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APRESENTAÇÃO

Os autores e amigos Donizete Scardelai e Luiz Alexandre 
Solano Rossi nos apresentam, neste livro intitulado Jesus, o 

messias dos pobres – com um olhar crítico e profundo da realidade 
bíblica, intertestamentária e rabínica –, a imensa diversidade de 
textos e tradições orais que falam do messianismo em Israel.

“Há messias antes do messias”, dizia o professor Israel Kno-
hl, em seus cursos na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele 
defendeu esta ideia no livro O messias antes de Jesus.1 Donizete 
Scardelai e Luiz Alexandre Solano Rossi desenvolvem nesta obra, 
com maestria e profundo conhecimento da história de Israel, essa 
afirmação do prof. Knohl. A diversidade de textos e de contextos 
sociais, históricos e políticos favoreceu o nascimento de inúmeros 
pretendidos “messias”: de Judas, o Galileu (6 a.C.), até Bar Kokhba 
(132-135 d.C.). Cada um desses messias, com sua visão de mundo 
e sua busca de libertação, deu uma resposta de vida e de fé para 
si e seus seguidores, por meio da resistência e do combate contra 
a miséria e a opressão.

Assim, ao longo da constituição do corpus bíblico, em sua 
vertente escrita e oral, assiste-se, pouco a pouco, ao desenvolvimento 
do messianismo que, por meio da releitura dos textos, da história 
e da vida do povo de Israel, vem destacar a figura de um messias, 
filho de José e filho de Davi. Este messias nos apresenta duas faces: 

1 KNOHL, Israel. O messias antes de Jesus. Imago, 2001.
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enquanto Ben Yoseph, filho de José, é o messias sofredor e profeta; 
e enquanto Ben David, filho de Davi, é o sacerdote e o rei.

Mas qual a relação entre a libertação e a vinda do messias? 
Ao menos dois textos da tradição oral de Israel nos ensinam a 
centralidade da Páscoa por meio da libertação do Egito, a tal 
ponto que, mesmo com a vinda do messias, essa libertação do 
Egito continuará sendo lembrada e fazendo parte da memória 
de Israel. Em homenagem ao irmão Pierre Lenhardt,2 nds, que 
me fez descobrir a riqueza da tradição de Israel, eis abaixo esses 
dois textos:

Mishnah Berakhot 1,5: Deve-se fazer memória da saída do 
Egito à noite. R. Eleazar ben Azarias disse: “Eis que estou como 
se tivesse setenta anos e não mereci saber como fundamentar a 
partir da Escritura a obrigação de fazer memória da saída do Egito 
à noite. Foi preciso esperar que Ben Zoma a tirasse por interpre-
tação da Escritura (derashá) como está escrito (Dt 16,3): “A fim 
de que te lembres de tua saída do país do Egito todos os dias de 
tua vida”. Se estivesse escrito somente: “os dias de tua vida”, nós 
teríamos a obrigação de mencionar a saída do Egito somente de 
dia. Mas como está escrito: “todos os dias de tua vida”, isso estende 
a obrigação também à noite. Os sábios, contudo, dizem que “os 
dias de tua vida” visa a este mundo. “Todos os dias de tua vida” 
vem incluir também os tempos messiânicos (Yemot ha-Mashiah).

Tosephta Berakhot 1,10: Ben Zoma responde aos sábios: 
“Mas será verdade que se mencionará a saída do Egito nos tempos 
messiânicos? Por acaso não está escrito (cf. Jr 23,7-8 e Jr 16,14-15):  
‘Eis que também virão dias, oráculo do Senhor, em que não se 
dirá mais: está vivo o Senhor que fez os filhos de Israel subir da 
terra do Egito’, mas ‘Vive o Senhor que fez subir e retornar a casa 
de Israel do país do Norte?’”. Os sábios responderam: “Não se 
pode deduzir (de Jeremias) que a saída do Egito será desenraizada 

2 LENHARDT, Pierre. A unidade da Trindade. À escuta da tradição de Israel, na Igreja. São 
Paulo: CCDEJ/Fons Sapientiae, 2019.
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(extirpada) (te’aquer). A saída do Egito permanecerá mencionada 
nos tempos messiânicos, mas será a mais além (Mussaph) da úl-
tima libertação dos domínios de estrangeiros. A libertação final 
será celebrada de modo principal (’iqqar), a libertação do Egito 
de modo relativo (tephela). Desse modo é que se deve, também, 
interpretar o versículo seguinte (Gn 35,10): ‘Não serás mais cha-
mado de Jacó, teu nome será Israel’. Isto não quer dizer que o 
nome de Jacó será extirpado (ye-’aquer), mas que doravante o nome 
de Israel se tornará principal (’iqqar), o de Jacó relativo (taphel)”.

De acordo com essa bela tradição atribuída a Ben Zoma, 
na Mishnah e na Tosephta, há uma relação profunda e, por assim 
dizer, intrínseca entre a libertação do Egito de que nossos irmãos 
judeus fazem memória a cada ano, no Seder Pascal, e a libertação 
“messiânica” que se tornará nos dias do messias (Yemot ha-Mashiah) 
o centro da vida humana, para Israel e para as nações. 

Como cristãos, nós cremos e confessamos que Jesus (Yeshua) 
é o Ungido (mashiah), o messias ou o Cristo que veio para salvar 
toda a humanidade. São Marcos, no início de seu Evangelho e 
na pessoa do Centurião romano, nos ensina a confessar que esse 
Jesus Cristo é “o Filho de Deus” (Mc 1,1; 15,39). São Mateus, 
para apresentar as origens desse mesmo Jesus Cristo, diz que ele é 
“Filho de Davi e Filho de Abraão” (Mt 1,1). Enriquecidos por essa 
confissão de fé e testemunho de vida, nós nos deparamos, entre-
tanto, nas relações intrínsecas da Igreja com o povo judeu, diante 
de uma questão crucial: se Jesus Cristo é o messias que veio salvar 
a humanidade, por que há tanta miséria, corrupção, escravidão no 
mundo? Diante desse abissal questionamento judaico, há sempre 
a primeira resposta neotestamentária e eclesial: nosso Ungido e 
Senhor, Jesus Cristo, já veio para salvar a humanidade, mas ele virá 
novamente em sua glória. Entre este “já veio” e o “ainda não” da 
salvação de Deus, há sempre tempo e oportunidade para construir 
a comunhão e o reino da libertação e da humanização integral.

Daí, para concluir (last but not least), voltemos ao subtítulo 
deste livro escrito por Donizete Scardelai e Luiz Alexandre Solano 
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Rossi, os quais me deram a honra de prefaciá-lo com estas parvas 
linhas. Jesus, o messias dos pobres: por uma teologia do messianis-
mo libertador e integral. Que esta contribuição possa servir para 
enriquecer a fraternidade entre judeus e cristãos e que, entre o 
“já veio” e o “ainda não” do messias, sejamos homens e mulheres 
capax Dei, ou seja, capazes de sustentar a vida e ação de Deus no 
mundo, bem como resgatar o humano que na sua busca de Deus 
aspira por uma humanidade verdadeira, libertadora e integral. “A 
verdadeira glória de Deus é o homem vivo e em pé”, dizia Santo 
Irineu de Lyon. Que estas palavras e este livro sejam nosso alimento 
e nos fortifiquem no caminho da vida (derekh haim).

Pe. Donizete Luiz Ribeiro, nds, doutor em Teologia 
Domingo de Ramos, São Paulo, 14 de abril de 2019


