidade ou de um povo, a 

biografia tinha como foco um indivíduo e a descrição de seu caráter paradigmático. 

 

1.4.1 A Biografia na Antiguidade Greco-romana 

 

 Biografia greco-romana, portanto, é o nome utilizado pelos pesquisadores dessa  

temática para designar um gênero literário que se tornou corrente no Império Romano, no 

primeiro século, e que tem sua origem na Grécia, no século V a.C. Trata-se, na verdade, de 

um nome utilizado como referência a um conjunto de obras que, quando comparadas, 

apresentam considerável variedade  em sua estrutura e função, mas com elementos genéricos 

comuns que permitem sua categorização num gênero de natureza flexível e com tendência à 

diversificação. 

 Momigliano (1993, p. 11) a define, por exemplo, como o relato da vida de um homem, 

de seu nascimento à sua morte. Dosse (2009, p. 123) acrescenta que se trata de um relato em 

que se retrata a “maneira de viver” de um indivíduo. Para Aune (1988, p. 107)  o gênero 

biográfico, em especial o do período romana, tinha como foco o caráter, realizações e 

relevância para a posteridade de um indivíduo exemplar, de seu nascimento à sua morte, com 

ênfase em sua vida pública. 

 Segundo Aune (1998, p. 110), a biografia greco-romana é uma forma literária que 

permite a inserção de formas breves e expandidas no meio de sua narrativa maior. Dentre as 

formas breves, observou a inserção de creias (ditos e ações dentro de um quadro narrativo 

breve), gnomai (ditos proverbiais) e aponemoneumatica (creias expandidas). Como exemplos 

de formas longas o autor cita a novela, o discurso e o diálogo. 

 Para Burridge (2004, p. 77), a biografia greco-romana caracteriza-se como gênero 

flexível e aberto à adaptações e desdobramentos, mantendo uma relação de sobreposição  com 



 

outros gêneros da Antiguidade como a historiografia, a retórica, o elogio, a filosofia moral, a 

polêmica, o romance ou relato. Além disso, as biografias greco-romanas comportam 

subgêneros que podem ser identificados quando comparadas em termos de conteúdo, estrutura 

ou influência de outros gêneros da época. 

 Em sua pesquisa, Burridge (2004, p. 240) observou ainda que os gêneros literários não 

se apresentam como formas puras, mas possuem uma origem mista. Isso significa que, para 

atender o horizonte de expectativas de seu público, precisam partir de um gênero já existente, 

inteligível ao seus destinatários. Num segundo momento, o modelo inicial recebe novos 

elementos. Numa terceira fase, há a reinterpretação radical do modelo, conduzindo a novas 

perspectivas. Depois disso, o gênero originário morre ou deixa de ser escrito na forma vigente. 

Temos então o desenvolvimento de um novo gênero. 

 Dessa forma, seria impossível, como nota Burridge (2004, p. 51), do ponto de vista 

literário, considerar os evangelhos como gêneros puros. Também seria um equívoco nos 

aproximarmos da literatura antiga pressupondo sua adequação aos gêneros atuais. Antes é 

mister perguntarmos pelas expectativas com as quais seus autores se aproximaram de seu 

público imediato. Em outras palavras, nossa indagação deve levar em conta os gêneros 

literários daquela época. 

 Burridge (2004, p. 231) considera  ainda que a biografia greco-romana, levando-se em 

consideração sua natureza flexível, capacidade de se adaptar e de dialogar com outros gêneros, 

compartilha com os evangelhos canônicos características comuns que permitem a inserção 

destes na categoria de gênero biográfico antigo ou greco-romana. 

 

1.4.2 Os Evangelhos Canônicos e a Questão do Gênero Literário 

  

 Em sua investigação das características genéricas da  biografia greco-romana, 

Burridge (2004, p. 148) dedica-se, num primeiro momento, à análise de cinco biografias 

anteriores aos evangelhos, do período helenístico, e cinco do período romano. Em sua análise, 

o autor observou que, redigidas geralmente em prosa, com número médio de sete mil  

palavras, têm no indivíduo biografado o sujeito da maioria de suas formas verbais, sendo seu 

caráter retratado por meio de suas palavras e ações.  



 

 Além disso, apresentam uma sequência semelhante: relato resumido  e em ordem 

cronológica da vida do biografado, intercalado por unidades literárias menores: anedotas, 

histórias, discursos e citações, de fontes orais e escritas as mais variadas. Todavia, para o 

autor, a característica determinante reside no fato de centrar sua atividade narrativa em torno 

da vida de seu protagonista, embora apresentem certa variedade no modo e na escolha dos 

aspectos da vida do biografado a serem retratados. Em alguns casos, por exemplo, há uma 

distribuição equilibrada dos diferentes períodos da vida do indivíduo; em outros, foca-se um 

em especial. Ha ainda as que concentram a narrativa nas ações do biografado e seguem uma 

ordem cronológica de sua vida  (BURRIDGE, 2004, p. 184). 

 Há ainda aquelas biografias que focam em determinados temas, ensinamentos ou 

virtudes, sem preocupação com a ordem cronológica dos eventos narrados, geralmente 

utilizadas para retratar a vida de escritores, filósofos ou pensadores e que, para Burridge 

(2005, p. 7) são com essas que os evangelhos canônicos mais se aproximam no que se refere à 

sua estrutura e organização temática. O autor observou, por exemplo, que os evangelhos 

canônicos tendem à anedota, organizadas em torno de coleções de materiais que revelam os 

ensinamentos e feitos de Jesus. 

 Aune (1988, p. 122), além de corroborar que os evangelhos são compatíveis com a 

biografia greco-romana em termos de forma e função, acrescenta que sua função entre seu 

público imediato fora legitimar sua fé e práticas fundamentadas no papel paradigmático de 

seu fundador, semelhante à função exercidas pelas biografias greco-romanas de origem 

helenística. Conclui o autor que os evangelhos, por isso, representam uma adaptação das 

convenções biográficas greco-romanas com o intuito de apresentar a vida de Jesus e seu 

significado teológico. 

 Além disso, o estudo comparativo de Burridge (2004, p. 240) entre a biografia greco-

romana e os evangelhos canônicos  concluiu que estes apresentam uma estrutura muito 

próxima da biografia greco-romana de feição filosófica. Semelhantes a estas, aqueles 

configuram-se como narrativas de tamanho médio, com sumário cronológico do surgimento 

de Jesus, seus feitos públicos, última semana, morte e ressurreição. Trazem também diferentes 

unidades literárias menores selecionadas a partir de fontes orais e escritas, que colaboram para 

retratar o caráter de Jesus e os seus ensinamentos. Além disso, a geografia e os conflitos da 

narrativa estão centrados em Jesus, que se apresenta como paradigma pessoal e doutrinário. 



 

São características como estas, portanto, que aproximam os evangelhos canônicos da 

biografia greco-romana e que, para  Burridge (2004; 2005), são suficientes para  classificá-los 

como seu subgênero. 

 A plausibilidade de se interpretar os evangelhos como derivação da biografia greco-

romana também são atestadas por estudiosos do Novo Testamento como, por exemplo, 

Koester (2005a, p. 142), que admite a possibilidade, dada a influência da cultura helenística, 

de os primeiros cristãos terem olhado para os evangelhos como biografias greco-romanas. 

Para Berger (1998, p. 312), “Apesar da limitada quantidade de fontes […] a biografia 

helenística é tão multiforme que poderia abranger também os evangelhos. Já que sua forma 

literária tem numerosos elementos em comum com biografias antigas, os evangelhos podem 

ser classificados como um gênero biográfico [...]”. 

 Feitas estas considerações com relação às características genéricas que os evangelhos 

canônicos compartilham com a biografia greco-romana, na sequência, voltaremos nossa 

atenção ao Evangelho Segundo São Mateus e seu gênero literário. 

 

1.4.2.1 O Evangelho Segundo São Mateus como βίος Ἰησοῦ 

 

 Embora na maioria das Bíblias, o Novo Testamento inicie com o Evangelho Segundo 

São Mateus, as pesquisas dos últimos dois séculos sugerem que o Evangelho Segundo São 

Marcos fora escrito primeiro. Mateus e Lucas, por outro lado, teriam Marcos como uma de 

suas fontes. Nesse caso, fizeram uso independente do conteúdo de Marcos, aprimorando seu 

estilo. Além disso, Marcos não fora a única fonte utilizada por Mateus e Lucas, pois estes 

incluem, cada um a seu modo, considerável material ausente naquele. 

 A pesquisa das fontes levantou a hipótese de que Mateus e Lucas tenham usado de 

modo independente uma segunda fonte em que tiveram acesso ao conteúdo ausente em 

Marcos. Nomeada de fonte Q, compreenderia uma coleção de ditos de Jesus que teriam 

circulado entre as comunidades cristãs. A existência de tal fonte, no entanto, não pode ser 

comprovada, o que nos permite pensar também na possibilidade de um material excedente 

originário de histórias que chegaram de modo independente a Mateus e Lucas via tradição 

oral (BURRIDGE, 2005, p. 11). 



 

 Além do material comum aos três evangelhos e daquele compartilhado por Mateus e 

Lucas, há um terceiro exclusivo de Mateus: seu relato a respeito de José e do nascimento de 

Jesus, a visita dos sábios do Oriente, algumas seções de ensinamentos de Jesus e 

particularidades de seu relato dos eventos de sua última semana, morte e ressurreição. 

Burridge (2005, p. 11-12), observa que esse material acentua a semelhança de Mateus com a 

biografia greco-romana. Ou seja, inicia com uma exposição cronológica da origem e chegada 

à vida pública de Jesus, intercalada por uma exposição sistemática de seus ensinamentos, e 

conclui com a narrativa do final de sua vida, marcada por sua morte paradigmática.  

 Mateus, todavia, não se configura como mero imitador do gênero biográfico greco-

romano. Como observa Kermode (1997, p. 418), a estrutura de seu evangelho revela uma 

preocupação notadamente literária, o que significa dizer que usa de criatividade e imaginação, 

o que permite que nos apresente Jesus “segundo” Mateus, revelando–se original. 

 Isso se dá, sobretudo, pelo uso de estratégias narrativas, que conduzem o leitor numa 

perspectiva geradora de possibilidades interpretativas da vida de Jesus como realização das 

Escrituras.   

 
Mateus nos impõe de diversas maneiras os temas do excesso, da transformação e da 
autoridade pela qual o excesso é exigido e a transformação obtida. Ele tem de 
mostrar também que tudo isso é feito em prol da realização; no fim do tempo, o que 
deve ser visto realizado é a Lei [...] Mateus queria mostrar que Jesus era o novo 
Israel, suas palavras e feitos ecoando a história do antigo. Sua história deve ter 
detalhes que a situam em seu próprio momento no tempo; mas ele careceria de 
significado se não parecesse também a transformação de uma história mais antiga 
conhecida por garantia divina [...] (KERMODE, 1997, p. 424). 

 

Os eventos narrados por Mateus, portanto, são singulares demonstrações do tema da 

realização figural. O relato da Paixão, em especial, como veremos no próximo capítulo, 

constitui-se no momento de maior tensão desse projeto de interpretação das Escrituras a que 

se propõe seu narrador.  

Dessa forma, a análise literária da Paixão de Cristo a partir dos padrões identificados 

por Burridge (2004), Auerbach (1971) e Alter (2007) oferecem subsídios significativos à 

investigação de como Mateus articula diferentes recursos familiares a seu público com o fim 

de imprimir a esta narrativa o alargamento e a realização das Escrituras na pessoa de Jesus. 

Esta pesquisa se pauta pelo entendimento de que, por meio de um enfoque literário, os 

eventos que antecedem à crucificação são reveladores de como Mateus procurou atingir o 



 

horizonte de expectativas de sua audiência imediata e sua competência para dialogar com as 

posteriores. 

 

1.5 RESUMO 

  

 Neste capítulo procuramos delimitar o embasamento teórico-metodológico que 

orientará nossa análise da Paixão de Cristo conforme narrada no Evangelho Segundo São 

Mateus.  

 Tomamos como pressuposto a plausibilidade de se concretizar tal análise a partir da 

percepção das narrativas bíblicas como obras literárias. Para tanto, iniciamos pela 

conceituação de literatura e sua categorização em gêneros literários. Na sequência, 

procuramos esclarecer o conceito de gênero literário a que esta pesquisa se pautará e sua 

importância no âmbito da análise de um texto literário. Feitas estas considerações, voltamo-

nos à questão da Bíblia como literatura e à aplicabilidade da mimese literária a suas narrativas. 

Por fim, discutimos a questão controversa do gênero literário dos evangelhos, com enfoque no 

Evangelho Segundo São Mateus. 

 Partimos do pressuposto de que a literatura é um tipo de conhecimento que faz uso da 

palavra com a finalidade de projetar realidades possíveis e que a mimese literária, que busca 

na experiência vivencial a estruturação de sua narrativa, conduz ao verossímil, que, por sua 

vez, torna-se apreensível na interpretação da obra literária. 

  Na sequência, apresentamos a função que desempenha o gênero nesse processo de 

composição e leitura da obra literária. Apropriamo-nos do conceito de gênero literário como 

conjunto de convenções que o autor se vale para garantir a audiência de seu público, com o 

fim último de guiar a leitura e a interpretação de sua obra. Com isso, pontuamos sua 

importância no processo de  produção e leitura do texto literário. Além disso, salientamos a 

impossibilidade, do ponto de vista da literatura, de um gênero literário nascer sem precedentes 

que indiquem como se aproximar de seu público. Dessa forma, para dialogar com uma 

audiência é necessário valer-se de convenções decifráveis, o que equivale dizer que identificar 

um gênero literário requer a comparação com outras  obras correntes de sua época.  

 Indagamos ainda pela plausibilidade da leitura das narrativas bíblicas segundo 

categorias literárias. Para tanto, buscamos estabelecer elementos que estão presentes nas 



 

narrativas bíblicas e que permitissem sua análise como literatura. Pontuamos que nossa 

aproximação da narrativa bíblica como mimese permite nela identificar estratégias narrativas 

que se mostram construtoras de representação verossímil da realidade.  

 Na sequência, indagamos pelo gênero literário do Evangelho Segundo São Mateus, 

que é o objeto de nossa pesquisa. Apontamos para a necessidade de buscar em seu contexto 

temporal e cultural a sua identidade literária, pois foi  nestes que surgiram os Evangelhos. 

Nesse ponto, optamos pela relação dos evangelhos com a biografia greco-romana. 

Observamos algumas características genéricas desse gênero que se fazem presentes nos 

evangelhos e, em especial, no Evangelho Segundo São Mateus. 

 Por fim, concluímos que, embora o Evangelho Segundo São Mateus apresente 

características tanto na forma como no conteúdo que o identifique com a biografia greco-

romana, seu redator sobrepõe ao gênero sua capacidade criativa e imaginativa ao imprimir seu 

estilo e introduzir a interpretação figural da realidade e estratégias narrativas próprias da 

literatura bíblica. Dessa forma, volta-se ao horizonte de expectativas de seu público, guiado-o 

em sua interpretação das possibilidades proporcionadas pelo saber literário. 

  



 

2 A PAIXÃO DE CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS: 

ANÁLISE LITERÁRIA  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 No capítulo anterior fizemos algumas considerações gerais a respeito do conceito de 

literatura que estamos considerando nesta pesquisa e sua aplicabilidade às narrativas bíblicas. 

Também tecemos algumas considerações a respeito do gênero literário, sua importância no 

processo de análise literária e optamos por considerar o Evangelho Segundo Mateus como um  

gênero que tem a biografia greco-romana como estruturadora de sua sequência narrativa.  

 Como referência para nossa análise literária das narrativas bíblicas, buscamos 

subsídios nas propostas assentadas por Erich Auerbach (1971) e Robert Alter (2007). No 

presente capítulo, voltaremos nossa atenção à Paixão de Cristo Segundo Mateus, procurando 

nela evidenciar os recursos narrativos utilizados por seu redator em sua empreitada literária. 

Com isso esperamos identificar as categorias literárias com as quais a narrativa se articula 

com o intuito de se aproximar do horizonte de expectativas de seu público imediato. 

 Para atingir nosso propósito, iniciaremos com a tradução do texto em análise, ou seja, 

os capítulos vinte e seis e vinte e sete de Mateus para, em seguida, procedermos sua análise 

literária, em especial, sua recorrente alusão às Escrituras como figura, o uso de certas palavras, 

o modo particular de apresentar as ações, a tendência de verbalizar as ações e a técnica de 

narração oscilante entre a onisciência e a discrição. 

 Além disso, evidenciaremos as principais particularidades no conteúdo da Paixão 

Segundo Mateus em comparação com os demais evangelhos sinóticos. Entendemos que essas 

particularidades evidenciarão a habilidade literária de seu redator de conduzir seu público na 

recepção literária. 

 

2.2 TRADUÇÃO DOS CAPÍTULOS 26-27 DE SÃO MATEUS 

  

 A seguir apresentamos a tradução livre do texto em estudo, que terá como referência a  

quarta edição revisada do Novo Testamento Grego, editado por Barbara Aland et. al.  Dados 



 

os objetivos desse trabalho, que consiste na análise dos recursos narrativos do texto, e dentre 

estes a repetição mórfica, nossa tradução procura, sempre que possível, manter a equivalência 

semântica de seu vocabulário. Em alguns momentos, esse critério poderá soar de modo 

desagradável ao leitor acostumado com  recursos linguísticos que minimizam esse tipo de 

repetição. No entanto, entendemos que a metodologia aqui adotada dará relevância à nossa 

análise. 

 

2.2.1 A Paixão de Cristo Segundo São Mateus 

 

 26.1E aconteceu que, quando Jesus terminou todas essas palavras, disse aos seus 

discípulos:  

 - 2Sabeis que daqui a dois dias acontecea a a Páscoa, e o Filho do Homem é entregueb 
para ser crucificado. 
 3Então se reuniram os principais sacerdotes e os anciões do povo, no pátio do sumo 

sacerdote dito Caifás, 4e tramaram juntos prederem com engano a Jesus e matarem-no. 
5Todavia, diziam: 

 - Não durante a festa, para que não aconteça tumulto entre o povo. 

