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INTRODUÇÃO

Prescindível esclarecimento teórico

Ele lhes disse: “Por isso, todo escriba que se tornou dis-
cípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de famí-
lia que do seu tesouro tira coisas novas e velhas”.

(Mt 13,52)

Como podemos abordar as narrativas e estudá-las 
sem deixar de ser narrativos? A arte de contar 

exige anotações e esconde reflexões, indícios que 
produzem matizes, que produzem o suspense e con-
vocam outros relatos conhecidos, ou então criam a 
expectativa do próximo. “Marcos”, “Mateus” e “Lu-
cas” o fizeram. Também “João”.1 Todavia, nos escon-
dem suas fontes, obrigando-nos a adivinhações, in-
citam-nos a procurar conhecer o que está oculto em 

1. Por convenção mantenho os nomes que a tradição deu aos autores bí-
blicos	(ou,	se	se	quiser,	redatores	finais).	Não	porque	ignore	os	debates	em	
torno da composição e autoria dos textos da Escritura, nem porque tenha 
uma posição conservadora que defende as atribuições surgidas no segun-
do século, mas porque faz parte da simplicidade comunicativa não entrar 
em questões polêmicas que não chegam ao fundo do tratamento que aqui 
damos aos textos bíblicos. Sem dúvida, o leitor que se interessa por esses 
assuntos encontrará referências indiretas a esses temas ou indícios de que 
esta discussão está de alguma maneira integrada em minha exposição.
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sua narrativa direta. Suas fontes incluem elementos 
legendários que surgiram em seu tempo, tendo que 
decidir o que colocar e o que deixar de lado. O peso 
da piedade “popular” colocou nele sua marca. Propo-
nho-me a usar o mesmo estilo narrativo para a vida 
de Jesus, ver tanto a teologia como também a ciência 
bíblica a partir de uma perspectiva que nos aproxime 
mais do relato do que da erudição filosófica.

O desafio metodológico

Parto de um dilema que me impus e que compar-
tilhei com alguns colegas. A procura de aprofundar 
metodologicamente na compreensão da dinâmica da 
narrativa nos coloca diante de um paradoxo: como po-
demos abordar as narrativas e estudá-las sem deixar 
de ser narrativos, sem trair o método e a concepção 
própria e sequencial do relato? Valorizamos a riqueza 
da narrativa, que é capaz de despertar muitos senti-
dos para um mesmo texto: cada um resgata uma parte 
da história que lhe parece particularmente significati-
va para sua situação. Não se fecha como o dogma que 
pretende definir a verdade, uma verdade, de uma vez e 
para sempre. Pretensão inútil, uma vez que tudo o que 
é humano é transitório. “Tudo passa e tudo fica, mas o 
nosso é passar, passar abrindo caminhos, caminhos so-
bre o mar”, disse o poeta. Ao contrário, o relato mostra 
sua capacidade de comunicação por causa das variadas 
interpretações, de sua abertura do horizonte simbólico, 
passa, mas fica, fica para passar, de mão em mão, de 
geração em geração que o recria porque nos recria.

Além disso, reconhecemos a importância do nar-
rador e do personagem narrado. Durante alguns mo-
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mentos é o personagem sobre o qual se fala quem 
protagoniza o relato, quem impõe sua própria dinâ-
mica, quem dirige o relato. Assim, o personagem de 
ficção é o autor, e quem verdadeiramente existe é o 
sujeito narrado. Mas, além deles, está o leitor que 
finalmente é quem decide ler e impor a particular 
possibilidade de recepção que dá origem à narrativa, 
seu poder transversal de transformar-se em metáfora 
de outras narrativas e de identificar pluralidade de 
sujeitos leitores / narradores em cada sujeito.

Na leitura bíblica nas congregações ou nas expe-
riências grupais, nas comunidades de base ou com os 
povos originários, os relatos mostram, pelo menos, 
sua dupla possibilidade: por um lado, são capazes de 
provocar de maneira mais ampla a atenção e a inter-
pretação que atualiza o conjunto, para além da capa-
cidade acadêmica ou da erudição dos membros do 
grupo leitor; e, por outro, ao incorporar esses relatos 
com os próprios relatos de vida das pes soas comuns, 
ou com os relatos legendários de outras culturas, 
mostram como surgiram e se perpetuaram narrativas 
através desse mesmo processo. Isso é especialmen-
te sugestivo porque o relato bíblico, tanto no Antigo 
como no Novo Testamento, traz em suas origens a 
memória e transmissão popular, a identificação dos 
relatos de hoje com os relatos prototípicos da me-
mória coletiva, com um maior ou menor tempo de 
transmissão oral.

