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Jesus de Nazaré se compadece dos pobres, re-
toma a tradição profética e sapiencial da corrente 
popular e aberta da Escritura e proclama as bem-
-aventuranças:

Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o Reino
de Deus. Felizes vocês, que agora têm fome, porque 
serão saciados. Felizes vocês, que agora choram, 
porque hão de sorrir. Felizes são vocês, quando 
as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e 
amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do 
Homem. Alegrem-se nesse dia e exultem, porque é 
grande a recompensa de vocês no céu. Pois era assim 
que os pais deles tratavam os profetas (Lc 6,20-23).

As bem-aventuranças mostram que a pertença 
ao povo eleito e ao Reino de Deus não está restrita 
aos “puros” da lei da pureza e propõem a abertura 
e a solidariedade aos “impuros” (pobres, doentes, 
mulheres, estrangeiros etc.). O espírito de Jesus, 
baseado no judaísmo popular e aberto a todas as 
nações, está vivo nos fragmentos do hino batismal 
das primeiras comunidades registrados nas cartas 
entre os anos 50 e 60:

• “Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres,
fomos batizados num só Espírito para sermos um 
só corpo. E todos bebemos de um só Espírito” (1Cor 
12,13).

• “Portanto, não há distinção entre judeu e grego, 
porque Jesus é Senhor de todos, e concede suas 
riquezas a todos os que o invocam” (Rm 10,12).

• “Aí não há mais grego nem judeu, circunciso
ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas 
Cristo, em tudo e em todos” (Cl 3,11). 

O ritual batismal era um compromisso de igual-
dade, por meio do qual a pessoa manifestava publi-

camente sua adesão a Jesus de Nazaré, crucificado 
por causa de sua prática da justiça e do amor ao 
próximo. Na comunidade, o judeu não é superior 
ao estrangeiro, nem o homem à mulher, nem o 
livre ao escravo. A igualdade devia estender-se à 
totalidade da vida para os cristãos, dentro e fora 
da comunidade, como na família e no apostolado 
(cf. Rm 16,1-11).

Historicamente, a igualdade em Jesus Cristo 
libertador, declarada no ritual batismal, tinha sido 
assumida e vivida em cada comunidade que segue 
Jesus dentro do seu contexto:

a) A mulher siro-fenícia: “A mulher era grega, nascida 
na Fenícia da Síria. Ela pedia que Jesus expulsasse
de sua filha o demônio. Jesus dizia: ‘Deixe que
primeiro os filhos fiquem saciados. Porque não
fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos ca-
chorrinhos’. Ela lhe respondeu: ‘Senhor, também 
os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as mi-
galhas das crianças’. Jesus lhe disse: ‘Por causa do 
que você falou, vá: o demônio saiu de sua filha’” 
(Mc 7,26-30). No norte da Galileia, por volta do
ano 70 d.C., a comunidade de Marcos redigiu o
seu livro sobre a vida de Jesus. Tratava-se de uma 
comunidade de judeus e estrangeiros da Galileia, 
da Síria, de Tiro e da Decápolis. A igualdade em
Cristo estava na ordem do dia a dia, dentro e fora 
da comunidade.

b) Pobre, estrangeiro, doente e preso: “Pois tive fome 
e vocês me deram de comer, tive sede e me de-
ram de beber, era estrangeiro e me acolheram,
estava nu e me vestiram, estava doente e me
visitaram, estava na cadeia e vieram me ver” (Mt
25,35-36). É um texto próprio do evangelho de
Mateus, que foi escrito na Síria, no fim do século I.
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Além da perseguição dos judeus fariseus, a co- 
munidade enfrentava o conflito interno: os ju- 
deu-cristãos, apegados à lei da pureza e às tradi-
ções judaicas, desprezavam os “impuros” (gentios 
e pobres) dentro e fora da comunidade. Pelo 
revestimento batismal de Jesus Cristo encarnado, 
na comunidade cristã deveria haver espaço de 
acolhida e dignidade para os “impuros”.

c) O pobre Lázaro: “Havia um homem rico que se 
vestia com roupas de púrpura e linho fino, e dava 
grandes festas todos os dias. Um pobre, chamado 
Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto 
à porta do rico. Queria matar a fome com o que 
caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães 
vinham lamber-lhe as feridas” (Lc 16,19-21). A his-
tória do pobre Lázaro aparece só no evangelho 
de Lucas, que foi escrito por volta do ano 90 d.C., 
em uma cidade greco-romana (possivelmente 
em Éfeso), marcada pela competição, ganância e 
acúmulo de riquezas. A grande maioria da comu-
nidade era de pessoas de origem não judaica e 
pobre, mas havia também algumas pessoas ricas, 
uma realidade de desigualdade que gerou vários 
conflitos internos. Era preciso voltar à prática da 
partilha e da solidariedade de Jesus de Nazaré, 
assumida no batismo.