 6Todavia, permanecendo Jesus em Betânia, em casa de Simão, o Leproso, 7aproximou-

se dele uma mulher tendo um alabastro de perfume muito caro e o colocou sobra a sua cabeça 

reclinada. 8Todavia, vendo isso os seus discípulos, indignaram-se dizendoc: 

 - Para que esse desperdício? 9Pois isso poderia ser vendido por muito e dado aos 

pobres. 

 10Ao tomar conhecimento disso, Jesus lhes disse: 

 - Por que estais a criar problema à mulher? Pois ela praticou uma boa obrad para 

comigo. 11Pois, sempre tendes os pobres convosco. Todavia, a mim nem sempre tendes. 

                                                           

4  A preferência pela tradução do verbo γίυομαι por “acontecer” segue um padrão que assinala sua 
repetição ao longo da narrativa da Paixão em Mateus. Um hebraísmo que assinala o efeito de sentido do real 
aos fatos narrados. 

5  O verbo παραδίδωμι (entregar) ocorre treze vezes no relato da Paixão, sempre se referindo à entrega 
de Jesus para ser crucificado (conferir Quadro 1- Ocorrências do verbo παραδίδωμι em Mateus 26-27). 

6  É abundante o uso do verbo λέγω (dizer) após um verbo que expresse ação. Essa construção colabora 
para a verbalização das ações, uma característica das narrativas bíblicas.      



 

12Colocando, pois, este perfume sobre o meu corpo, para o meu sepultamento ela o fez. 13Em 

verdade vos  digo: onde quer que seja proclamado este evangelho, em todo o mundo, o que 

ela fez também será falado em sua memoria. 

 14Então, indo até os principais sacerdotes um dos doze, dito Judas Iscariotes, 15disse:  

 - Que quereise me dar se eu o entregar? 

 E eles estabeleceram trinta moedas de prata. 16E, desde então, ele buscava 

oportunidade para entregá-lo. 

 17E no primeiro dia dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: 

 - Onde queres que te preparemos a Páscoa para comer? 

 18Ao que ele disse:  

 - Ide à cidade, a certa pessoa e dizei-lhe: “O Mestre diz: o meu tempo está próximo. 

Em tua casa faço a Páscoa com os meus discípulos.” 

 19E os discípulos fizeram como lhes orientou Jesus e prepararam a Páscoa. 

 20Ao cair da tarde, Ele reclinou-se à mesa com os doze 21e, enquanto comiam, disse-

lhes: 

 - Em verdade vos digo que um de vós me entregará. 

 22E entristecendo-se muito começaram a dizer um após o outro: 

 - Não sou eu, sou, Senhor? 

 23Ao que ele disse como resposta: 

 - O que coloca a mão na tigela comigo é o que me entregará. 24De fato, o Filho do 

Homem vai como está escrito acerca dele. Todavia, ai daquele homem por quem o Filho do 

Homem é entregue. Melhor seria que não tivesse nascido. 

 25Todavia, Judas, aquele que o entregaria, disse como pergunta: 

 - Não sou eu, sou, Rabi? 

 Ele lhe disse: 

 - Tu o disseste. 
                                                                                                                                                                                     

7  O verbo ἠργάσατο – 3a pessoa singular, 1o aoristo médio do indicativo de  ἐργάζομαι (praticar obra 
ou ação) está associado ao adjetivo καλὸν (bonita que) possui sentido ético  (fazer o bem) e não estético (de 
boa aparência). Por isso, optamos pela tradução obra, que melhor enfatiza essa perspectiva.  

8  O verbo θέλετε – 2a pessoa do plural, presente indicativo ativo de θέλω (querer, desejar) é recorrente 
no relato da Paixão e contrasta o desejo motivado pela maldade dos líderes religiosos com o desejo de Jesus 
de realizar a vontade de Deus. Esse contraste colabora para acentuar o antagonismo entre Jesus e os líderes 
religiosos, como veremos no capítulo 3.    



 

 26E enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, 

dando-o aos discípulos, disse: 

 - Pegai, comei! Isto é o meu corpo! 

 27E, pegando um cálice e agradecendo, ele lho deu dizendo: 

 - Bebei dele todos! 28Pois isto é o meu sangue, da aliança, por muitos derramado para 

perdão de pecados. 29Eu vos digo que, a partir de agora, de modo nenhum, beberei deste fruto 

da videira, até aquele dia, quando dele bebo convosco novo no reino do meu Pai. 

 30E após cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 

 31Então Jesus lhes disse: 

 - Todos vós ficareis escandalizados comigo esta noite, pois está escrito: Ferirei o 

Pastor e serão espalhadas as ovelhas do rebanho. 32Todavia, após ser levantado, eu irei adiante 

de vós para a Galileia. 

 33Todavia, Pedro lhe disse como resposta:  

 - Mesmo que todos fiquem escandalizados por tua causa, eu nunca ficarei 

escandalizado. 

 34Afirmou-lhe Jesus: 

 - Em verdade te digo que esta noite, antes do galo cantar, três vezes me negarás. 

 35Disse-lhe Pedro:  

 - Mesmo que seja necessário eu morrer contigo, não te negarei. 

 E assim disseram todos os discípulos. 

 36Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus 

discípulos: 

 - Sentai aqui enquanto eu vou ali mais adiante orar. 

 37E levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-

se. 38Então lhes disse: 

 - A minha alma está excessivamente triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai 

comigo. 

 39E, indo um pouco adiante, caiu sobro o seu rosto orando e dizendo: 

 - Meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, mas 

como tu queiras. 

 40E ao voltar até os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: 



 

 - Como não pudestes vigiar uma hora comigo? 41Vigiai e orai para que não entreis em 

tentação. Porque o espírito está pronto, a carne, todavia, é fraca. 

 42De novo, segunda vez, afastando-se, orou dizendo: 

 - Meu Pai, se não é possível isto passar sem que dele eu beba, aconteça conforme a tua 

vontade. 

 43E Ao chegar de novo, achou-os dormindo, pois os olhos estavam pesados. 44E os 

deixando, afastou-se novamente e, orando pela terceira vez, dizia  novamente as mesmas 

palavras. 45Então chegou até os seus discípulos e lhes disse: 

 - Dormi ainda e descansai. Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo 

entregue nas mãos de pecadores. 46Levantai, vamos! Eis que já chegou o que me entregará. 

 47E ainda falava quando Judas, um dos doze, chegou e, com ele, uma grande multidão 

com espadas e cacetes, da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. 48E aquele que o 

entregaria deu-lhes um sinal, dizendo: 

 - Aquele que eu beijar é ele; prendam-no. 

 49E sem demora, aproximando-se de Jesus, disse: 

 - Salve, Rabi. 

 E o beijou. 

 50Jesus, todavia, lhe disse: 

 - Amigo, para que estas aqui? 

 Então, aproximando-se, colocaram a mão em Jesus e o prenderam. 51E eis que um dos 

que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a sua espada e, ferindo o escravo do sumo 

sacerdote, decepou-lhe  a orelha. 52Então Jesus lhe disse: 

 - Devolve tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada 

perecerão. 53Ou o que te parece? Que eu não poderia chamar o meu Pai, que me proveria 

agora mesmo com mais de doze legiões de anjos? 54Como se cumpririam então as Escrituras, 

que dizem ser assim  necessário acontecer? 

 55Naquela hora, disse Jesus às multidões: 



 

 - Como saístes com  espadas e cacetes para me prender como se eu fosse um fora da 

leif? Todos os dias, eu me assentava à vossa frente, ensinando no templo, e não me prendestes. 
56Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos 

os discípulos, deixando-o, fugiram. 

 57Os que prenderam Jesus levaram-no até Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e 

os anciãos estavam reunidos. 58Todavia, Pedro o seguiu à distância, até o quintal do sumo 

sacerdote e, ali entrando, sentou-se com os serventes para ver o fim. 

 59Todavia, os principais sacerdotes e os anciães, a saber, o Sinédrio inteirog, buscavam 

falso testemunho contra Jesus, para que pudessem matá-lo 60e não acharam, embora muitas 

testemunhas falsas se aproximassem 61dizendo: 

 - Este afirmou: “Sou capaz de destruir o templo de Deus e em três dias edificá-lo.” 

 62E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: 

 - Nada respondes ao que estes contra ti denunciam? 

 63Jesus, todavia, guardou silêncio. E o sumo sacerdote reagindo, disse-lhe: 

 - Conjuro-te pelo Deus que vive nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 

 64Disse-lhe Jesus: 

 - Tu o disseste. Aliás, eu vos digo: Mais tarde vereis o Filho do Homem assentado à 

direita do Poderoso e chegando sobre as nuvens do céu. 

 65Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: 

 - Blasfemouh! Que necessidade ainda temos de testemunhas? Eis que agora ouvistes a 

blasfêmia dele! 66O que vos parece? 

 Ao que eles, como resposta, disseram: 

 - É merecedor de morte. 

 67Então cuspiram no seu rosto e o esbofetearam. Outros lhe deram tapas, 68dizendo: 

 - Profetiza-nos, Cristo! Quem está te batendo? 

                                                           

9  O substantivo λῃστὴν (bandido, fora da lei, revolucionário) ocorre novamente em 27,28 como 
referência aos dois indivíduos crucificados com Jesus e não significa necessariamente ladrão, como querem 
algumas versões em português da Bíblia. Por isso, optamos pelo uso de um termo de alcance genérico e que 
nos parece mais plausível ao contexto da Paixão.    

10  A redundância é utilizada para enfatizar a unanimidade na busca de um motivo para condenar Jesus.
   

11  O mesmo juízo valorativo que Mateus atribuirá aos transeuntes que zombarão de Jesus em 27,39. 
   



 

 69Pedro, todavia, estava  sentado no pátio. E aproximou-se dele uma servente, dizendo: 

 - Tu estavas com Jesus, o Galileu! 

 70Ele, todavia, negou perante todos eles, dizendo: 

 - Não sei o que dizes. 

 71E Todavia, ao sair para o pórtico, uma outra o viu e disse aos que ali estavam: 

 - Ele estava com Jesus, o Nazareu. 

 72E de novo ele negou, jurando: 

 - Não conheço o homem. 

 73Logo depois, os que ali estavam, aproximando-se um pouco mais, disseram a Pedro: 

 - De fato, tu és um deles, pois até o teu dialeto o revela. 

 74Então ele começou a praguejar e a jurar: 

 - Não conheço o homem! 

 E imediatamente um galo cantou. 75E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, ao lhe 

dizer: 

 - Antes que um galo cante, três vezes me negarás. 

 E saindo para fora, ele chorou amargamente. 

 27.1Ao amanhecer, os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em 

conselho contra Jesus, para que pudessem matá-lo. 2E atando-o, levaram-no e entregaram-no a 

Pôncio Pilatos, o governador. 

 3Então, Judas, que o entregara, vendo que ele fora condenado, sentindo 

arrependimento, devolveu as trinta pratas aos principais sacerdotes e aos anciãos, 4dizendo: 

 - Pequei entregando sangue inocente. 

 Eles, todavia, disseram: 

 - Que temos nós com isso? O problema é teu! 

 5E ele, jogando as pratas no templo, retirou-se e foi se enforcari.  

 6Os principais sacerdotes, todavia, pegando as pratas, disseram: 

 - Não é lícito colocá-las dentro do cofre, porque é preço de sangue. 

                                                           

12  ἀπελθών ἀπήγξατο (foi se enforcar). Diferentemente de algumas versões em português da Bíblia, o 
tempo verbal não explicita se Judas levou a cabo essa intenção. A construção apresenta, todavia, semelhança 
com o modo de Mateus efetivar seus desfechos. Nesse caso, com impacto, ampliando a dramaticidade do 
relato da Paixão.    



 

 7Deliberaram em conselho, todavia, comprar com elas o campo do Oleiro para 

sepultura dos estrangeiros. 8Por isso, até hoje se chama Campo de Sangue. 9Então se cumpriu 

o que fora dito por meio do profeta Jeremias, quando disse: “E pegaram as trinta pratas, o 

preço do valioso,  de quem avaliaram certos filhos de Israel 10e deram-nas pelo campo do 

Oleiro, conforme me orientou o Senhor.” 

 11Jesus, todavia, foi posto perante o governador. E o governador o interrogou, dizendo: 

 - Tu és o Rei dos Judeus? 

 Jesus, todavia, afirmou:  

 - Tu o dizes. 

 12E, ao ser ele acusado pelos principais sacerdotes e os anciãos, nada respondeu. 

 13Então lhe disse Pilatos: 

 - Não ouves quanta coisa contra ti estão denunciando? 

 14E ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de modo que o governador muito se 

admirou. 15Por ocasião da festa,  o governador costumava soltar um preso que a multidão 

quisesse. 16Tinham então um preso notório dito Barrabás. 17Estando eles reunidos, portanto, 

disse-lhes Pilatos: 

 - Quem quereis que eu vos solte: Barrabás ou Jesus, que chamam de Cristo? 

 18Pois, sabia ele que, por inveja o entregaram. 19E estando ele assentado no trono 

judicial, sua mulher mandou lhe dizer: 

 - Não te envolvas com este justo, pois muito sofri hoje em sonho por causa dele. 

 20Os principais sacerdotes e os anciãos, todavia, confiaram à multidão para que 

pedissem Barrabás, e Jesus perecesse. 21O governador, todavia, como resposta lhes disse: 

 - Quem quereis, entre os dois, que eu vos solte? 

 Eles, todavia, disseram: 

 - Barrabás! 

 22Pilatos lhes disse: 

 - Que farei, portanto, com Jesus, dito Cristo? 

 Todos lhe disseram: 

 - Que seja crucificado! 

 23O governador, todavia, afirmou: 

 - Mas que mal ele fez? 



 

 Todavia, eles gritavam ainda mais, dizendo: 

 - Que seja crucificado! 

 24Pilatos, todavia, vendo que nada adiantava, pelo contrário, maior tumulto acontecia, 

pegando água, lavou as mãos perante a multidão, dizendo: 

 - Estou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. 

 25O povo, todavia, como resposta, disse: 

 - O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos! 

 26Então ele soltou-lhes Barrabás. Jesus, todavia, depois de surrá-lo, entregou-o para 

que fosse crucificado. 

 27Então os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele 

a guarnição inteira. 28Despiram-no e colocaram nele um manto escarlate. 29E, tecendo uma 

coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se 

perante ele, zombaram dele, dizendo: 

 - Salve, Rei dos Judeus! 

 30E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam-lhe na cabeça. 

 31E depois de zombar dele, despiram-lhe do manto e vestiram-no com as suas próprias 

roupas, e levaram-no para o crucificar. 32Ao saírem, todavia, acharam um homem cireneu, de 

nome Simão. A este obrigaram  levar a sua cruz. 33E chegando a um lugar dito Gólgota, lugar 

que é dito de Caveira, 34deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. E, ao provar, não quis 

beber. 35E, depois de crucificá-lo, dividiram as suas roupas, lançando sorte. 36E, assentando-se, 

ali o guardaram. 37E colocaram sobre sua cabeça, por escrito, sua acusação: ESTE É JESUS, 

O REI DOS JUDEUS. 

 38Então crucificaram com ele dois foras da lei, um à direita, e outro à esquerda. 39Os 

transeuntes, todavia, blasfemavam contra ele, maneando a cabeça 40e dizendo: 

 - Destróis o templo e em três dias o constróis, salva-te a ti mesmo! Se és filho de Deus, 

desce da cruz! 

 E de modo semelhante, os principais sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos,  

zombando dele, diziam: 

 - 42A outros salvou, a si próprio não pode salvar. Se é rei de Israel, que desça agora da 

cruz e creremos nele! 43Ele confiou em Deus; que o resgate agora, se o quiser! Pois ele disse: 

“Eu sou Filho de Deus!”. 



 

 44E até mesmo os insurreicionistas crucificados com ele debochavam dele. 

 45Todavia, da sexta à nona hora, aconteceu escuridão sobre toda a terra. 

 46E por volta da nona hora, Jesus bradou em alta voz, dizendo: 

 - Eli, Eli, lemá sabachtáni? 

 Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 

 47Ao que alguns dos que ficaram ali ,ouvindo-o, disseram:  

 - Ele chama por Elias! 
 48E imediatamente, um deles correu e, pegando uma esponja, embebeu-a em  vinagre e, 

colocando num caniço, dava-lhe de beber. 49Outros, todavia, disseram: 

 - Deixa, vejamos se Elias chega para salvá-lo! 

 50Jesus, todavia, bradando novamente em alta voz, deixou o espírito. 51E eis que o véu 

do templo se rasgou em dois, de cima a baixo, e a terra foi sacudida e as pedras foram 

rasgadas. 52E os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos adormecidos se levantaram. 
53E, com a ressurreição dele, saindo das tumbas, entraram na santa cidade e revelaram-se a 

muitos. 54O centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, todavia, vendo o terremoto e o 

acontecido, ficaram muito atemorizados, dizendo: 

 - Verdadeiramente, este era Filho de Deus! 

 55E estavam ali, assistindo a certa distância, muitas mulheres que seguiram a Jesus 

desde a Galileia, servindo-o. 56Entre elas, estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de 

José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 

 57Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, de nome José, que se tornara 

discípulo de Jesus. 58Este, aproximando-se de Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então 

Pilatos mandou que lhe fosse dado. 59E, pegando o corpo, José o embrulhou em linho puro 60e 

o colocou em seu novo sepulcro cortado na rocha. E rolando uma grande pedra  como porta 

do sepulcro, foi embora. 61Maria Madalena e a outra Maria, todavia, estavam ali assentadas à 

frente do túmulo. 