Será, então, coerente propor o estudo dos relatos 
bíblicos com aproximações e exposições doutrinais, 
afirmações dogmáticas que, em sua elaboração, guar-
dam essa riqueza do relato e a reduzem? Será que, 
dessa forma, não se termina por reduzir a riqueza 
daquilo que significam as narrativas bíblicas, o muito 
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que os textos continuam oferecendo, os testemunhos 
da presença e da ação de Deus, da vida de Jesus, 
da ação do Espírito, quando trocamos “aquela bela 
história” por duras expressões dogmáticas? Será que 
mesmo aqueles que fazem sérias análises narratoló-
gicas não acabam desperdiçando as possibilidades do 
relato? 

Tentei diversos caminhos para resolver essas 
questões. A cada possível interpretação do relato tor-
navam-se evidentes para mim os condicionamentos 
culturais de minha leitura e, portanto, como engloba-
va outras. É isso, justamente, o que o relato não quer 
fazer. A alternativa é procurar dispor de histórias ve-
rossímeis, descobrir a testemunha no testemunho, 
compartilhar seu mundo. É isso que se pretende com 
tal aproximação, que recria o relato, interage com ele, 
torna-o outro relato, é certo, mas um relato que se 
nutre dos outros relatos. Depois de tudo, os textos 
bíblicos também são relatos baseados nos relatos de 
outros, nos relatos recebidos, como o reconhece cla-
ramente o prólogo do Evangelho de Lucas (Lc 1,1-14). 

Dessa forma, vamos tentar para estes estudos 
bíblicos esse outro caminho, muito mais atrevido, 
muito menos “científico”, ou, se se quiser, científico 
de outra maneira, ainda que igualmente trabalhoso. 
Sei que o fiz imperfeitamente, mas pareceu-me mais 
lógico e consistente.2 Tentarei colocar-me no lugar 
do compilador que precisa “prestar atenção” ao re-
lato entre os muitos relatos. Entre muitos relatos do 

2.	Isso	tem	antecedentes	nas	vidas	noveladas	de	Jesus,	como	o	fizera,	
sem que a isso tenha se proposto, E. Renan, ou ao estilo da intenção de g. 
Theyssen em A sombra do galileu. Um trabalho muito completo que também 
recupera algumas coisas nessa linha é O livro de Rute, de José Ramirez-Kidd 
(São José da Costa Rica: SEBiLA, 2004).
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mesmo fato e entre os muitos relatos escondidos em 
cada relato. Foi o que fizeram os evangelistas. É o que 
vejo acontecer frequentemente, seja pelos próprios 
compiladores indígenas que atualmente estão traba-
lhando para redigir textos “orais” ancestrais, seja por 
antropólogos e etnólogos que estudam as culturas 
populares e seus hábitos. Para conseguir isso, intro-
duzem-no com os relatos de suas próprias tarefas.

Como se fosse elaborar um trabalho em estilo 
clássico, li os comentários que estiveram ao meu al-
cance, aos quais muito devo. De quando em quando, 
farei uma referência a algum deles. Mas não quero 
desviar a atenção do relato com as citações. Quem 
já viu um avô interromper constantemente seu con-
to para encher de citações eruditas suas inventadas 
aventuras? Ou um cientista de café concerto tirar a 
atenção do público com referências aos estudos que 
pode ter feito para melhorar sua apresentação?

A arte do relato exige, isto sim, anotações e re-
flexões, a pincelada de humor ou a piscada cúmplice 
com o não nomeado, certos indícios que o matizam, 
que introduzem o suspense, convocando outros re-
latos conhecidos, ou criam a expectativa para o pró-
ximo conto. Os próprios escritores bíblicos assim 
o fizeram. Mateus, por exemplo, nos coloca várias 
vezes diante de como seu relato é, no fundo, o des-
dobramento e ao mesmo tempo o cumprimento de 
outro relato, citando-o, inclusive, com o estribilho: 
“como está escrito”. Assim, convoca as leis, os salmos 
e os profetas, que acorrem para comprovar sua intui-
ção. “Lucas” se propõe a colocar em ordem os rela-
tos desordenados de outros. Ambos, porém, homens 
pré-científicos e ignorantes das normas da moderna 
academia, apenas reconhecem suas citações (e nem 
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sempre, nem consistentemente) quando são das Es-
crituras hebraicas, em sua versão grega. No entanto, 
não nos mencionam suas fontes, obrigando-nos a adi-
vinhações, incitando-nos a procurar conhecer o que 
está escondido em sua narrativa direta. Isso aconte-
ce igualmente com os demais autores bíblicos. Bem-
-aventurados por agirem dessa forma, porque isso 
manteve alerta o estudioso da Bíblia durante séculos, 
fazendo com que a mensagem se repita e ao mesmo 
tempo se renove, que a narrativa se faça nova e se 
entrecruze com as milhares de histórias que acorrem 
às mentes dos leitores. 

Vou ser atrevido. Nestes tempos em que fala-
mos da leitura situacional, da perspectiva do leitor e 
coisas que tais, colocar-me-ei na mente dos autores, 
inventarei as artimanhas que os provocaram, como 
nos provocam a todos, o fato de contar e, ainda mais, 
de contar por escrito aquilo que foi recebido através 
de outros escritos menores e, seguramente, também 
através das tradições orais. Ou resgatarei os autores 
não nomeados do texto bíblico, aqueles a quem Je-
sus amou, curou, devolveu a dignidade e a esperan-
ça, mas que permanecem anônimos misturados na 
multidão. Tentarei impossíveis reportagens, saltos no 
tempo que tornam vivo o que deve permanecer vivo, 
porque é o testemunho de um ressuscitado. 

Por ele não poderei deixar de ser o leitor intera-
tivo solicitado por Júlio Cortázar, o recriador tanto 
do autor como do relato.3 Há também, e se trata de 

3. É a recorrente proposta de Cortázar, especialmente em seus maiores 
relatos e fundamentalmente em Rayuela (Buenos Aires: Sul Americana, 
1969).
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literatos, entre os quais Jorge Luiz Borges,4 um relato 
do relato, um contar como se conta, um fixar-se neste 
processo discursivo que nos leva a colocar algumas 
coisas e, por que não, excluir outras. Nesse relato do 
relato, também existe um desfecho, e o desfecho é 
o outro relato, o texto que nos foi legado. Nos Evan-
gelhos, temos os desfechos do processo criativo, de 
como acabou o relato à medida que foi somando os 
múltiplos relatos que, apesar de estarem reunidos e 
organizados em torno de um relato maior, não dei-
xam de mostrar seus traços originários. Em alguns 
dos textos que apresento, procuro me colocar no ou-
tro extremo, no início desse processo, e adivinhar o 
relato dos relatores. Suas artimanhas, bem como as 
nossas, que produziram para nós (e ainda produzem) 
os textos que temos atualmente. Faltando com o res-
peito, em vários sentidos, uma introdução joyceana5 
dos evangelistas, ou daquelas simples mulheres e ho-
mens que fizeram de Jesus seu Messias, que lhe abri-
ram sua fé e seu coração, que protagonizaram, sem o 
saber, nosso diálogo salvífico.

As artimanhas do leitor/autor

Servirá essa maneira de apresentar as coisas? 
Os evidentes anacronismos não tornam totalmente 
acreditável essa maneira de expor, porém, não é me-
nos anacrônica do que qualquer outra em uso. Mas, 
afinal de contas, o que é o anacronismo a não ser o 

4. O exemplo mais vivo dessa leitura é o conto “Funes, el memorioso”, 
de J. L. Borges, Obras Completas.

5. James Joyce, escritor irlandês, é, segundo Jorge L. Borges, um dos 
mais extraordinários escritores do século. (N.T.)
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sincronismo possível para o leitor distante? Por certo, 
sincronismo que é sincretismo. Porque o sincretis-
mo (sincronismo das culturas) é a única forma de 
ser transcultural, de procurar entender, através de 
categorias próprias, aquilo que se expressa em expe-
riências e preocupações de outros. Tão anacrônico 
quanto isso é pretender analisar e classificar com ta-
xionomias que só se tornaram possíveis dado que o 
texto estava escrito. 

Vou e volto de minhas reflexões metodológicas 
dos relatos, descarto frases, retomo-as, arrependo-
-me de assim ter organizado meu discurso, procuro 
as coincidências, reconheço os argumentos remane-
jados e repetidos, mas ao mesmo tempo necessários 
e torno a me dizer: “Já que comecei assim, continu-
arei assim”. Examino os contextos. Não posso deixar 
de mencionar o pano de fundo do império, digo-me 
constantemente, uma vez que é o que tenho em meu 
próprio pano de fundo. Somente posso pensar diante 
do império que me incomoda, e não posso deixar de 
pensar que assim se sentiam Paulo e Mateus, como 
filhos de um povo subjugado pelo poder romano, e, 
de maneira diferente, Lucas. Vejo os noticiários nes-
tes dias em que escrevo: novas matanças no Afega-
nistão, no Iraque, no Oriente Próximo, as crianças 
despedaçadas pelas bombas. Os novos Herodes nun-
ca se saciam, penso. Sei que os impérios são sempre 
impérios. É isso que leio e escrevo. 