 62No dia seguinte, um dia depois da Preparação, os principais sacerdotes e os fariseus 

reuniram-se perante Pilatos, 63dizendo: 

 - Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse, quando ainda vivia: “Depois 

de três dias levantarei!” 64Manda, portanto, que o túmulo seja assegurado até o terceiro dia, 



 

para que os discípulos não cheguem a furtá-lo à noite e digam ao povo: “Ele levantou-se dos 

mortos!” E a última ilusão será pior que a primeira. 

 65Ao que lhes afirmou Pilatos: 

 - Tendes uma escolta. Ide, assegurai como souberes. 

 66 Foram e asseguraram o túmulo, selando a pedra com a escolta. 

  

 Em nossa tradução, evitamos propositadamente segmentá-la em bloco, mas optamos 

pela tradução corrida de todo o texto. Com isso, procuramos nos ater a unidade temática da 

narrativa, em seus diferentes eventos estruturadores. Esse procedimento nos permitiu 

identificar alguns elementos repercutidos ao longo da narrativa que são significativos para 

nossa análise e que faremos referencia na análise que segue. 

  

2.3 ANÁLISE DO ENREDO: A NARRATIVA EM MOVIMENTO 

 

 Mateus introduz sua narrativa da Paixão de Cristo com a sentença “Καὶ ἐγένετο ὅτε 

ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους...” (E aconteceu que, quando Jesus terminou 

todas essas palavras...). Com isso, sinaliza que sua narrativa da vida de Jesus se encaminha 

para uma nova fase do enredo. Trata-se de um recurso usado para conduzir o interlocutor na 

passagem da seção anterior à da Paixão. 

 Como é característico nas narrativa bíblicas, o narrador de nosso texto, a quem 

chamaremos de Mateus, detém-se naqueles relatos que são essenciais ao seu propósito, cuja 

presença do narrador é marcada pela função ordenadora dos diálogos e de transição entre as 

unidades temáticas do texto. Dessa forma, depois de providenciar a transição para a unidade 

temática da Paixão, imediatamente, passa a palavra ao protagonista de sua narrativa, Jesus. 

Com isso, ganha relevo o discurso direto e evita-se o discurso indireto, permitindo-se que os 

personagens verbalizem suas ações e reações aos eventos encadeadores do enredo. Assim, o 

narrador transmite ao seu público a sensação de imparcialidade e objetividade, enquanto seu 

discurso é chancelado pelos personagens que tomam para si o feito de revesti-lo de efeito de 

verdade e que os personagens dialoguem diretamente com o público da obra. 

 É, pois, o próprio protagonista que nos informa, por conseguinte,  o contexto temporal 

em que estão inseridos os eventos que compõem a narrativa da Paixão. Eles se darão durante 



 

as comemorações da Páscoa. No entanto, mais que simples marcador temporal, esta 

informação, dita por Jesus, repete uma estratégia narrativa adotada desde o início do 

Evangelho Segundo São Mateus, que é a vinculação da vida de Jesus ao Antigo Testamento, 

que doravante nos reportaremos como Escrituras. Dessa forma, personagens, eventos, lugares 

e objetos referidos nas Escrituras são constantemente interpretados como figuras de Jesus ou 

como eventos decisivos de sua vida. 

 Dessa forma, se a Páscoa que, dentro de dois dias será celebrada, foi um evento impar 

na história do povo de Israel (sua libertação da escravidão no Egito), em breve, converter-se-á 

na figura de um evento de dimensão ainda maior, que é a morte paradigmática de Jesus.  Com 

isso, assegura-se também à narrativa da Paixão sua vinculação ao plano figural que une 

passado, presente e futuro numa unidade temática, que é a história da salvação, segundo o 

plano de Deus figurado, profetizado e aludido nas Escrituras. 

 Para Mateus, portanto, a vida de Jesus é paradigmática, não por inaugurar uma nova fé, 

mas por ser a realização da fé de Israel, conforme figurada nas Escrituras e redimensionada no 

tempo escatológico inaugurado por Jesus, o Messias Filho de Deus. 

 Além disso, por antecipação, Jesus nos faz saber o desfecho dramático de sua Páscoa: 

será entregue para ser crucificado. Tal antecipação não frustra o elemento surpresa da 

narrativa, se considerarmos que estamos naquele estágio da narrativa em que o biógrafo relata 

a morte paradigmática de seu biografado, segundo o modelo que já definimos como 

característico da biografia greco-romana das quais os evangelhos mantêm certas 

características como forma de atender o horizonte de expectativas de seu público.  

 É importante observar que Jesus introduz a tônica que perpassará toda a narrativa de 

sua Paixão e crucificação ao utilizar-se do verbo  παραδίδωμι (entregar), que será repetido  

por diversas vezes ao longo do enredo. Nesses casos, Jesus aparece como seu objeto direto em 

todas as ocorrências, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1  

Ocorrências do verbo παραδίδωμι (entregar) em Mateus 26-27 

 
 

Texto 
 

Sujeito Verbo Objeto direto Objeto indireto 



 

26,2 Indeterminado entregue o Filho do Homem para ser 
crucificado 

26,15 Judas entregar o (Jesus) aos principais 
sacerdotes 

26,16 Judas entregá- -lo (Jesus) elíptico 
26,21 Um dos discípulos entregará me (Jesus) elíptico 

26,23 O que coloca a mão na 
tigela comigo entregará me (Jesus) elíptico  

26,24 Aquele homem por quem é entregue o Filho do Homem elíptico  
26,25 Judas entregaria o (Jesus) elíptico 

26,45 Indeterminado está sendo 
entregue o Filho do Homem nas mãos de 

pecadores 

26,46 Judas (me) 
entregará  Jesus elíptico 

27,2 Os principais sacerdotes e 
os anciãos do povo 

 entregaram(-
no) me (Jesus) a Pôncio Pilatos 

27,3 Judas (o) entregara o (Jesus) elíptico 

27,18 Os principais sacerdotes e 
os anciãos 

(o) 
entregaram o (Jesus) elíptico 

27,26 Pôncio Pilatos entregou(-o) o (Jesus) para que fosse 
crucificado 

 

 Conforme se observa no Quadro 1, as ocorrências do verbo παραδίδωμι referem-se à 

entrega de Jesus para ser crucificado. já no segundo versículo da narrativa da Paixão, Jesus  

anuncia que sua morte será por crucificação e que, para tanto, será entregue. Assim, este 

verbo ressoa ao longo da narrativa, servindo de eco para os eventos que encadearão o enredo 

da Paixão. 

 Depois da narrativa sumária que introduz o enredo da Paixão, centrada no discurso 

direto, Mateus imediatamente  nos apresenta os principais antagonistas que entrarão em 

conflito com Jesus, ou seja, os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Numa narrativa 

breve, Mateus nos informa que esses personagens se reuniram no pátio do sumo sacerdote 

para tramar a morte de Jesus, de forma ardilosa. No entanto, diferentemente de Jesus, que 

antevê sua crucificação como evento pascal, os seus antagonistas decidem que a mesma 

deverá ocorrer após a festa para evitar tumulto entre o povo, outro grupo de personagens que 

terá papel singular nos eventos da Paixão e morte de Jesus. Novamente, Mateus faz uso do 

discurso direto e cria o efeito de imparcialidade, sendo os próprios antagonistas que declaram 

a intenção de prender e matar Jesus após a festa da Páscoa.  



 

 Na sequência, a narrativa da Paixão se ocupa em apresentar os eventos que darão 

contorno à morte de Jesus. Em sua narrativa da Paixão, Mateus e os demais sinóticos se valem 

de uma estrutura que Burridge (2004, p. 220) identifica como característica das biografias 

greco-romanas e que consiste basicamente em emoldurar em eventos as temáticas a serem 

consideradas, com o objetivo de apresentar ao público aqueles aspectos que fazem o 

biografado paradigmático.  

 Conforme aponta Kingsbury (1988, p. 3), os eventos de uma narrativa dizem respeito 

àqueles incidentes ou ações que ocorrem ao longo da história e que, organizados segundo a 

relação de causa e efeito, constituem seu enredo. No caso da Paixão de Cristo Segundo  São  

Mateus, o narrador nos conduz através de uma série de eventos em que nos apresenta como se 

dá a entrega de Jesus para ser crucificado. Cada evento narrado nos apresenta uma ou mais 

situações de conflito vivenciadas pelo protagonista Jesus e que colaboram, num primeiro 

momento, para imprimir na mente de seu público a morte paradigmática de Jesus e, por 

conseguinte, de sua vida. Pois, conforme a tradição biográfica antiga, a vida de um homem só 

pode ser realmente conhecida após sua morte exemplar. 

 Na sequência, analisaremos esses eventos, centrando nossa atenção na sua relação com 

a temática da morte paradigmática de Jesus, enquanto entrega para ser crucificado. 

 

2.3.1 Jesus em Betânia 

 

 Depois da introdução sumário à Paixão e crucificação de Jesus, segue o relato de seu 

primeiro evento temático. Mateus não especifica quanto tempo se passara entre a predição de 

Jesus e o que agora narra. Nem que Jesus tenha se deslocado nesse meio tempo. No entanto, a 

partir desse ponto, a narrativa começa a desacelerar gradativamente, e os detalhes que são 

fundamentais, na perspectiva do narrador, começam a surgir. Primeiro, somos informados do 

espaço geográfico: Betânia. Na sequência, o ambiente em que o evento se dá: na casa de 

Simão, o Leproso. Por fim, o conflito propriamente dito e o seu desfecho. 

 Como é característico nas narrativas bíblicas, o evento que aqui é relatado se dá em 

meio ao cotidiano das pessoas, o que colabora para o efeito de verossimilhança do enredo. 

Mateus não nos dá detalhes a respeito do motivo da visita a Simão. No entanto, nos informa 

como era conhecido: o Leproso. A partir dessas considerações, poderíamos investir em várias 



 

conjecturas a respeito de Simão e o adjetivo a ele outorgado de leproso. No entanto, 

fugiríamos do foco atribuído ao evento por seu narrador. Pois, para ele, importa sabermos  

onde e na companhia de que tipo de pessoas estava Jesus. Sendo que, no caso de Simão, 

considerou importante ressaltar uma de suas características, que o coloca entre os socialmente 

excluídos, mas dignos da amizade de Jesus, como é comum nos deparamos nos Evangelhos. 

 Na sequência, Mateus passa a narrar o ali ocorrido. Jesus estava à mesa, quando dele 

se aproxima uma mulher que trazia consigo um frasco de perfume que passa a derramar sobre 

sua cabeça. Antes de prosseguir em seu relato, Mateus nos informa que se trata de um 

perfume caríssimo e, ao fazê-lo, valoriza a ação dessa mulher que considera Jesus digno de tal 

empreendimento. Mateus nada nos diz a respeito dessa mulher, nem ao menos seu nome. A 

ênfase de seu relato recai sobre a ação por ela praticada e que se configura no objeto de reação 

dos discípulos. 

 É nesse contexto que Mateus nos faz saber que Jesus estava na companhia dos 

discípulos. O nome de nenhum deles é mencionado, apenas que o grupo reagiu com 

indignação à atitude da mulher. Com isso, surge a primeira situação de conflito da narrativa 

da Paixão. Ela se dá no círculo íntimo de Jesus, quando os discípulos se contrapõem à atitude 

da mulher. O que, por sua vez, provoca a reação de Jesus  à atitude dos discípulos. Com isso, 

o narrador demonstra que, indiretamente, os discípulos se colocam em oposição ao próprio 

Jesus. Dessa forma, cumprido o seu papel de inserir a polêmica do evento (emoldurar o tema), 

a mulher sai de cena para dar lugar ao embate entre os discípulos e o próprio Jesus. 

 Mateus usa, então, o discurso direto para apresentar o motivo da indignação dos 

discípulos e a subsequente réplica de Jesus. Dessa forma, mais uma vez produz o efeito de 

neutralidade ao mesmo tempo que sinaliza o ponto de tensão desse evento. Os discípulos, por 

um lado, justificam que o perfume poderia ser vendido e o dinheiro dados aos pobres. Jesus, 

por outro, considera a atitude da mulher válida, pois praticara uma boa obra para com ele, que 

será lembrada em toda parte em que o evangelho seja anunciado: preparar seu corpo para o 

seu sepultamento. 

 As palavras de Jesus marcam o desfecho do conflito instaurado pela ação praticada 

pela mulher anônima e que serve de preâmbulo à sua entrega para ser crucificado. O evento, 

portanto, é uma introdução ao percurso da Paixão e crucificação. Essa conclusão é assinalada 



 

pela imediata transição desse para o próximo evento: o acordo firmado entre Judas e os 

principais sacerdotes. 

  

 

2.3.2 O Contrato de Judas com os Principais Sacerdotes 

  

 Das palavras de Jesus em que justifica a ação da mulher, Mateus passa a narrar o 

processo de entrega de Jesus propriamente dito. Ele tem início com Judas que, sem aparente 

justificativa, procura os lideres dos judeus e se propõe a entregar Jesus. Cabe ao próprio 

personagem, por meio do discurso direto, informar-nos disso. Na sequência, o narrador 

retoma a palavra apenas para nos dar ciência  do preço combinado e que Judas, a partir de 

então, buscava a oportunidade para cumprir seu contrato. 

 O envolvimento de Judas nesse evento tem suscitado alguns questionamento por parte 

de estudiosos da Bíblia. Que motivo teria Judas para entregar Jesus por algumas moedas de 

prata? No entanto, tais questões se diluem se tomarmos como referência as cenas-padrão de 

Robert Alter (2007). Judas, Ἰούδας em grego, como observa Brown (2004, p. 297), equivale 

ao hebraico Judá. Conforme o relato de Gênesis 37, 26-28, Judá fora um dos doze filhos de 

Jacó que vendeu seu irmão José, para livrá-lo da morte arquitetada por seus demais irmãos 

enciumados com a predileção do pai pelo filho mais novo. Com isso, sem saber, Judá 

cooperou na execução do plano divino de salvar seus iguais da fome que assolou a terra de 

Canaã mais tarde, quando José já era governador do Egito. Nesse sentido, o acordo que Judas 

firmou com os principais sacerdotes nos remete ao livro do Gênesis e à trama que envolveu 

José e seus irmãos. Mais que uma alusão às Escrituras, a semelhança entre as histórias sugere 

José como figura de Jesus em sua Paixão. Nos eventos que marcaram o conflito de José com 

seus  irmãos figura o conflito de Jesus com o seu próprios povo. E a intervenção de Judá, que 

vende José por vinte ciclos de prata, figura o evento desencadeador da entrega de Jesus para 

ser crucificado, ou seja, o acordo firmado por Judas com os principais sacerdotes. Como na 

história de José, por ironia, Judas também age sem conhecimento das reais consequências de 

sua ação. 

 Como é característico nas personagens bíblicas, as ações conflituosas e contraditórias 

se dão no contexto de ações cotidianas, raramente conscientes de seu propósito, que só é 



 

conhecido e traçado por Deus. Nesse sentido, Judá e Judas são motivados por sentimentos que, 

embora próprios de sua humanidade, servem a um propósito maior, que só lhes será revelado 

no momento oportuno, quando útil à estratégia narrativa. 

 Relevante para nossa análise é observar a função introdutória desse evento ao processo 

de entrega de Jesus e de providenciar sua contextualização à festa da Páscoa. Observamos 

anteriormente que Jesus prenunciou sua Paixão como acontecimento pascal, mas os líderes 

religiosos queriam evitá-la naquele momento. O conflito que se instaurara nesse evento, 

portanto, não se traduz em viver ou morrer, mas morrer ou não durante as comemorações da 

Páscoa. 

 Nesse sentido, Judas cumpre a função de providenciar o anunciado por Jesus, sendo 

parte da resolução do conflito inaugurado logo na abertura da narrativa da Paixão. Cabe a ele, 

com as ações que tomará na sequência, providenciar para que a entrega de Jesus ocorra 

conforme predissera. Com isso, a narrativa segue, sem maiores detalhes ou informações a 

respeito da atitude de Judas e a reação dos principais sacerdotes. Mateus, então, segue a 

narração e conduz para o próximo evento, que diz respeito aos preparativos para a celebração 

da Ceia Pascal.  

 

2.3.3 Preparativos e Celebração da Ceia Pascal 

 

 Depois de nos relatar o acordo que Judas firmara com os principais sacerdotes, Mateus 

passa aos eventos que se deram dentro da comemoração dos Ázimos. Novamente, Jesus é seu 

articulador. Numa narrativa breve, com apenas um diálogo curto em que os discípulos 

perguntam e Jesus responde, Mateus nos conta que os discípulos se apresentaram a Jesus com 

o intuito de preparar a Páscoa. Instruídos a irem a casa de alguém e solicitar o lugar para a 

celebração, os discípulos assim o fizeram. Sem maiores considerações, Mateus nos conduz à 

refeição preparada pelos discípulos, para a tarde daquele dia. Ali, na casa previamente 

solicitada, enquanto comiam a ceia, Jesus anuncia que um dos discípulos será quem o 

entregará. Nessa altura, a narrativa desacelera e Mateus usa o discurso direto para apresentar o 

conflito desse evento inicial da Paixão. Criando o efeito de neutralidade, Mateus apenas 

ordena o diálogo em que os personagens interagem. Mateus, num primeiro momento, não 

individualiza os discípulos, mas os apresenta como coletivo. Somos informados então que 



 

eles se entristeceram e começaram a perguntar: “Não sou eu, sou, Senhor?” (26,22). Jesus não 

responde claramente à pergunta dos discípulos, mas lhes dá um indício: “O que coloca a mão 

na tigela comigo é o que me entregará” (26,23).  

 No entanto, Jesus assinala que tudo caminha conforme está escrito a seu respeito. Ou 

seja, sua entrega para ser crucificado é o cumprimento das Escrituras. E a ação daquele que o 

entregará, servia a esse propósito. Nesse meio tempo, Judas coloca a mão na tigela e é 

identificado. Ao perguntar se seria ele quem o entregaria, Jesus novamente não faz uma 

declaração explícita, mas insinua conhecer seu plano de traição: “Tu o disseste” (26,25).  E 

prossegue na demonstração de seu conhecimento prévio do que está por vir, novamente 

insinuando conhecer o  destino trágico de Judas:  “ai daquele homem por quem o Filho do 

Homem é entregue. Melhor seria que não tivesse nascido” (26,24).  

 Percebemos nesse diálogo o conflito instaurado entre Jesus e os discípulos. Por um 

lado, Jesus será entregue para ser crucificado conforme dizem as Escrituras, mas sua entrega 

terá a participação pontual de um de seus discípulos. Todavia, nada acontece sem o prévio 

conhecimento de Jesus, que sabe e voluntariamente caminha em direção à sua entrega e 

crucificação. 

 Com esse desfecho, Mateus passa direto ao ponto seguinte, que é a instituição da ceia 

pascal como memorial da morte de Jesus.  A instituição da Última Ceia recebeu, no 

cristianismo, a conotação de Sacramento, o que nos leva ao debate a respeito dos diversos 

aspectos que envolvem essa sua dimensão e todas as controvérsias que dela decorrem. 

Todavia, uma investigação a respeito desses pormenores fugiria em extremo ao nosso objeto 

de pesquisa. Por isso, nossa investigação abordará apenas aqueles que são de importância vital 

à análise dos recursos narrativos presentes na Paixão de Cristo Segundo São Mateus.  

 Uma questão importante e que se vincula à nossa pesquisa diz respeito ao aspecto 

memorial que Jesus atribui à Última Ceia. Como paradigmática que é, a morte de Jesus deve 

ser lembrada. Na apresentação desse aspecto, Mateus mais uma vez usa o discurso direto. 

Jesus mesmo institui o memorial de sua morte, que deve ser ritualizado numa refeição cujo 

cardápio é o pão e o vinho. Ao inserir a Última Ceia no contexto pascoal, Mateus amplifica  o 

significado da própria Páscoa. O memorial anterior de celebração da libertação da escravidão 

no Egito passa a figurar, no Evangelho Segundo São Mateus, o evento da morte de Jesus, que 

assume uma dimensão universal de libertação espiritual e que é revivida no memorial da Ceia. 



 

 A respeito da força e significado do rito Eliade (1992, p. 38) chama a atenção para  sua 

capacidade de permitir ao homem religioso adentrar no tempo sagrado e reatualizar o evento 

sagrado instituído. Por meio do rito, evita-se o esquecimento daquele evento paradigmático 

que se deu no passado e que é fundamental para a vida religiosa (ELIADE, 1992, p. 53). A 

morte, nesse contexto, assume um significado primordial, pois tem valor cosmogônico. É o 

retorno ao caos para possibilitar um novo início (ELIADE, 1992, p. 94). Dessa forma, a morte 

caracteriza-se como ritual de passagem de uma preexistência para a existência espiritual que 

se dá por um novo nascimento. 

 Além disso, na Santa Ceia, Jesus apresenta sua morte como sacrifício com 

derramamento de sangue pelo pecado. Nesse sentido, os sacrifícios pelo pecado prescritos nas 

Escrituras assumem, na Paixão Segundo São Mateus, a feição de figura da morte sacrificial de 

Jesus. Em Mateus, portanto, a Ceia assume a função ritual que permite ao discípulo participar 

do tempo sagrado em que Jesus ceou com os seus e, ao mesmo tempo, do evento de seu 

sacrifício pelos pecados. Nesse contexto, a própria Ceia converte-se em figura da morte de 

Jesus, constituindo-se num evento de significado imediato, mas que é amplificado na 

crucificação que prefigura. Todavia, ela também é amplificada no rito de sua celebração; pois, 

mais que uma refeição, a Ceia permite ao discípulo participar da mesma Ceia instituída por 

Jesus e, ao mesmo tempo, do sangue de seu sacrifício. Há, portanto, uma linha muito tênue 

que separa o evento da morte sacrificial de Jesus e a Ceia, sendo esta atemporal e restituível a 

qualquer tempo pelo ritual memorial de sua celebração.  

 Depois de postulada a natureza paradigmática a que a Última Ceia se articula com a 

morte de Jesus em Mateus, a narrativa caminha diretamente para os eventos que marcaram a 

entrega de Jesus para ser crucificado. 

 

2.3.4 Jesus Prediz seu Abandono e a Negação de Pedro 

  

 O cantar de um hino encerra a Ceia e Jesus vai com os discípulos ao Monte das 

Oliveiras. Mateus apenas ordena a narrativa e, usando o discurso direto, reproduz o diálogo 

entre Jesus e seus discípulos. O foco desse diálogo está na predição de Jesus a respeito da 

dispersão dos discípulos e da negação de Pedro, que se dariam em breve. 



 

 Como nos eventos anteriores, Jesus se antecipa aos fatos, indicando que ele tem 

ciência de tudo o que lhe sucederá em sua Paixão. Sabe que os discípulos o abandonarão. Mas 

os previne de que esse fato não o surpreende, pois já fora previsto, conforme a citação que faz 

de Zacarias 13,7. No entanto, depois de sua ressurreição, irá adiante desses mesmos discípulos 

para a Galileia, aonde os encontrará.  

 Esse diálogo em que os discípulos desempenham a função de personagem coletivo, 

serve para introduzir o conflito que se dará entre Jesus e Pedro, que reage à declaração de 

Jesus dizendo que nunca o abandonará. É nesse momento que Jesus prediz a negação de 

Pedro, sendo este, portanto, protagonista de um evento que exemplifica o abandono de Jesus 

por parte de seus discípulos. Ele, naquela noite, enquanto o grupo se dispersar, negará Jesus 

três vezes antes do cantar do galo. Como desfecho, Pedro, acompanhado dos demais, nega 

veementemente que abandonará  Jesus.  

 Com  a predição da negação de Pedro, Mateus introduz a temática do abandono. 

Embora sucinto e pontual nos diálogos, Mateus reitera que Jesus está ciente e segue o 

percurso de sua Paixão conforme o planejado. E como nos demais eventos que emolduram a 

Paixão, também o abandono por parte dos amigos cumpre um propósito, que é o de confirmar 

as Escrituras. 

 Com esse desfecho, Mateus segue adiante em seu relato nos apresentando, na 

sequência, mais uma moldura temática da Paixão: Jesus no Jardim do Getsêmani. 

 

2.3.5 Jesus no Jardim do Getsêmani 

  

 Nesse evento, a narrativa desacelera e Mateus não só organiza os diálogos, mas 

também declara em alguns momentos sua perspectiva a respeito do que está a narrar, embora 

sempre legitimando suas considerações pelo uso do discurso direto.  

 É por meio do discurso direto, por exemplo, que Mateus nos faz saber que Jesus foi ao 

Getsêmani para orar. No entanto, é o narrador que nos conta que Jesus, deixando os demais 

discípulos para trás, seguiu a diante levando consigo apenas Pedro e os dois filhos de Zebedeu. 

É o narrador também que nos informa em primeira mão que, nesse momento, Jesus começou 

a ficar triste e angustiado. Todavia, como é característico da narrativa bíblica, sua afirmação a 

respeito da tristeza e angústia de Jesus é confirmada, na sequência, com a fala do próprio 



 

Jesus, que acrescenta o pedido de que os discípulos permaneçam ali e vigiem com ele. Mateus 

novamente nos informa que Jesus foi mais adiante e, então, orou. O teor da oração nos é 

apresentado no discurso direto. Em discurso indireto, Mateus nos informa que Jesus voltou e 

encontrou os discípulos dormindo. Na sequência, apresenta-nos a reprimenda de Jesus em 

discurso direto. Mateus repete a sequência uma segunda vez: Jesus vai, ora, retorna e 

repreende os discípulos. Na terceira vez, Mateus resume a sequência de ações de Jesus e 

introduz o processo de sua entrega para ser crucificado. Fazendo uso do discurso direto, 

permite que o próprio Jesus anuncie aos discípulos que aquele que o entregará se aproxima. 

 Há nesse evento uma sequência de ações e falas de Jesus. No entanto, nenhuma reação 

por parte de seus interlocutores. Os discípulos permanecem sonolentos. Não há também 

nenhuma indicação relacionada à resposta do Pai à oração de Jesus que, não só está 

consciente de sua morte, como também a ela adere como vontade do Pai que, em última 

instância, é quem o entrega para ser crucificado. A oração de Jesus no Getsêmani traz esse 

aspecto da Paixão à nossa mente. Ou seja, demonstra que a entrega de Jesus, embora 

articulada por personagens humanos, tem sua origem na vontade do Pai, que Jesus verbaliza 

três vezes, fazendo ecoar seu desfecho: “aconteça conforme a tua vontade” (26,42). 

 Com esse evento, portanto, Mateus nos coloca diante da entrega de Jesus propriamente 

dita. Ela está prestes a acontecer, mas porque essa é a vontade do Pai. Os eventos seguintes, 

no entanto, apenas cumprem esse propósito. Na sequência, então, Mateus nos conta como se 

dá a prisão de Jesus.  

 Como Jesus havia predito, é um de seus seguidores que o entrega às autoridades para 

ser crucificado. Mateus nos conta que, Jesus ainda falava, quando Judas chegou, 

acompanhado pela multidão enviada pelos líderes religiosos dos judeus.  O sinal combinado 

para que identificassem quem deveriam prender fora um beijo, verbalizado pelo discurso 

direto em que Judas o declara, como se ainda o estivesse combinando com os adversários de 

Jesus. 

 Na sequência, fazendo uso do discurso direto, segue o questionamento de Jesus a 

Judas, que indaga a razão da presença do discípulo naquele lugar. Mas a pergunta de Jesus 

fica sem resposta, pois a narrativa segue uma dinâmica de ações sucessivas que criam o efeito 

de agilidade. A prisão de Jesus é descrita como ação coletiva da multidão, que está a serviço 

dos líderes religiosos. Essa ação provoca a reação de um discípulo, que Mateus não nos revela 



 

seu nome, apenas sua atitude: corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Essa reação, na 

verdade, funciona como moldura, para que Jesus apresente algum aspecto relevante de sua 

Paixão. Nesse caso, a narrativa faz uso do discurso direto e Jesus repreende o discípulo que 

impunha a espada e declara que sua entrega para ser crucificado é espontânea. Ele poderia, se 

assim o desejasse, livrar-se de sua prisão. No entanto, Ele cumpre a vontade do Pai, deixando-

se prender para ser crucificado. Com isso, Mateus realça a voluntariedade de Jesus e a 

vontade do Pai, que está se cumprindo nos eventos que configuram a Paixão e crucificação de 

Jesus. Vontade essa já revelada nas Escrituras e que se cumpre plenamente nos eventos 

dramáticos da Paixão em que, a partir desse ponto, Jesus os vivenciará sozinho, pois seus 

discípulos o abandonam.  

  

2.3.6 Jesus Perante o Sinédrio e a Negação de Pedro 

 

 Mateus faz a transição entre o evento anterior ao seguinte, introduzindo um novo 

espaço: a presença de Jesus diante do sumo sacerdote daquele ano Caifás13, o que equivale a 

seu palácio. Ao citar o nome do sumo sacerdote, Mateus contextualiza com maior precisão o 

tempo da narrativa da Paixão. Além disso, Mateus nos faz saber que participam desse evento 

os escribas e os anciãos, que ali estavam reunidos. Também Pedro toma parte do enrendo, 

acompanhando de longe os acontecimentos. Mateus, ainda fazendo uso do discurso indireto, 

apresenta o conflito que permitirá o desfecho desse evento. Ou seja, os líderes religiosos 

procuravam um motivo para condenar Jesus à morte, o que conseguiram por meio de duas 

falsas testemunhas. 

 Nesse ponto, a narrativa desacelera e Mateus faz uso do discurso direto para nos 

contar qual o teor da acusação apresentada pelas falsas testemunhas. Acusaram Jesus de  

chamar para si o poder de destruir e edificar novamente o templo depois de três dias. Segue, 

então, o diálogo travado entre Jesus e o sumo sacerdote. Mateus promove o efeito de 

neutralidade mostrando-se como organizador da narrativa, enquanto os personagens dialogam 

diretamente com seu público. 

                                                           

13  Conforme testemunho do historiador Flávio Josefo (JOSEFO, 2004, p. 832), Caifás foi nomeado sumo 
sacerdote por Valério Grato, que governou a Judeia de 15 a 26 d.C.   



 

 No diálogo travado com o sumo sacerdote, Jesus é intimado a declarar se é de fato “o 

Cristo, o Filho de Deus” (26,63). Ao que Jesus responde fazendo uso do recurso da ironia: “tu 

o disseste” (26,64). Todavia, não deixa dúvida de que essa é a resposta correta ao emendar 

que só voltariam a vê-lo novamente em seu estado de glória, ou seja, “Aliás, eu vos digo: 

Mais tarde vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando sobre as 

nuvens do céu.” (26,64). Na sequência, Caifás o acusa de blasfemar, ao que os presentes 

respondem com o pedido de sua sentença de morte. Na sequência, então, numa construção 

coordenada, Mateus nos informa que Jesus foi cuspido no rosto e esbofeteado. A humilhação 

de Jesus, então, é verbalizada pelo narrador, numa pergunta de seus algozes: “Profetiza-nos, 

Cristo! Quem está te batendo?” (26,67).  

 Mateus, na sequência, faz um corte para nos informar o que se passava com Pedro, que 

havia ficado no pátio do palácio do sumo sacerdote. Ali trava um diálogo com os serviçais 

que o acusam de pertencer aos grupo que estava com Jesus. É nesse momento que se cumpre 

a predição de Jesus de que três vezes Pedro o negaria antes do galo cantar.  

 Como recorrente nos demais eventos, Mateus faz a transição entre um e outro evento 

com a indicação do espaço. Usa do discurso indireto como forma de ordenar o enrendo e o 

discurso direto na construção do conflito propriamente dito. 

 O desfecho do evento é breve. Fazendo uso do discurso indireto, Mateus nos informa 

que o galo cantou logo após a terceira negação de Pedro e que isso o fez recordar da predição 

de Jesus, o que o fez chorar amargamente, depois de se retirar daquele local. 

 A negação de Pedro mantém uma relação com o relato da Paixão que ultrapassa a 

finalidade de apenas confirmar a predição de Jesus. Mais que isso, ela ressalta que a entrega 

de Jesus para ser crucificado não pertence a eventos casuísticos. Pelo contrário, são eventos 

que fazem parte de um plano que está se cumprindo em seus mínimos detalhes. E que cada 

ação, palavra e reação estão conectadas com esse evento maior que, figurado na história de 

Israel, escrito na Lei e nos Profetas, concretiza-se nos dias de Caifás e, como veremos na 

sequência, do governador Romano, Pilatos. 

  

2.3.7 Jesus Perante Pilatos e a Morte de Judas 

 



 

 A sequência da narrativa nos conduz para o próximo evento decisivo da Paixão de 

Jesus. Mateus faz a transição entre eventos nos dando informações temporais, a respeito dos 

personagens envolvidos para, em seguida, introduzir o espaço em que o conflito se 

desenvolverá. 

 Uma noite separa o evento anterior do que agora é narrado. Pela manhã os principais 

sacerdotes e os anciãos convocaram um conselho para levar Jesus à morte. O cenário agora 

passa a ser o palácio do governador Pilatos.  

 Depois dessa breve contextualização, Mateus interrompe a narrativa a respeito de 

Jesus para narrar a reação de Judas aos últimos acontecimentos. Mateus nos informa que 

Judas arrependeu-se e quis devolver o dinheiro aos líderes religiosos, o que não foi aceito. 

Judas então atira as moedas no templo e vai enforcar-se. Como era dinheiro de ilícito, não 

poderia ser utilizado no templo, então, os líderes religiosos resolvem utilizá-lo para comprar 

um local para sepultamento dos estrangeiros. 

 Mateus nos informa que a compra desse local, que ele identifica como Campo do 

Oleiro, cumpre uma profecia que ele atribui à Jeremias, mas que, na verdade,  combina 

Zacarias 11, 12-13 e Jeremias 32, 6-15 e 18, 2 e versos seguintes. A citação, portanto, não é 

exata, mas por aproximação, feita de modo livre.  

 Como no caso de Pedro, Jesus havia predito que Judas o trairia. E Mateus, então, 

introduz o cumprimento dessa profecia no exato momento em que Jesus é condenado. Com 

isso, reforça a ideia de que sua Paixão e morte, embora orquestrada e posta em execução por 

personagens humanos, segue o plano divino e anunciado pelas Escrituras e do qual Jesus 

participa consciente e voluntariamente. 

 Depois de nos apresentar  o final trágico de Judas, que foi enfocar-se, Mateus nos 

conduz de volta ao palácio de Pilatos. O evento é marcado pela intensificação do conflito 

entre Jesus e seus adversários. Mateus, nesse ponto, intercala discurso direto e discurso 

indireto. Faz uso do primeiro para ordenar o enredo e do segundo para verbalizar suas 

afirmações mais contundentes a respeito do conflito. 

 Jesus está perante Pilatos, que pede que se defenda das acusações de seu povo. Jesus 

indireta e ironicamente confirma que é o Cristo ao afirmar “tu o dizes” (27,11). No mais 

permanece em silêncio o que, segundo Mateus, impressiona o governador.  



 

 Nesse ponto, Mateus intercala à narrativa a informação de que o governador tinha por  

costume soltar um preso a pedido do povo, por ocasião da Páscoa. Mateus nos informa que 

Pilatos sabia que a motivação dos líderes religiosos dos judeus para pedirem a morte de Jesus  

era a inveja. Diante disso, propõe que escolham entre Jesus e Barrabás, preso de fama entre o 

povo. 