Imagino os meus próprios pobres, os que com-
partilham comigo jornadas de estudo bíblico em suas 
comunidades, os que vivem com poucos tostões men-
sais do subsídio estatal à pobreza. Penso esses relatos 
entre meus irmãos e irmãs nativos no Chaco: são os 
pastores (alguns, mais afortunados, literalmente) de 
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hoje. Vejo-os rodeando o presépio e nutrindo-se das 
poucas alegrias que eles mesmos se fabricam. Vejo os 
sorrisos desdentados. Ernesto, porém, de apenas 25 
anos, hoje tem dentes postiços que não tinha no mês 
passado. O único porque conseguiu uma bolsa para 
estudar Comunicação e, na emissora de rádio em que 
faz estágio, recebeu ajuda para fazer a dentadura a 
fim de melhorar sua dicção. Essa é a vida. Como não 
ver esse relato neste relato, como não pensar na tes-
temunha legendária que repassou esses contos a Lu-
cas ou a Mateus, como distinguir a criação popular 
da esperança que a anima?

Falam-me de aparições, de anjos e das outras, 
de medos noturnos e de curas inesperadas, de visi-
tantes estrangeiros que deixaram seus presentes e de 
governos locais que os maltratam e os empobrecem, 
de suas mulheres violentadas, de seus avós e filhos 
assassinados. Também de suas astúcias e recursos, 
e com maior razão afirmam uma dignidade que não 
cessa, um desejo de ser e de continuar sendo. Não 
serei eu por acaso e apenas o escriba convertido para 
sua realidade, para esses anseios do reino, que junta 
coisas velhas e novas para fazer sua história? Será que 
pode haver Evangelho sem esperança, sem visões da 
presença de Deus, sem o inesperado que acontece, 
sem o inaudito que se torna força e sentido? Quem 
sou eu, então, para questionar suas tradições, para 
não crer em seus relatos e desventuras, seus funda-
dos temores e vivências espirituais, para não alentar 
suas esperanças? Também eu preciso registrar suas 
convicções como válidas. 

Não serei eu de alguma maneira e para meu des-
gosto, entre os pobres das comunidades, um repre-
sentante daquela classe letrada que os marginaliza e 



14

N
és

to
r M

íg
ue

z

os explora? Faz bem que se cale e escute, e que trate 
de logo registrar ordenadamente, porque suas coisas 
são certíssimas: naquilo que expõem e refletem, na-
quilo que sofrem e desejam, naquilo que padecem 
e projetam, na memória que reconstroem, naquilo 
que constroem e anunciam, naquilo que os susten-
ta e confirma sua fé. Questionar a partir da “histó-
ria científica”, da “cultura letrada”, é outra forma de 
desconhecer, outra mostra da soberbia dos sábios 
que não entendem. Se me dizem que Maria teve seu 
filho do Espírito antes de se juntar com José, assim 
será. É sua forma de afirmar que a mais humilde 
moça da aldeia pode ter a dignidade que nós não 
lhe atribuímos, e ela verá o anjo que nós não vemos. 
Depois de tudo, um carpinteiro do povo pode criar 
o filho de Deus, e cada dia, me dizem, até o fim dos 
tempos, cumpre-se a promessa e Deus está conosco. 
E assim eu creio.

Propondo relatos

A facilidade de um relator inspirado é que pode 
ver tudo, escutar tudo, saber tudo, e que nenhum 
dos personagens o vê, nem o ouve, nem o conhece. 
No conto, os personagens são reais, e o relator é de 
fantasia. Este, porém, não é um conto. Porque o que 
acontece neste conto que conto é, na realidade, a re-
alidade que nos torna a nós mesmos reais, pela qual 
existimos. Bem, enfim, vamos ao conto.6

6. vale a pena esclarecer, por via das dúvidas, que aqui utilizo a palavra 
“conto” no sentido de algo que se conta, que é narrado, e não no sentido 
de	que	se	trata	de	uma	fantasia	ou	ficção.
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Na realidade, o conto eu não conto. Ele foi con-
tado por uma pessoa que o viveu, que o contou pra 
outra pessoa que, finalmente, o contou a um tal de 
Lucas, ou a esse Mateus, que finalmente foram os 
que o colocaram nos papiros, um pouco modificado. 
Minha vantagem é que, sendo um personagem invi-
sível e detentor do saber, consegui ir ouvir o primei-
ro que o contou e logo saber como Lucas o escreveu.

Néstor O. Míguez
Pastor da Igreja metodista e professor de Teologia.