 Mateus, novamente, interrompe a narrativa e nos faz saber que a mulher de Pilatos  o  

adverte para não se envolver com Jesus, pois muito havia sofrido por causa de um sonho com 

ele.  

 Depois dessa breve informação, Mateus retoma o conflito principal e nos informa que 

os líderes religiosos incitavam a multidão a pedirem a soltura de Barrabás e a condenação de 

Jesus. Razão porque, quando indagados por Pilatos, escolheram Barrabás e pediram 

enfaticamente a crucificação de Jesus. Pilatos então lavou as mãos e declarou-se inocente, e o 

povo chamou para si a responsabilidade da condenação de Jesus. Mateus então fecha o evento 

informando-nos em poucas palavras que Pilatos mandou soltar Barrabás e, depois de mandar 

açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. 

 Com esse desfecho, fecha-se o ciclo de entregas pelas quais Jesus passou e, a partir 

desse ponto, a narrativa foca os momentos decisivos que culminaram com sua crucificação.  

 

2.3.8 A Crucificação e a Morte de Jesus 

 

 Com a informação de que Jesus foi conduzido ao Pretório, Mateus marca a transição 

para os eventos que marcarão a crucificação e a morte de Jesus.  A narrativa torna-se mais 

célere, predominando o discurso indireto e o encadeamento de orações dentro de um mesmo 

período.   

 No Pretório, Jesus encontra-se cercado por soldados  que dele zombam encenando sua 

coroação. Providenciam-lhe um manto escarlate, colocam sobre sua cabeça uma coroa de 

espinhos e em sua mão um caniço como se fosse um cetro. Cospem e batem em Jesus, ao 

mesmo tempo que, com zombaria, reverenciam-no como rei dos judeus. Depois disso, os 

soldados devolvem-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Nesse trecho, Mateus 

recorre apenas uma única vez ao discurso direto, para indicar a zombaria dos soldados: “Salve, 

rei dos judeus!” (27,29). Com isso, confirmam, mesmo que de modo irônico, a majestade de 



 

Jesus. O que, por ironia, de fato ele é, segundo a perspectiva na qual somos guiados pelo 

narrador. 

 A narrativa segue apresentando-nos a procissão em direção ao local da crucificação. 

Mateus nos informa que, nesse percurso, encontram com Simão Cirineu, a quem incumbiram 

de levar a cruz de Jesus. Além disso,  informa-nos que, ao chegarem ao Gólgota, deram vinho 

e fel para que Jesus bebesse e  então o crucificaram, repartindo suas vestes por sorteio.  

Mateus  reproduz também a inscrição que os soldados colocaram sobre a cabeça de Jesus, que 

indicava o motivo de sua condenação: “Este é Jesus, o Rei dos Judeus” (27,37). Por fim, que 

fora crucificado entre dois criminosos, que acompanhavam os demais nos insultos contra 

Jesus. 

 Mateus, portanto, faz uma descrição sucinta da crucificação. Mas não deixa de 

verbalizar no desfecho o motivo da condenação de Jesus, que retoma o desfecho do evento 

anterior, quando  os soldados em forma de zombaria diziam ser Jesus o rei dos judeus. Com 

isso, fecha-se o evento da crucificação, cuja ênfase que ecoa é a informação de que o 

crucificado é ironicamente o Rei dos judeus. Nos insultos da multidão, dos líderes religiosos e 

dos criminosos que com ele foram crucificado lhe dirigem, Mateus  reforça a identidade de 

Jesus. É da boca, portanto, de seus acusadores que, ironicamente, ecoa a identidade do 

crucificado: Ele é o Filho de Deus, Rei de Israel. 

 Na sequência, Mateus descreve como se deu a morte de Jesus e uma série de 

fenômenos sobrenaturais que a acompanharam. Mateus moldura tais fenômenos dentro de um 

bloco que é introduzido por um marcador temporal: “da sexta à nona hora” (27,45). Esse 

período de tempo compreende a duração da agonia extrema de Jesus na cruz até sua morte, 

quando grita “Deus meu, por que me desamparaste?” (27,46). Mateus nos informa que, 

enquanto alguns soldados imediatamente deram-lhe vinagre para beber, outros dele 

zombavam. Por fim, depois de um grito muito alto, Jesus morreu. 

 Para Mateus, a morte de Jesus é algo que ultrapassa os acontecimentos ordinários do 

mundo sensível. Ela é acompanhada de fenômenos carregados de significado transcendente. O 

véu do santuário que se rasga em duas partes, de cima a baixo, o tremor de terra e as rochas 

que se fendem, a ressurreição de crentes, seguida por sua entrada na Cidade Santa são os 

eventos que Mateus descreve resumidamente um após o outro, criando o efeito de cadeia. 

Trata-se de uma alusão a Amós 8, em que o profeta descreve os sinais que acompanhariam o 



 

Dia do Senhor, como veremos mais adiante, quando retomaremos este evento comparando a 

narrativa de Mateus e os demais sinóticos. 

 Depois dessa descrição dinâmica dos fenômenos, a narrativa desacelera e Mateus nos 

conta a reação do centurião e dos soldados que guardavam o corpo de Jesus. Essa declaração é 

levada ao nível da verbalização pelo uso do discurso direto: “Verdadeiramente, este era Filho 

de Deus!” (27,54). Mateus ainda acrescenta que tudo isso foi testemunhado pelas mulheres 

que acompanharam e serviram Jesus desde sua saída da Galileia. 

 Por fim, Mateus descreve o sepultamento de Jesus e a guarda de seu túmulo. A marca 

temporal “Ao entardecer”(27,57) introduz esse evento, cujos personagens são José de 

Arimateia, Pilatos, Maria Madalena e a outra Maria. Numa narrativa sucinta em que 

predomina o discurso indireto, Mateus nos dá essas informações em que tem o cuidado de   

mencionar os nomes das pessoas que testemunharam o ocorrido. Além das testemunhas, há a 

guarda do túmulo, que se dá por soldados. Com isso, Mateus tem o cuidado de nos informar a 

respeito de testemunhas do sepultamento e da guarda do túmulo, preparando-nos para receber 

com credibilidade os eventos que sucederão à morte de Jesus e que dizem respeito à 

ressurreição. 

 Feitas essas considerações a respeito da narrativa da Paixão Segundo o Evangelho de 

São Mateus, na sequência, voltaremos nossa atenção aos recursos narrativos dos quais Mateus 

faz uso para atender o horizonte de expectativas de seu público imediato e conduzir sua 

recepção da narrativa. 

 

2.3.9 A Paixão de Cristo em Mateus: Estratégias Narrativas 

 

 Conforme ficou demonstrado na análise anterior, a narrativa da Paixão de Jesus 

Segundo São Mateus nos oferece um panorama das estratégias narrativas com as quais os 

escritores bíblicos e seu público imediato estavam familiarizados. 

 Estruturada numa sequência de eventos centrados em Jesus e no caráter paradigmático 

de sua morte, cada evento apresenta um aspecto de seu tema central e nos permite identificar  

sua transição por meio de marcadores geralmente de natureza espacial ou temporal, que 

sintetizamos no quadro a seguir. 

 



 

 

 

 

 

 

Quadro 2  

Os eventos da Paixão e seus marcadores moldurais. 

 
 

Evento  
 

 
Marcador  

Introdução à narrativa da Paixão (26,1-5) … quando Jesus terminou todas essas 
palavras... 

Unção em Betânia (26, 6-12) … permanecendo Jesus em Betânia, em 
casa de Simão, o Leproso... 

O acordo de Judas (26, 13-16) … indo até os principais sacerdotes um dos 
doze... 

Preparativos para a Ceia (26, 17-19) E no primeiro dia dos Ázimos... 
Jesus prediz que Judas o entregará (26, 20-
25) 

Ao cair da tarde... 

A instituição da Ceia (26, 26-29) E enquanto eles comiam... 
Jesus prediz a negação de Pedro (26, 30-35) E após cantar um hino... 
Jesus no Getsêmani (26, 36-46) Então Jesus chegou com eles a um lugar 

chamado Getsêmani... 
A prisão de Jesus (26, 47-56) E ainda falava quando Judas, um dos doze, 

chegou... 
Jesus perante o sinédrio (26, 57-68) Os que prenderam Jesus levaram-no até 

Caifás... 
A negação de Pedro (26, 69-75) Pedro, todavia, estava  sentado no pátio... 
Jesus perante Pilatos (27, 1-32) Ao amanhecer... 
A crucificação de Jesus (27, 33-44) E chegando a um lugar dito Gólgota... 
A morte de Jesus (27, 45-56) Todavia, da sexta à nona hora... 
O sepultamento de Jesus (27, 57-61) Ao entardecer... 
A guarda do túmulo (27, 62-66) No dia seguinte... 
 



 

  Como se pode observar no quadro 2, os eventos da Paixão emolduram os temas que a 

circundam. E o leitor é avisado pela transição entre um e outro pelo deslocamento temporal 

ou geográfico com os quais o narrador os separa. 

 Além disso, cada tema emoldurado é introduzido por meio de conflitos entre Jesus e 

um ou grupo representativo de personagens, cujo desfecho permite ressaltar um ou mais 

aspectos centrais da Paixão de Jesus, cujos principais sintetizamos no quadro a seguir. 

 

Quadro 3  

As situações de conflito, personagens e desfechos dos eventos da Paixão. 

 
 

Evento 
 

 
Personagens 

 
Conflito 

 
Desfecho 

Unção em Betânia  
(26, 6-16) 

Jesus, uma 
mulher e os 
discípulos  

Os discípulos 
discordam com o 
fato da mulher 
derramar sobre a 
cabeça de Jesus um 
perfume muito caro 

Jesus chama de boa ação da 
mulher, pois assim 
procedendo preparou o corpo 
de Jesus para o seu 
sepultamento 

A traição de Judas  
(26, 14-16) 

Judas e os 
principais  
sacerdotes 

Judas pede dinheiro 
aos principais 
sacerdotes para 
entregar Jesus 

O contrato é feito e Judas 
passa a procurar a melhor 
oportunidade para entregar 
Jesus 

Preparativos para 
a Ceia (26, 17-19) 

Jesus, os 
discípulos, dono 
da casa cedida 
para celebração 
da Ceia 

Jesus dá instruções 
a respeito dos 
preparativos para a 
Última Ceia 

Os discípulos preparam a ceia, 
conforme orientação de Jesus 

A instituição da 
Ceia  
(26, 20-29) 

Jesus, os 
discípulos e Judas 

Jesus avisa seus 
discípulos que um 
dentre eles o 
entregará  

Jesus e os discípulos celebram 
a Última Ceia, memorial de 
sua morte sacrificial 

Jesus prediz a 
negação de Pedro 
(26, 30-35) 

Jesus, os 
discípulos e 
Pedro 

Jesus confronta os 
discípulos com a 
predição de seu 
abandono e 
negação 

Os discípulos e Pedro negam 
que irão abandonar  e negar 
Jesus 

Jesus no 
Getsêmani  
(26, 36-46) 

Jesus, os 
discípulos, Pedro 
e os dois filhos de 
Zebedeu 

Os discípulos 
dormem enquanto 
Jesus se angustia e 
ora 

Jesus indica que sua morte 
cumpre a vontade divina 

A prisão de Jesus  Jesus, Judas e a Jesus é preso após Jesus indica que sua prisão faz 



 

(26, 47-56) multidão um tumulto 
envolvendo um dos 
discípulos que o 
defenderá com a 
espada 

parte de seu cumprimento 
voluntário da vontade do Pai, 
expressa nas Escrituras 

Jesus perante o 
sinédrio  
(26, 57-68) 

Jesus, a multidão, 
Caifás, escribas, 
anciãos, Pedro, 
servos de Caifás, 
duas falsas 
testemunhas 

O sinédrio procura 
um motivo para 
condenar Jesus à 
morte. 

Jesus é condenado à morte por 
intitular-se Cristo, Filho de 
Deus 

A negação de 
Pedro  
(26, 69-75) 

Pedro, duas 
criadas e demais 
presentes 

Pedro nega 
veementemente a 
acusação de ser 
discípulo de Jesus 

Ao cantar do galo, Pedro se 
lembra da predição de Jesus a 
respeito de sua negação. 
Saindo daquele local, chorou 
amargamente 

Jesus perante 
Pilatos  
(27, 1-32) 

Os principais 
sacerdotes, os 
anciãos do povo, 
Pilatos, Judas, a 
multidão e 
Barrabás 

Judas, arrependido, 
tenta devolver as 
moedas recebidas 
por sua traição. Não 
conseguindo seu 
intento, joga as 
moedas no templo e 
sai com a intenção 
de enforcar-se.  
Enquanto isso, os 
líderes religiosos 
dos judeus 
conduzem Jesus à 
presença de Pilatos, 
que o interroga, 
mas deixa a cargo 
do povo escolher 
entre Jesus e 
Barrabás 

Com as moedas devolvidas, os 
chefes dos sacerdotes 
compram o campo do Oleiro. 
Enquanto isso, a multidão 
pede que Pilatos solte 
Barrabás e crucifique Jesus 
 

A crucificação de 
Jesus  
(27, 33-44) 

Soldados 
romanos, Jesus, 
Simão, dois 
criminosos, 
transeuntes, 
principais 
sacerdotes, 
escribas, anciãos,  

Depois de zombar e 
maltratar Jesus, os 
soldados o 
crucificam ao lado 
de dois criminosos 

Jesus é ridicularizado por 
personagens representativos 
das diferentes camadas sociais 
de seu povo, por se intitular 
Messias e Filho de Deus 

A morte de Jesus  
(27, 45-56) 

Jesus, 
espectadores, 
diversas mulheres 

Em meio a grande 
sofrimento Jesus, 
entrega o espírito. 

Uma serie de fenômenos 
sobrenaturais seguiram à 
morte de Jesus, fazendo com 



 

que seguidoras de 
Jesus, Maria 
Madalena, Maria, 
mãe de Tiago e 
de João, a mãe 
dos filhos de 
Zebedeu 

que seus guardadores 
reconhecessem sua identidade 
divina. 

O sepultamento 
de Jesus (27, 57-
61) 

José de 
Arimateia, 
Pilatos, Maria 
Madalena e a 
outra Maria 

José de Arimateia 
pede e pilatos 
permite que sepulte 
o corpo de Jesus 
num túmulo que 
talhara na rocha 

José de Arimateia sepulta 
Jesus e lacra o túmulo na 
presença das duas Marias 

A guarda do 
túmulo  
(27, 62-66) 

Os principais 
sacerdotes, os 
fariseus e Pilatos 

Os principais 
sacerdotes e os 
fariseus pedem a 
Pilatos que guarde 
o túmulo até o 
terceiro dia para 
que os discípulos 
não simulem uma 
falsa ressurreição 

Pilatos designa uma guarda 
para vigiar o túmulo 

 

 Como demonstrado na análise do enredo e sintetizado no quadro 3, os diversos 

eventos que compõem a Paixão apresentam situações de conflito que envolvem seu 

protagonista e diferentes personagens representativos da sociedade judaica. Para cada conflito 

há um desfecho específico, mas que colaboram para assinalar o caráter paradigmático da 

morte de Jesus como Filho de Deus, que cumpre as Escrituras consciente e voluntariamente. 

 Com relação aos personagens que tomam parte nos eventos da Paixão, conforme 

observado na análise, seguem um padrão que é comum das narrativas bíblicas em geral. 

Possuem conhecimento limitado do enredo que ajudam a construir. Cabe ao narrador, 

portanto, articular e organizar o enredo de modo a permitir que seu público chegue ao 

conhecimento das possibilidades interpretativas para as quais são conduzidos. 

 Alter (2007, p. 234) observara que, nas narrativas bíblicas, o elemento articulador das 

diferentes ações humanas encontra-se em Deus. De modo discreto, mas contínuo, os 

narradores bíblicos transmitem um conhecimento teológico que nos permite significar as 

ações cotidianas de seus personagens. No caso da Paixão de Jesus em Mateus, encontramos 

personagens que agem e reagem motivados por sentimentos humanos. Os líderes religiosos, 



 

por exemplo, querem a morte de Jesus por inveja. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, 

sentenciam Jesus à morte. No entanto, nesses e em tantos outros eventos, há um elemento 

unificador do discurso narrativo, que se chama plano de Deus.  

 Para enfatizar esse efeito de sentido, Mateus faz uso abundante das Escrituras em duas 

frentes distintas, mas complementares: a figura e a profecia. Na Paixão de Cristo, percebemos  

seu uso recorrente, por exemplo, na alusão à história de José do Egito e na instituição 

memorial da Ceia. Como Judá, que vendeu José, Judas entrega Jesus por trinta moedas de 

prata. Em ambos os casos, colaboram inconscientemente para o cumprimento do plano divino. 

Na Última Ceia, a instituição do memorial da morte de Jesus dentro da comemoração da 

Páscoa e a associação do sangue de Jesus com a expiação dos pecados, convertem os eventos 

escriturísticos pascal e sacrifical em figuras da morte e da própria Ceia por Jesus instituída.   

 Em contraste com os demais personagens da Paixão, Jesus tem plena consciência do 

significado para os quais convergem os eventos que circundam sua morte. Ele compartilha da 

onisciência que, em geral, nas narrativas bíblicas,  é privilégio exclusivo da mente de Deus, 

que o narrador tem acesso privilegiado. Dessa forma, Jesus compartilha do conhecimento 

divino. Enquanto os personagens humanos vivenciam os conflitos do enredo ignorantes até 

certo ponto do significado que possuem na história, Jesus é o personagem que 

conscientemente cataliza as ações humanas, unificando-as em torno do plano divino. 

 Disso decorre que, como é frequente nas narrativas bíblicas (Alter, 2007), também na 

Paixão de Cristo Segundo Mateus, passado,  presente e futuro se articulam num único plano 

temporal, que se converte na realização do plano divino, que se concretiza no âmbito da 

interpretação dos eventos narrados, conforme a orientação discreta, mas incisivas alusões de 

seu narrador, Mateus. 

 Feitas essas considerações, na sequência, procuramos estabelecer alguns pontos de 

contato entre o horizonte de expectativas compartilhado pelo redator do Evangelho Segundo 

São Mateus, seu público imediato e posterior, em especial o de nossos dias. Para tanto, 

voltaremos nossa atenção às particularidades da Paixão em Mateus quando comparado aos 

demais Evangelhos chamados Sinóticos. 

 

2.4 A TEMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM SÃO MATEUS: ONTEM E 

HOJE 



 

 

 As primeiras manifestações literárias de natureza cristãs se deram num contexto 

marginal da religião institucionalizada. Inicialmente considerada uma dissidência do judaísmo,  

o cristianismo  expandiu-se pelo Império Romano. O que no início fazia parte da periferia, 

com o passar do tempo, no entanto, deslocou-se até o centro da cultura, o que nos permite 

hoje nos referirmos a cultura ocidental como judaico-cristã. Ao longo desse processo, o 

cristianismo influenciou e foi influenciado pelas manifestações culturais com as quais 

interagiu. E como sistema de signos que é, o cristianismo e sua criação simbólica de sentidos 

utilizou-se da literatura, compartilhando “suas inspirações dos temas originais em suas 

narrativas ancestrais.” (NOGUEIRA, 2012, p. 16). 

 O Evangelho Segundo São Mateus configura-se como exemplo dessa interação entre a 

religião e a literatura. Embora os primeiros textos cristãos tenham se configurado em gêneros 

como o epistolar e o litúrgicos, dentre outros, com o passar do tempo, as narrativas 

evangélicas ganharam singular importância como conhecimento a respeito da vida e dos 

ensinamentos de Jesus. É compreensível que os convertidos sentissem interesse particular  

pela biografia de Jesus. Nesse contexto, a narrativa apresenta-se como gênero propício para 

atender a esse tipo de expectativa, pois a literatura nos permite vivenciar o que não seria 

possível em obras de natureza conceitual e abstrata (ROSENFELD, 2007, p. 46). Em outras 

palavras, é um espaço de significação do mundo por meio de personagens representativos da 

condição humana e vistos por perspectivas não patentes em outros contextos ao indivíduo 

detentor de um conhecimento até certo ponto limitado e fragmentário da realidade. 

 A interação entre texto literário e público, portanto, além de comunicar, gera sentidos 

até então irrefletidos por seu público. E alinhada ao discurso religioso, a literatura tem essa 

possibilidade infinitamente intensificada. Como pontua Nogueira (2012, p. 19): 

 
[…] Esta dupla codificação de qualquer mensagem lhe amplia ainda mais o potencial 
de criação de novas mensagens. Desta forma o texto religioso, artístico ou jurídico, 
entre outros, tem uma estrutura qualitativamente sofisticada, duplamente codificada 
e semioticamente heterogênea. Este tipo de texto torna-se um microcosmo cultural, 
obtendo características de um modelo de cultura. Ao condensar informação, adquire 
memória. Transforma mensagens e produz novas mensagens. 

 

 Um texto para adentrar determinada cultura, portanto, precisa ser traduzido ou 

significado. Trata-se de uma dinâmica em que a cultura “movimenta-se para sua periferia, 



 

para a tradução daquilo que está fora dela, para transformá-lo em algo que possa ser 

compreendido por ela. Neste jogo, tanto o centro como a periferia se transformam.” 

(NOGUEIRA, 2012, p. 25). 

 No que se refere à Paixão de Cristo Segundo São Mateus, observamos que seu redator 

se valeu de uma série de convenções para comunicar e amplificar o conhecimento de seu 

público a respeito da vida de Jesus. Dessa forma, A Paixão de Cristo Segundo Mateus, 

embora se valendo de outras fontes, dentre elas o Evangelho Segundo São Marcos, é única em 

seu significado. Como nos demais Evangelhos, Jesus é o seu protagonista, em torno de quem 

gira todo o enredo. Todavia, sua organização, ênfases e acréscimos são reveladores, por 

exemplo,  de sua particularidade, desencadeada pela perspectiva com a qual a somos 

confrontados. 

 No caso do relato da Paixão, Mateus nos apresenta, diferente de Marcos, um Jesus 

proativo que, além de ciente daquilo que está para lhe acontecer, participa dos eventos da 

Paixão ciente de seu lugar no plano divino atestado pelas Escrituras. 

 Seus acréscimos portanto são exemplos de sua particularidade, não por se configurar  

como informação adicional, mas pela perspectiva que revelam. Nesse sentido, já observamos 

que os eventos da Paixão segundo Mateus nos apresenta como se deu a entrega de Jesus para 

ser crucificado. Uma entrega que assinala o caráter paradigmático de sua morte, pois nos 

apresenta o significado profundo que a valoração do narrador a ela atribui. 

 Como observa Burridge (2005, p. 93), Mateus inclui na mesma ordem praticamente 

todos os versículos da Paixão segundo Marcos. Todavia, possui particularidades, que 

consideramos significativas e reveladoras da perspectiva condutora de seu público e que 

sintetizamos no quadro a seguir. 

 

Quadro 4  

Conteúdo exclusivo do relato da Paixão Segundo Mateus 

 

 
Versículo(s) 
 

 
Conteúdo 

26,1-2  



 

E aconteceu que, quando Jesus terminou todas essas palavras, disse aos seus 
discípulos:  
- Sabeis que daqui a dois dias acontece a Páscoa, e o Filho do Homem é 
entregue para ser crucificado. 
 

26,15 Então, indo até os principais sacerdotes um dos doze, dito Judas Iscariotes, 
disse:  
- Que quereis me dar se eu o entregar? 
E eles estabeleceram trinta moedas de prata. 

26,18 O meu tempo está próximo. 
26,25 Todavia, Judas, aquele que o entregaria, disse como pergunta: 

- Não sou eu, sou, Rabi? 
Ele lhe disse: 
- Tu o disseste. 

26,27-28 E, pegando um cálice e agradecendo, ele lho deu dizendo: 
- Bebei dele todos! Pois isto é o meu sangue, da aliança, por muitos 
derramado para perdão de pecados. 

26,52-54  Então Jesus lhe disse: 
- Devolve tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela 
espada perecerão. Ou o que te parece? Que eu não poderia chamar o meu 
Pai, que me proveria agora mesmo com mais de doze legiões de anjos? 
Como se cumpririam então as Escrituras, que dizem ser assim  necessário 
acontecer? 

27,3-10 Então, Judas, que o entregara, vendo que ele fora condenado, sentindo 
arrependimento, devolveu as trinta pratas aos principais sacerdotes e aos 
anciãos, dizendo: 
- Pequei entregando sangue inocente. 
Eles, todavia, disseram: 
- Que temos nós com isso? O problema é teu! 
E ele, jogando as pratas no templo, retirou-se e foi se enforcar.  
Os principais sacerdotes, todavia, pegando as pratas, disseram: 
- Não é lícito colocá-las dentro do cofre, porque é preço de sangue. 
Deliberaram em conselho, todavia, comprar com elas o campo do Oleiro 
para sepultura dos estrangeiros. Por isso, até hoje se chama Campo de 
Sangue. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias, 
quando disse: “E pegaram as trinta pratas, o preço do valioso,  de quem 
avaliaram certos filhos de Israel e deram-nas pelo campo do Oleiro, 
conforme me orientou o Senhor.” 

27,19 E estando ele assentado no trono judicial, sua mulher mandou lhe dizer: 
- Não te envolvas com este justo, pois muito sofri hoje em sonho por causa 



 

dele. 
27,24-25 2Pilatos, todavia, vendo que nada adiantava, pelo contrário, maior tumulto 

acontecia, pegando água, lavou as mãos perante a multidão, dizendo: 
- Estou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. 
O povo, todavia, como resposta, disse: 
- O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos! 

27,33 E chegando a um lugar dito Gólgota, lugar que é dito de Caveira, 34deram-
lhe de beber vinagre misturado com fel. 

27,51b-53 … e a terra foi sacudida e as pedras foram rasgadas. E os sepulcros se 
abriram, e muitos corpos dos santos adormecidos se levantaram. E, com a 
ressurreição dele, saindo das tumbas, entraram na santa cidade e revelaram-
se a muitos. 

27,57 Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, de nome José, que se 
tornara discípulo de Jesus. 

27,62-66 No dia seguinte, um dia depois da Preparação, os principais sacerdotes e os 
fariseus reuniram-se perante Pilatos, dizendo: 
- Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse, quando ainda vivia: 
“Depois de três dias levantarei!” Manda, portanto, que o túmulo seja 
assegurado até o terceiro dia, para que os discípulos não cheguem a furtá-lo 
à noite e digam ao povo: “Ele levantou-se dos mortos!” E a última ilusão 
será pior que a primeira. 
Ao que lhes afirmou Pilatos: 
- Tendes uma escolta. Ide, assegurai como souberes. 
Foram e asseguraram o túmulo, selando a pedra com a escolta. 

 

 Conforme sintetizamos na tabela 4, Mateus inicia a narrativa da Paixão (26, 1-2) com 

Jesus antecipando o que está para lhe acontecer em breve. Como observa Burridge (2005, p. 

94), a narrativa da Paixão em Marcos apresenta um Jesus que caminha passivamente rumo à 

sua crucificação. Sua narrativa inicia com a reunião dos líderes religiosos dos judeus 

tramando como prenderiam e matariam Jesus. Ao iniciar seu relato com a precognição de 

Jesus, Mateus enfatiza, por outro lado, não só sua onisciência, mas apresenta como 

protagonista desse emaranhado de eventos o próprio Jesus que, consciente de sua morte 

eminente e de seu significado, caminha ele mesmo em direção à crucificação, em meio às 

ações e reações conflituosas de seus adversários. Porém essas ações e reações concretizam o 

plano de Deus, que Jesus conhece e está disposto a aderir. 



 

 A ideia da participação consciente e voluntária de Jesus em sua Paixão é novamente 

inculcada na celebração da última Ceia. Quando Jesus envia os discípulos à cidade com a 

finalidade de preparar a celebração da Páscoa, em Mateus, as palavras que devem ser 

dirigidas aos dono da casa hospedeira tem como introdução a sentença “o meu tempo está 

próximo (26,18). Na sequência, durante a Ceia, quando Jesus prediz que será entregue por um 

de seus discípulos, apenas em Mateus somos informados de que Judas será o discípulo traidor.  

 Na narrativa da prisão de Jesus, só Mateus contém as palavras ditas por Jesus em 

26,52-54. Nessa passagem, Jesus abre mão de utilizar-se da legião de anjos que teria direito 

para protegê-lo, censura o discípulo que usa da espada para cortar a orelha do servo do sumo 

sacerdote e apresenta a razão para que assim o faça: as Escrituras precisam se cumprir. Essas 

particularidades de Mateus, portanto, novamente ressaltam o caráter voluntário e consciente 

de Jesus nos eventos de sua Paixão e morte. Ele vai adiante conforme as Escrituras já 

anunciaram. 

 Mateus também vincula os eventos dos quais Judas participa ao cumprimento das 

Escrituras. Apenas Mateus narra que Judas sugeriu um valor para entregar Jesus (26,15) e os 

acontecimentos descritos em 27,3-10. Como já fizemos referência, esses eventos são alusões à 

passagens das Escrituras que ganham eco nas ações de Judas e dos adversários de Jesus.  

 Também a expressão “sangue inocente” que Mateus insere no contexto das ações de 

Judas e do julgamento romano de Jesus, acentua não só o caráter dramático da 

responsabilidade pela morte de Jesus, mas também faz ecoar episódios narrados nas Escrituras. 

Conforme observa Brown a esse respeito (2004, p. 297): 

 
Judas não quer ser responsável por sangue inocente (cf. Mt 23.34-35; Dt 21,9;27,25). 
Tampouco os sumos sacerdotes o querem, de modo que eles usam as trinta moedas 
de prata pelas quais judas vendeu Jesus para comprar o campo do Oleiro (Zc 11,12-
13; Jr 19,1-13;32,9). O auto-enforcamento de Judas é paralelo ao suicídio de 
Aquitofel (conselheiro de confiança de Davi que foi ter com o rebelde Absalão, filho 
de Davi), a única figura do AT que se enforcou (2Sm 17,23). 

 

 No caso da referência à culpabilidade pelo derramamento de “sangue inocente” e 

consequente compra do campo do Oleiro por parte dos sacerdotes, a narrativa traz à memória 

do público conhecedor das Escrituras, portanto, eventos do passado e que assumem uma 

função relacional e figural rica para o trabalho de produção de efeito de sentido. Assim, 

Mateus conduz a narrativa dentro da atmosfera que já vinha circundando seu relato da Paixão 



 

desde o início, ou seja, o plano de Deus, figurado e profetizado nas Escrituras, cumpre-se 

voluntaria e deliberadamente em Jesus. 

  É importante observar que Mateus é o único que inclui, às palavras de Jesus de 

instituição da Ceia, a sentença “para perdão de pecados” (26,28). Com essa particularidade, 

como observa Brown (2004, p. 295), ao associar o cálice de vinho com o sangue de Jesus, 

Mateus enfatiza e explicita a natureza sacrificial e expiatória da morte de Jesus. Essa 

associação remete-nos ao sacrifício pelo pecado instituído no Pentateuco e, mais uma vez, 

colabora para a atmosfera alusiva que circunda toda a narrativa da Paixão. E mais, define  o 

sacrifício expiatório como figura da morte de Jesus e do rito da Ceia. Em outras palavras, o 

sangue daqueles animais sem defeito derramados, conforme prescritos nas Escrituras, 

recebem a conotação de figura da morte de Jesus que, por sua vez, é figura da Ceia em sua 

duração atemporal, sempre que ritualizada. 

 Além disso, apenas Mateus inclui na narrativa da Paixão o sonho da mulher de Pilatos 

(27,19). Nessa seção, Mateus ecoa a narrativa do nascimento de Jesus, quando os sábios do 

oriente são advertidos em sonho a não retornarem à presença de Herodes. Lá como aqui, Jesus 

é chamado por personagens gentios de Rei dos Judeus, reconhecimento que, como observa 

Brown (2004, p. 297), não se encontra nos líderes dos judeus. É um momento de tensão da 

narrativa, que é enfatizada por Mateus, pois a rejeição de Jesus por parte de Israel se 

intensifica ao ponto de todo o povo assumir a responsabilidade por sua condenação e morte 

(BROWN, 2004, p. 297-298). Todavia, a ironia que acompanha o julgamento de Jesus reside 

no fato de que ele é inocente. As acusações contra ele são falsas e Ele de fato é o Rei dos 

Judeus. Os personagens gentios já se convenceram disso. Mateus, portanto, ao intensificar 

esse contraste, imprime ao enredo ênfase na responsabilidade e consequente juízo que Israel 

chama para si, no momento em que condena Jesus à morte, com a afirmação coletiva “o seu 

sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos!” (27,25). 

 Colaboram ainda para a ênfase de Mateus sobre o cumprimento das Escrituras, na 

Paixão e crucificação de Jesus, algumas particularidades de seu relato da crucificação e morte. 

Só Mateus, por exemplo, inclui o nome de Jesus na inscrição posta sobre sua cabeça, na cruz 

(27,37).  Ἰησοῦ é a transliteração grega do nome hebraico Josué, cujo significado é “Deus é 

salvação”. Ironicamente, todos os presentes zombavam de Jesus, questionando sua filiação 

divina e sua identidade salvífica. Mateus intensifica a ironia desse evento ao colocar na boca 



 

dos escarnecedores uma alusão ao Salmo 22,9: “Ele confiou em Deus; que o resgate agora, se 

o quiser!”. Além disso, enquanto Marcos nos informa que os soldados deram a Jesus vinho e 

mirra para beber e, mais adiante, vinagre, Mateus substitui a mirra por fel (27,34).  

Novamente uma alusão ao cumprimento das Escrituras, ou seja, o Salmo 69,22, como observa 

Brown (2004, p. 298). 

 Mateus também acrescenta à morte de Jesus elementos sobrenaturais, conforme 27, 

51b-53.  Burridge (2005, p. 96) entende esses fenômenos como alusões escriturísticas que 

enfatizam a identidade de Jesus. Dessa forma, o tremor de terra e a fenda de pedras ecoa 

fenômenos semelhantes de teofanias registradas em algumas passagens das Escrituras, como 

em Juízes 5,4 e 1Rs 19,11. Em Ageu 2,6-9; 20-23, observa Burridge (2005, p. 96), tais 

fenômenos são associados ao Dia do Senhor. Já o relato da ressurreição dos mortos alude à 

visão do vale dos ossos secos, de Ezequias 37,12-13. Além disso, enquanto em Marcos 15,39, 

apenas o centurião reconhece a identidade de Jesus como filho de Deus, em Mateus 27,54, 

essa confissão é intensificada, pois todos que acompanhavam o centurião reconheceram a 

filiação divina de Jesus. 

 Outro detalhe que colabora para acentuar a particularidade da Paixão em Mateus, 

encontramos no seu relato do sepultamento de Jesus. Ali, ao referir-se à José de Arimateia, 

Mateus não menciona, como Marcos 15,43, que este era um “ilustre membro do sinédrio”. O 

que, conforme observa Burridge (2005, p. 96), não cooperaria para sua ênfase na rejeição de 

Jesus por parte de Israel. Mateus então prefere referenciá-lo como alguém que se tornara 

discípulo de Jesus (27,57). 

 Por fim, somente Mateus relata a solicitação e guarda do túmulo de Jesus por parte dos 

principais sacerdotes (27,62-66). Com essa inserção, Mateus faz alusão à impossibilidade do 

roubo do corpo de Jesus, cria o efeito de verdade propício aos eventos que farão parte da 

narrativa da ressurreição, que virá na sequência do Evangelho. 

 As particularidades da Paixão em Mateus são importantes elementos que o diferencia 

de Marcos e Lucas. Para Kermode (1997, p. 417): 

 
As diferenças sem dúvida emergem, em parte, de variações no material tradicional 
disponível e das necessidades das comunidades para as quais cada um dos 
evangelistas escrevia. Mas é igualmente certo que cada um deles viu o material 
básico de modo diferente, trabalhou-o de modo diferente e imprimiu nele um método 
literário e um talento especial. 



 

 

  No caso de Mateus e, em especial, de sua narrativa da Paixão, observamos que sua 

metodologia culmina na apresentação de um Jesus ciente e atuante nos eventos que marcam o 

relato de sua morte. Enquanto seus adversários ignorantes do significado de seus atos e de 

suas consequências, Jesus as conhece todas e experiencia os conflitos que ironicamente são 

reveladores ao público de Mateus da verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus que, 

em tudo, cumpre o plano de Deus. Plano que concretiza, ao longo da via sacra, a realização 

das Escrituras para o qual os líderes de Israel se fecharam, mas que os gentios demonstram 

grande sensibilidade para aceitá-lo. 

 Com isso, a morte paradigmática de Jesus com a qual Mateus envolve seu público, 

embora lance mão do experienciado contexto das Escrituras e da estrutura biográfica que, 

certamente conheceram em seu contato com a cultura grega, amplifica e universaliza o plano 

divino figurado e profetizado nas Escrituras, cujo protagonista é Jesus. Uma amplificação e 

universalização que, de periférica tornou-se centro da cultura, de modo que pode não nos 

parecer nova a ênfase e a perspectiva com as quais Mateus nos acena em seu Evangelho. 

 Neste caso, encontramo-nos na mesma situação em que Mateus nos apresenta os 

líderes religiosos e povo de Israel. Incapazes de olhar para a narrativa da Paixão como evento 

capaz de nos revelar a tradição com a qual nos identificamos de modo amplificado. O que nos 

impede de contemplar a Paixão Segundo Mateus de modo significativo. 

 Por isso, nossa leitura da Paixão em Mateus será relevante, se voltada à ampliação de 

nossa visão religiosa. Necessário se faz adentrar no mundo de possibilidades interpretativas 

com o qual o texto nos confronta e cuja premissa é: a religião é um compêndio de leis e regras, 

mas não só isso. É uma vivência consciente e voluntária, cujos eventos são indicadores da via 

sacra paradigmática, que conduz à morte que, por sua vez, marca o início de um novo ciclo da 

mesma tradição que, não deve ser superada, mas redimensionada. 

 

2.5 RESUMO 

 

 No presente capítulo, procuramos evidenciar a plausibilidade de se analisar as 

narrativas evangélicas a partir de categorias literárias segundo as proposições indicadas por 

Enrich Auerbach (1971) e Robert Alter (2007). Para levar esse propósito a cabo, recorremos a 



 

uma narrativa fundamental do Novo Testamento, que é a Paixão de Cristo Segundo São 

Mateus. 

 Num primeiro momento, nossa atenção se voltou à tradução da narrativa. Neste 

exercício, procuramos preservar a equivalência morfológica, sintática e semântica do texto e 

das construções frasais da narrativa, o que nos permitiu vislumbrar diferentes estratégias 

narrativas que dão forma à Paixão de Cristo Segundo São Mateus. 

 Essas estratégias cumprem o propósito de fomentar, de acordo com as convenções 

familiares ao autor e seu público, a perspectiva com a qual a história é narrada para conduzi-lo 

em sua interpretação da obra. 

 No caso da Paixão de Cristo Segundo São Mateus, um narrador onisciente, mas 

seletivo quanto às informações compartilhadas com seu público, relata a entrega 

paradigmática de Jesus para ser crucificado. Numa sequência emoldurada por locuções 

adverbiais temporais ou de lugares, somos confrontados por eventos que assinalam aqueles 

aspectos da Paixão que são fundamentais à perspectiva com que somos apresentados à 

narrativa. 

 Além de emoldurados e delimitados por locuções adverbiais, os eventos da Paixão 

seguem uma estrutura similar em que o narrador contextualiza o conflito por meio de uma 

narrativa sumária, introduzindo o diálogo entre personagens apenas naquelas circunstâncias 

essenciais ao seu desfecho e que chancelam o que é essencial à interpretação do público. 

 Centrados em Jesus, seu protagonista, os eventos projetam embates entre Jesus e 

personagens que são representativos de comportamentos ou tradições judaicas, em especial 

seus líderes religiosos. Além disso, são personagens cujo conhecimento a respeito da 

realidade que ajudam a construir é limitado. Suas ações seguem motivações e sentimentos 

fruto de sua liberdade pessoal, mas que são unificadas pelo plano divino que as converte em 

bem para a humanidade. 

 O conhecimento desse plano divino é confidenciado ao público, que dele se vale, 

então, para compreender a história e projetar sua interpretação da obra. Colabora para esse 

efeito de sentido o uso abundante que o narrador faz das Escrituras, que se converte em figura 

e profecia da realização do plano divino, concretizada na vida de Jesus e que, plenamente 

consciente de seu papel nessa realização, atua decisivamente para que ela se concretize por 

meio de sua vida. 



 

 No entanto, a morte paradigmática de Jesus tem seu aspecto irônico.  O que seria o fim, 

na verdade, torna-se começo de um novo ciclo para Jesus e para os seus seguidores.  Na 

pessoa de Jesus, o plano divino figurado nas Escrituras de Israel se realiza. No entanto, são os 

gentios que se convencem disso, enquanto Israel se mantém rebelde, a ponto de rejeitar a 

salvação. Todavia, as ações egoístas e orientadas para seus próprios interesses que 

caracterizam Israel se convertem em bem. Pois Jesus é de fato o Filho de Deus, Messias 

Salvador. E sua morte paradigmática serve ao plano divino de realização das Escrituras. 

 Com isso, a morte paradigmática de Jesus segundo a narrativa de Mateus, conduz seu 

público a recebê-la como realização das Escrituras, que não está superada, mas 

redimensionada e universalizada.  

 

 

 



 

3 A PAIXÃO DE CRISTO NO EVANGELHO SEGUNDO SÃO 

MATEUS: CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 No capítulo anterior, procuramos evidenciar a plausibilidade de se analisar as 

narrativas evangélicas a partir de categorias literárias segundo as proposições indicadas por 

Enrich Auerbach (1971) e Robert Alter (2007). Para a verificação dessa possibilidade, 

recorremos à análise da Paixão de Cristo conforme narrada no Evangelho Segundo São 

Mateus. 

 As abordagens postuladas pelos referidos autores mostrou-se adequada à narrativa da 

Paixão, possibilitando identificar a perspectiva com a qual seu narrador direciona seu público 

na interpretação da entrega de Jesus para ser crucificado, por meio de uma série de recursos 

narrativos. 

 No presente capítulo, voltaremos nossa atenção à Paixão de Cristo como seção 

narrativa do Evangelho Segundo Mateus. Com isso, esperamos articular as estratégias 

narrativas evidenciadas no relato da Paixão ao todo da narrativa de Mateus, que se ocupa com 

a vida paradigmática de Jesus. 

 Num primeiro momento, investigaremos as especificidades do Evangelho Segundo 

São Mateus enquanto narrativa centrada no conflito que gradativamente se intensifica entre 

Jesus e os líderes religiosos e que tem o seu ponto de maior tensão na narrativa da Paixão. 

 Em seguida, voltaremos nossa atenção à Paixão de Cristo em Mateus como seção 

central à realização das Escrituras e, por conseguinte, à condução da interpretação segundo a 

perspectiva de seu narrador. 

 

3.2 O EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS COMO NARRATIVA: 

ESPECIFICIDADES 

 

 As composições literárias que se ocupam com o relato da vida de Jesus, embora 

situadas nas primeiras páginas do Novo Testamento, pertencem a uma segunda geração de 



 

escritos do cristianismo do primeiro século, fruto da necessidade de se conhecer a biografia 

daquele que se tornara o centro da fé professada pelas comunidades cristãs. Conhecidas como 

Evangelhos, essas narrativas resultam da incorporação de tradições menores e mais antigas e 

que culminaram em composições “cujos modelos literários baseavam-se em vários gêneros da 

literatura judaica e helenística existente” (KOESTER, 2005b, p. 4). 

 Dentre essas narrativas que se ocupam em relatar a vida de Jesus está o Evangelho 

Segundo São Mateus que, escrito em grego, provavelmente na Síria, na segunda metade do 

primeiro século, teve como público imediato uma comunidade em que conviviam tanto 

cristãos de origem judaica quanto gentílica. 

 Embora seu redator tenha se valido de outras fontes literárias na composição de seu 

texto, sua narrativa não se configura numa réplica, mas numa criação literária particular, cujas 

especificidades na forma e no conteúdo foram já exemplificadas em parte na análise do relato 

da Paixão. 

 Nossa pesquisa, como já assentado, investiga a plausibilidade da análise literária da 

Bíblia e, portanto, volta-se ao Evangelho Segundo São Mateus como narrativa e que, portanto, 

estrutura-se com base em cinco elementos: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. 

 O enredo, segundo a definição de Forster (1998, p. 83), “é uma narrativa de 

acontecimentos, cuja ênfase recai sobre a causalidade.” Na narrativa, portanto, cada fato tem 

origem numa causa que culmina numa consequência. Essa dinâmica perpassa todos os 

eventos de uma narrativa e garante sua verossimilhança. 

 Mateus estrutura sua narrativa da vida de Jesus em três partes. A primeira (1,1-4,16) 

narra a origem de Jesus e seu aparecimento no cenário público: sua genealogia, concepção 

milagrosa, nascimento singular, infância, tentação no deserto e batismo. A segunda parte 

(4,17-16,20) nos apresenta sua atividade pública. Esse seguimento intermediário concentra-se 

nos discursos doutrinário de Jesus, intercalados por narrativas menores. Por fim, a terceira 

parte (16,21-28,20) narra a jornada de Jesus à Jerusalém, sua paixão, morte e ressurreição.  

 Para sinalizar o início de cada uma dessas partes, Mateus utiliza-se de uma estrutura 

frasal similar, introduzida por uma locução adverbial temporal: “Daquele momento em 

diante...” (Mt 4,17; 16,21). Com essa fórmula, o narrador não só nos dá indício do fim de uma 

parte e início de outra, mas também indica, como observou Kingsbury (1988, p. 40), o início 

de uma nova fase do enredo e, portanto, desempenha um papel dinâmico na condução do 



 

leitor através da história. Com isso, forma-se o todo da narrativa, cujo objetivo é traçar a vida 

pública de Jesus, de seu nascimento até sua morte paradigmática seguida de sua ressurreição. 

 Nesse processo, um elemento importante do enredo é o conflito, que pode ser definido 

como: 

 
Qualquer componente da história (personagens, fatos, ambiente, ideia, emoção) que 
se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história e prende a 
atenção do leitor. Em geral, o conflito se define pela tensão criada entre o desejo da 
personagem principal (isto é, sua intenção no enredo) e alguma força opositora, que 
pode ser uma personagem, o ambiente, ou mesmo algo do universo psicológico 
(GANCHO, 2006, p. 13). 

 

 No caso do Evangelho Segundo São Mateus, Kingsbury (1988, p. 4-9) observou que 

as situações de conflito que circundam seus eventos se dão entre Jesus e Israel, representado 

preponderantemente por dois grupos de personagens: as multidões e seus líderes. Jesus é seu 

protagonista cuja vida nos é narrada em termos de eventos emoldurados para nos revelar os 

traços mais significativos e paradigmáticos de sua existência como parte singular da história 

de Israel na perspectiva do plano divino.  

 Além disso, as molduras das quais se vale Mateus centram-se na verbalização das 

ações de seus personagens. Os deslocamentos temporais e espaciais, como ficou demonstrado 

na análise da narrativa da Paixão, servem de transição e de condicionamento para as temáticas 

apresentadas pelos conflitos de cada evento. Neles os personagens são convocados a se 

manifestarem e a colaborarem com a construção da perspectiva da narrativa. Isso significa 

que o narrador se reserva à função de organizador do discurso, enquanto os personagens se 

posicionam verbalmente, colaborando para o efeito de imparcialidade do narrador na 

construção da perspectiva com que o público é confrontado ao longo da narrativa. 

 Os personagens, como nos assegura Gancho (2006, p. 18), “se definem no enredo pelo 

que fazem ou dizem, e pelo julgamento que fazem delas o narrador e as outras personagens”. 

Há portanto duas maneiras de o narrador tornar conhecido um personagem: na primeira, o 

personagem se torna conhecido por meio do que diz e de como age; ou por meio do que 

outros personagens dizem a seu respeito ou reagem a suas ações. Na segunda, o narrador  

descreve o personagem, informando seu público daqueles traços que lhe são característicos. 

 No caso do Evangelho Segundo Mateus, o narrador faz uso tanto da caracterização 

direta quanto da indireta, mas como observa  Kingsbury (1988, p. 9-10), predomina em sua 



 

narrativa o uso da descrição indireta, cabendo ao leitor, por meio da observação acurada 

inferir os traços que os definem. No entanto, é necessário observar que tais inferências sempre 

serão fruto do efeito de sentido para as quais as estratégias narrativas direcionam o púbico, 

pois revelam, em última instância, o ponto de vista ou a perspectiva do narrador. 

 Além disso, como ficou demonstrado na análise da Paixão Segundo São Mateus, os 

personagens são inseridos nos eventos emoldurados, o que permite ao narrador apresentar o 

conflito como oportunidade para que o leitor seja confrontado com um ou mais aspectos 

paradigmáticos da vida de Jesus, segundo o foco narrativo.  

 Como elemento estruturador do enredo, portanto, o narrador conduz o público em sua 

interpretação da história. No caso do Evangelho Segundo São Mateus, deparamo-nos com um 

narrador em terceira pessoa seletivo na forma de nos apresentar seus personagens e focado no 

desfecho dos eventos emoldurados de seu enredo.  

 Nesse sentido, Mateus se vale de estratégias que são comuns às narrativas bíblicas 

como, por exemplo, a repetição de palavras. No caso da Paixão de Jesus, ficou demonstrado 

que a repetição do verbo entregar ao longo do relato permitiu a delimitação de uma unidade 

temática que perpassa a narrativa. Em outras palavras, a Paixão de Jesus se caracteriza como a 

narrativa de sua entrega e de como esta se configura em termos de acontecimento 

significativo, segundo a perspectiva valorativa de Mateus. 

  Nas narrativas bíblicas, como ficou assentado no primeiro capítulo, as ações humanas 

se articulam ao plano divino. Mateus nos apresenta, nesse ponto, a vida de Jesus como parte 

desse plano, como tempo da realização de tudo aquilo que nos é narrado nas Escrituras. E a 

estratégia que melhor exemplifica esse elemento está no uso da interpretação figural utilizada 

por Mateus e segundo a qual toda a história de Israel está subordinada à vida de Jesus como 

realização daquilo que as Escrituras figuram. 

 A vida de Jesus segundo Mateus, portanto, configura-se numa narrativa unificada, ou 

seja, artisticamente elaborada. Trata-se de uma composição que nos conduz à realidade 

literária, de mundos possíveis e que, segundo Kingsbury (1988, p. 2), resulta num mundo 

autônomo, que possui o seu próprio tempo e espaço, povoado por personagens e eventos 

determinados pela perspectiva a que se vale seu narrador, dentro de sua escala de valores que, 

por sua vez, se identifica com a do próprio Deus e seu plano universal.  Dessa forma, o desejo 

de Jesus é a realização desse plano, cujos obstáculos que se apresentam ao longo da história 



 

geram as situações de conflito que se intensificam cada vez mais e encontram seu momento 

de maior tensão nos eventos da Paixão e seu clímax na morte de Jesus. 

 Como protagonista, portanto, as palavras e ações de Jesus comunicam seu 

entendimento a respeito de sua participação no plano de Deus e na história da salvação. Com 

isso, suscita reações expressas por seus interlocutores e geradoras de dificuldades à 

concretização de sua missão e que asseguram ao protagonista oportunidades de apresentar ao 

público aqueles elementos discursivos que mais uma vez são importantes para a condução de 

sua interpretação da vida de Jesus. 

 A interação dos personagens no esquema narrativo contribui para a intenção do 

narrador justamente por não se tratarem de seres reais ou autônomos, mas seres cujos aspectos 

essenciais e situações decisivas são selecionados, o que os tornam mais coerentes e nítidos    

(ROSENFELD, 2007, p. 35). Dessa forma, o que sabemos dos personagens é um recurso que 

visa direcionar nosso olhar com o fim de privilegiar o ponto de vista do narrador. 

 No caso do Evangelho Segundo São Mateus, observa-se que o narrador delimitou seus 

personagens aos aspectos relevantes para a condução de seu público. Em especial, no relato 

da Paixão, deparamo-nos com personagens cujas ações e motivações são orientadas para 

salientar a entrega de Jesus de acordo com a perspectiva com a qual Mateus nos quer 

confrontar sua vida. 

 Portanto, embora o narrador em terceira pessoa tenha a aparente função de organizador 

do material linguístico com qual opera, uma observação acurada revela que tal organização 

culmina num recurso discursivo que privilegia sua perspectiva ou ponto de vista.  

 Com isso, todo o conjunto verbal da obra adquire um significado que não pode ser 

segmentado com a finalidade de se extrair elementos de natureza histórica ou ficcional, pois 

qualquer alteração dessa ordem afeta seu significado. E para fins de interpretação da obra 

literária, portanto, a observação de como a história nos é contada é fundamental. 

 No caso do Evangelho Segundo São Mateus, um exame comparativo com Marcos e 

Lucas permitiu-nos verificar que a perspectiva adotada por Mateus dirige seu público numa 

compreensão da vida de Jesus que lhe é particular e não se repete naqueles dois outros 

Evangelhos, embora se proponham a narrar a vida do mesmo protagonista. No caso do 

Evangelho Segundo São Mateus, a narrativa da Paixão permitiu-nos evidenciar a 

particularidade, além de revelar-se central para o desfecho da história, como veremos a seguir. 



 

 

3.3 A CENTRALIDADE DA PAIXÃO DE CRISTO NO EVANGELHO SEGUNDO 

SÃO MATEUS 

  

 Com o relato da Paixão, o conflito entre Jesus e os líderes religiosos de Israel se 

intensifica, culminando em  sua resolução e consequente desfecho. Se Jesus é seu protagonista, 

os líderes religiosos atuam de modo contundente em oposição à sua missão, desempenhando o 

papel de antagonistas. 

 Reuter (2004, p. 23) observa que os personagens da antiguidade tendem a 

“caracterizar-se por seus limites e convenções. A repetição é sua lei: as mesmas personagens 

voltam de texto em texto, são tipos que representam, de modo exemplar, sua comunidade ou 

sua casta”. 

 No Evangelho Segundo São Mateus, os personagens tendem à caracterização de certo 

comportamento ou grupo, mesmo quando personagens individualizados. Os líderes religiosos, 

por exemplo, embora compostos por fariseus, saduceus, principais sacerdotes, anciãos e 

escribas, formam, como observa Kingsbury (1988, p. 18), uma frente única de oposição a 

Jesus. Por isso, descrevem um comportamento padrão que perpassa toda a história e que não 

se pauta na concepção de pessoa histórica com suas múltiplas possibilidades, mas tipos 

orientados “que cumprem um destino preestabelecido.” (REUTER, 2004, p. 23). 

 Como opositores, os líderes religiosos se configuram como antagonistas que, 

diferentemente de Jesus, não compartilham de sua escala de valores, cujo propósito é cumprir 

o plano divino. Por isso, sua atuação na narrativa é sempre apresentada numa perspectiva 

negativa, revelando sua vilania e descompasso com a missão almejada pelo protagonista. 

Ironicamente, os líderes religiosos, embora conheçam muito bem as Escrituras, não 

reconhecem Jesus como seu protagonista, um conhecimento especial que o narrador conhece 

e compartilha com o seu público sempre que indispensável ou útil a seu projeto narrativo. 

 Em sua análise dos antagonistas do Evangelho Segundo São Mateus, Kingsbury (1988, 

p. 116) observa que a primeira menção do narrador a respeito dos líderes religiosos se dá no 

contexto do nascimento de Jesus (capítulo 2). Nesse contexto, são associados ao rei Herodes 

que, ao tomar conhecimento do nascimento de Jesus por meio dos sábios do Oriente, indaga 

dos principais sacerdotes e escribas o local de nascimento do Cristo (Mt 2,4).  Já nessa 



 

primeira aparição dos líderes religiosos, instaura-se o recurso da ironia que será a marca de 

seu conflito com Jesus, pois, embora associados a Herodes, são conhecedores das Escrituras, 

nela fundamentando a resposta de que o Cristo nasceria em Belém, conforme Miqueias 5,2. 

Mais tarde, no entanto, por ocasião do julgamento de Jesus, acusam-no de blasfemar (26,65) 

por declarar-se o Cristo (26,64). 

 Embora, num primeiro momento, o caráter negativo dos líderes religiosos apareça de 

modo implícito por sua associação a Herodes, fica evidente, todavia, em seu conflito com 

João Batista (3,7-10), personagem que compartilha com Jesus os mesmos valores. É João, 

inclusive, que caracteriza, pela primeira vez, os líderes religiosos por meio de uma locução 

adjetiva que explicita sua associação com o mal: “raça de víboras” (3,7; 12,34). Além disso, 

faz alusão à sua impenitência ao exortá-los a produzirem “frutos dignos de arrependimento” 

(3,8) e à sua situação espiritual que os impede de fazer o bem e, portanto, redunda em sua 

condenação (3,10). 

 O relato seguinte é a tentação de Jesus, que num primeiro momento pode parecer não 

ter relação com o embate entre João e os líderes religiosos. Todavia, é justamente com 

Satanás  que estão em sintonia como adversários de João e, por conseguinte, do próprio 

protagonista, Jesus. Dessa forma, os líderes religiosos, ao nos serem apresentados pelo 

narrador, são descritos em termos de sua associação com o mal. Primeiro com Herodes e, por 

analogia, com o próprio Satanás, pai da mentira e fonte de todo o mal e de toda oposição 

divina. 

 A hostilidade dos líderes religiosos se materializa ao longo da atividade pública de 

Jesus, e prepara o leitor para o conflito mais intenso que se dará na narrativa da Paixão. Lá 

como aqui, Jesus é acusado de blasfemar (9,3), motivo pelo qual é condenado à morte em 

26,65. No entanto, nesse primeiro momento, não há nenhuma movimentação por parte dos 

adversários de Jesus no sentido de tramar sua morte. Em sua análise, Kingsbury (1988, p. 118) 

observa que em 4,17-11,1 há um esforço de Mateus em apresentar os líderes religiosos em 

termos negativos, o que contribuiu, sem dúvida, para a perspectiva com que seu público 

focará os líderes religiosos no relato da Paixão. 

 Kingsbury (1988, p. 120) também observa que, em 11,2-16,20, Mateus apresenta de 

forma gradativa a rejeição de Jesus, marcada pela presença de três elementos até então 

ausentes: o conflito é direto, Jesus é questionado com relação a sua obediência à Lei mosaica 



 

e a conspiração para tirar a vida de Jesus. Exemplar dessa fase do conflito é Mateus 12, 1-14, 

em que Jesus é acusado, por duas vezes,  de transgredir a lei sabática, cujo desfecho é uma 

reunião dos líderes religiosos para tramar a morte de Jesus. 

 Antes do conflito final, que se dá no relato da Paixão (26-27), Jesus se envolve numa 

série de controvérsias com os líderes religiosos no templo de Jerusalém (21,12-22-46). 

Kingsbury (1988, p. 122) observa que Mateus as intensifica, narrando-as uma após a outra, no 

curto espaço de tempo de dois dias (21.17). Nelas, Jesus é questionado com relação a seu 

direito de ser chamado filho de Davi (21,15-16), a natureza de sua autoridade (21,23) e a 

forma correta de se interpretar as Escrituras (22,42-45).  

 Mateus enfatiza a animosidade que circunda essa série de conflitos nos informando o 

estado psicológico dos líderes religiosos e suas intenções secretas: raiva (21,15-16), tentativa 

de prender Jesus (21,45-46), tentativa de encontrar alguma incoerência em suas palavras 

(22,15-17) e as investidas para testá-lo (22,35). Mateus apresenta como desfecho dessa série 

de conflitos a incapacidade dos líderes religiosos de contestar Jesus. Com isso, ninguém mais 

ousou confrontá-lo (22,46) e a próxima aparição dos líderes religiosos se dá já no relato da 

Paixão, em 26,3-5, quando se reúnem para tramar a prisão e morte de Jesus. 

 Dessa forma, quando o público se depara com o relato da Paixão, já recebeu uma 

quantidade de informações negativas a respeito do caráter dos líderes religiosos para nortear 

seu juízo sobre suas intenções e ações no desfecho do conflito que se intensifica com o 

desenvolvimento do enredo. 

 A ironia é uma constante no conflito de Jesus com os líderes religiosos. A entrega de 

Jesus para ser crucificado exemplifica essa situação. Tanto Jesus quanto seus adversários 

agem com um propósito aparentemente comum. Jesus, por um lado, assume o propósito de 

morrer na cruz. Os líderes religiosos, por outro lado, tramam e executam sua condenação. 

 Diante dessa trama irônica, Kingsbury (1988, p. 124) indaga qual seria afinal a 

resolução do conflito entre Jesus e os líderes religiosos e que se intensifica com o decorrer da 

história de Jesus. Diferente do autor citado, que entende as ações dos líderes religiosos como  

resultado de uma convicção de estarem fazendo justiça e cumprindo a vontade de Deus, 

Mateus, no relato da Paixão, atribui as investidas dos adversários de Jesus ao sentimento da 

inveja (27,18). O efeito de ironia, portanto, não reside no fato de ambos os lados pensarem 

estarem cumprindo a vontade divina, mas no fato da maldade orquestrada redundar em bem. 



 

Como na história análoga de José do Egito (Gênesis 37,1-11), cujos irmãos tramaram sua 

morte por inveja da predileção de Jacó por seu filho mais novo,  a Paixão de Jesus mostra a 

maldade de Israel, representado por seus líderes religiosos, tornada em bem. Nisso repousa a 

ironia dessas histórias. As motivações e ações humanas são ligadas pelo narrador para 

configurar uma unidade temática, cujo recurso unificador chamamos  de plano divino, que é a 

salvação universal. 

 A Paixão de Jesus Segundo São Mateus é ilustrativa, portanto, de como esse plano 

unificador é levado a cabo por meio dos recursos narrativos que conduzem nossa 

interpretação da morte de Jesus como paradigmática realização do plano de Deus. 

 

3.4 RESUMO 

 

 O Evangelho Segundo São Mateus pertence a uma segunda geração de textos do 

cristianismo do primeiro século. Sua redação é fruto da necessidade imediata de se comunicar 

a fé cristã a uma comunidade que, embora proveniente de uma tradição exclusivista, caminha 

em direção à universalização.  

 Redigido em grego na segunda metade do primeiro século, o Evangelho Segundo São 

Mateus teve como público primeiro uma comunidade em que conviviam tanto cristãos de 

origem judaica quanto gentílica, provavelmente na Síria.  

 Como literatura, o Evangelho Segundo São Mateus não se configura numa cópia ou 

harmonização precária de informações, mas numa narrativa artisticamente elaborada, cuja 

estrutura e ordenação de certos recursos narrativos providenciam uma perspectiva orientadora 

de seu público. 

 A organização do enredo do Evangelho Segundo São Mateus nos permite dividi-lo em 

três partes distintas: a narrativa de sua origem e ingresso na vida pública (1,1-4,16), sua 

atividade pública (4,17-16,20) e a narrativa da última semana, morte e ressurreição (16,21-

28,20), esta última demarcando nova fase do enredo, que se articula a eventos emoldurados 

com a finalidade de evidenciar os aspectos importantes da vida e atividade pública de Jesus 

como realização das Escrituras.  

 Seus personagens são representativos de comportamentos coletivos que permitem ao 

narrador inserir as situações de conflito como oportunidade de ressaltar os aspectos 



 

paradigmáticos da vida de Jesus, segundo sua perspectiva. Como elemento estruturador do 

enredo, portanto, o narrador do Evangelho Segundo São Mateus faz uso do foco narrativo em 

terceira pessoa que, embora onisciente, seleciona as informações e foca naquelas que são 

relevantes ao desfecho dos eventos e da narrativa como um todo. 

 As estratégias como repetição, alusão, economia de detalhes são algumas das 

estratégias comuns às narrativas bíblicas e das quais Mateus se vale. Além disso, articula as 

ações humanas, de modo a comporem o plano divino, que se concretiza na realização das 

Escrituras na vida, atividade pública, morte e ressurreição de Jesus. A tradição escriturística 

de Israel se converte em figura e profecia da salvação universal planejada por Deus e que se 

encerra na pessoa de Jesus Cristo, ironicamente rejeitado pelos depositários das Escrituras, 

que em meio à cegueira fruto de sua maldade, acabam contribuindo para levar à cabo o plano 

divino, o que permite que a maldade humana, pela ação divina, converta-se em bem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nossa pesquisa teve como objetivo investigar a plausibilidade de se analisar a Bíblia 

como literatura. Todavia, a complexidade que circunda a temática demonstrou de saída a 

necessidade de se explicitar o conceito de literatura que fundamentaria nossa pesquisa. 

 Como resultado desse esforço, concluímos que a literatura se configura como 

conhecimento que, utilizando-se da palavra de modo criativo, proporciona à sua audiência 

possibilidades interpretativas que a mimese literária nos oferece por meio de estruturas de 

mundos verossímeis. 

 A conceituação da literatura como conhecimento trouxe à baila outra questão não 

menos complexa e de fundamental importância na atividade interpretativa da obra literária, 

que é a sua categorização em gêneros literários.   

 Os gêneros literários nos guiam em nossa experiência literária como escritores ou 

leitores. São aquelas convenções pactuadas entre autor e audiência e que possibilitam a 

significação da obra literária.  Em decorrência dessa conceituação de gênero literário, 

corroboramos com a tese de que um gênero literário se estabelece a partir de seu diálogo com  

a experiência da audiência com a qual interage. Portanto, os gêneros compartilham com o seu 

público estruturas que lhes são apreensíveis. 

 Essa constatação nos indicou a necessidade de buscar na literatura bíblica convenções 

das quais seus redatores se valeram para tornar possível seu diálogo com sua audiência 

imediata. Nessa busca, deparamo-nos com diversificadas possibilidades, das quais 

selecionamos aquelas indicadas por Auerbah (19171) e Alter (2007) para a análise literária 

das narrativas bíblicas. 

 Para avaliar as possibilidades indicadas por esses pesquisadores, aplicamos suas 

propostas à narrativa da Paixão de Cristo segundo o relato de Mateus. Dessa forma, 

procuramos evidenciar as convenções que assinalam sua perspectiva narrativa desse evento 

paradigmático para o cristianismo. 

 Buscamos, então, na literatura da Antiguidade, os referencias que nos possibilitassem 

um ponto de partida que guiasse nossa interpretação da narrativa escolhida. Como resultado, 

deparamo-nos com a biografia greco-romana como possibilidade de nos aproximarmos do 

Evangelho Segundo São Mateus.  



 

 Sua natureza flexível, aglutinadora de gêneros e centrada no relato da vida de um 

indivíduo paradigmático permitiu-nos visualizar um diálogo coerente entre essas biografias 

correntes no primeiro século, entre as culturas influenciadas pelo helenismo e incorporadas ao 

Império Romano.  

 Nossa abordagem da Paixão de Cristo Segundo Mateus, portanto, levou-nos a 

identificar nessa narrativa o relato da morte paradigmática de Jesus, que se configurou, nessa 

abordagem, como relato de sua entrega para ser crucificado.  

 Tal relato se articulou em torno do recurso da ironia, pois, embora a morte de Jesus 

resultasse da trama maldosa de líderes religiosos motivados pela inveja, Mateus a significa 

como realização do plano divino de salvação universal. 

 Essa significação se constrói ao longo dos diferentes eventos que marcam a Paixão e 

culminam na crucificação e morte de Jesus. Nesses eventos, Mateus utiliza-se de recursos 

narrativos com os quais sua audiência estava familiarizada, combinando aqueles herdados da 

tradição escriturísticas com a biografia greco-romana. 

 Da biografia greco-romana, Mateus se utiliza de recursos como a focalização no 

protagonista, destacando o significado paradigmático de sua morte e a organização dos relato 

em eventos especialmente emoldurados com a finalidade de ressaltar seu caráter e obra. 

 Da tradição escriturística Mateus faz uso da narrativa sumária, econômica, em que o 

enredo desacelera naqueles momentos que são decisivos para a resolução do conflito, o foco 

narrativo em terceira pessoa, de feição onisciente e seletivo, centrado no desfecho. Além disso, 

combina o discurso direto e o discurso indireto para ordenar e verbalizar as ações dos 

personagens, fazendo-os se manifestar em diálogos que permitam que se dirijam à sua 

audiência. Outro recurso presente em Mateus é a repetição vocabular, permitindo ao narrador 

costurar uma unidade entre os eventos da Paixão em prol do estabelecimento de um tema 

geral. 

 Além desses recursos, Mateus une a Paixão de Jesus à tradição escriturística por meio 

da interpretação figural e das analogias. Pelo uso da interpretação figural vincula personagens 

e eventos das Escrituras à pessoa de Jesus. Pela analogia, introduz alusões a eventos similares 

das Escrituras, como a história de José; ou ao cumprimento de profecias das Escrituras. 

 Esses recurso combinados resulta no relato da Paixão de Jesus na perspectiva de 

Mateus que, embora compartilhe com Marcos e Lucas informações, sua narrativa assume uma 



 

característica própria em que Jesus é apresentado como paradigma por concretizar a 

realização das Escrituras. 

 Para Mateus, portanto, a tradição escriturística não está superada, mas é 

redimensionada em Jesus que, ciente e protagonista dos eventos que tornam paradigmática 

sua vida, realiza o plano de salvação universal, do qual as Escrituras é testemunha, mas que de 

modo irônico seus depositários não são capazes de percebê-lo em suas ações motivadas pela 

inveja. Todavia, ainda por ironia, sua maldade é tornada em bem que tem alcance universal. 

 A perspectiva com que Mateus narra a vida de Jesus coloca os líderes religiosos como 

seus principais adversários. Mateus nos apresenta esse conflito de modo crescente, atingindo 

seu ápice no relato da Paixão, quando finalmente se articulam ferozmente para matá-lo. Os 

líderes religiosos, todavia, representam nesse contexto a atitude de todo Israel diante dos 

acontecimentos narrados. 

 Todavia, a compreensão da vida de Jesus como realização das Escrituras é um 

privilégio que o narrador compartilha com sua audiência e, dessa forma, conduz seu público 

nas possibilidades interpretativas que sua elaboração literária é depositária. 

 As possibilidades com as quais Mateus nos confronta são-nos úteis ainda na atualidade? 

Qual o horizonte de expectativas com o qual Mateus ainda hoje nos alcança? São questões 

demasiadamente complexas, levando-se em conta a multiplicidade de contextos com os quais 

a Bíblia dialoga na atualidade. 

 Todavia, um ponto de partida para uma reflexão aprofundada pode ser o repensar a 

nossa relação com a tradição religiosa. Em Mateus, ela não é um fim em si mesma, mas um 

ponto de partida para algo maior, que visa ao bem em termos universais.  
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