d) Uma mulher samaritana: “Chegou uma mulher 
da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: ‘Dê-
-me de beber’. A mulher samaritana lhe disse: 
‘Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a 
mim, que sou mulher samaritana?’” (Jo 4,7-9). A 
última redação do evangelho de João aconteceu 
em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 95 
d.C. Era uma comunidade mista, com pessoas 
provenientes de vários grupos e religiões (gali-
leus, samaritanos, gregos e judeus tradicionais 
etc.). A história da mulher samaritana, um povo 
marginalizado e desprezado por judeus, repre-
sentava a busca da comunidade de ultrapassar 
as barreiras impostas pela lei da pureza, classe 
social, etnia, gênero etc.

e) Estrangeiros e forasteiros: “Queridos, vocês são 
estrangeiros (forasteiros) e viajantes (migran-
tes). Recomendo que fiquem longe dos desejos 
sensuais, que fazem guerras contra o espírito. 
Comportem-se honradamente entre os pagãos, 
para que, mesmo falando eles mal de vocês como 
se fossem malfeitores, ao verem as boas obras de 
vocês, glorifiquem a Deus no dia da sua Visita” 
(1Pd 2,11-12). A primeira carta de Pedro, escrita 
na Ásia Menor, no final do século, descreve o 

grande número de estrangeiros e forasteiros for-
çados a sair de suas terras por causa de guerras e 
empobrecimento, causados por ambição e sede 
de poder e lucro. Pelo batismo em Jesus Cristo, 
crucificado por causa da prática da justiça, as pesso-
as são chamadas a viver a acolhida mútua, a solida-
riedade e a igualdade. Nesta nova comunidade, 
não há lugar para preconceito, segregação e  
desigualdade.

No início do movimento cristão, a maioria das 
comunidades estendia a igualdade à totalidade da 
vida dentro e fora da comunidade: “Todos vocês são 
um só em Cristo Jesus”. Em Cristo, o judeu não é su-
perior ao não judeu, nem o homem à mulher, nem 
o livre ao escravo. Porém, com o passar do tempo, 
algumas comunidades seguiram em direção oposta:

 •  “As mulheres sejam submissas a seus maridos 
como ao Senhor, pois o homem é cabeça da 
mulher, como também Cristo é cabeça da Igreja, 
ele que é o salvador do Corpo” (Ef 5,22-23).

 •  “Escravos, obedeçam em tudo aos senhores hu-
manos, não somente quando eles vigiam e 
para agradar, mas na simplicidade de coração, 
temendo ao Senhor” (Cl 3,22).

 •  “Não permito que a mulher ensine ou tenha 
autoridade sobre o homem. Que ela, portanto, 
conserve o silêncio. Pois Adão foi formado por 
primeiro, e depois Eva” (1Tm 2,12-13).

São as comunidades judaizantes com a lei da 
pureza e a cultura do judaísmo oficial. Isso mostra 
que houve uma grande diversidade nas origens do 
cristianismo do século I, como relata Paulo ao falar 
sobre o conflito interno da comunidade cristã de 
Corinto: “‘Eu sou de Paulo’; ou: ‘Eu sou de Apolo’; 
ou: ‘Eu sou de Cefas’; ou: ‘Eu sou de Cristo’. Será que 
Cristo está dividido? Ou será que Paulo foi crucifi-
cado em favor de vocês? Ou será que vocês foram 
batizados em nome de Paulo?” (1Cor 1,12-13).

A história se repete. No movimento cristão hoje 
há diversidade, divisão e fortes conflitos. Porém, é 
importante voltar às fontes para reavivar a cons-
ciência de que, pelo batismo em nome do amor 
gratuito de Jesus Cristo crucificado, quem segue 
Jesus, independentemente da confissão cristã, deve 
lutar contra toda e qualquer segregação que possa 
privilegiar a uns e marginalizar a outros, dentro e 
fora das comunidades cristãs. A vida humana tem 
de ser prioridade sempre, sem distinções sociais, 
raciais e de gênero. Dignidade humana acima de 
tudo!
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APROFUNDAMENTO II

O QUE ORIENTA E IMPULSIONA  
PAULO EM SUA MISSÃO?

Paulo resume, em uma frase, seu sofrimento com 
a crise das comunidades gálatas: “Meus filhos, por 
vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que 
Cristo se forme em vocês” (Gl 4,19). A preocupação 
com os convertidos gálatas é um dos traumas inces-
santes, provocados pela pregação do evangelho de 
Jesus Cristo crucificado. Ao longo de sua vida mis-
sionária e pastoral, ele vive sucessivos sofrimentos: 
“Com fadigas e duros trabalhos, quantas noites sem 
dormir, com fome e sede! Quantos jejuns, com frio 
e sem roupa! E, além de tudo, minha preocupação 
cotidiana, o cuidado que tenho por todas as igre-
jas! Quem fraqueja, sem que eu também me sinta 
fraquejar? Quem tropeça, sem que eu também me 
sinta arder?” (2Cor 11,27-29).

Paulo vive sofrendo constantemente com priva-
ções, lutas incessantes, preocupações, oposições 
etc. Pergunta-se então: o que orienta e impulsiona 
Paulo nesse trabalho sofrido de evangelização? 
Quais convicções levam um ex-fariseu a tornar-se o 
incansável viajante e propagandista do evangelho 
de Jesus Cristo, nas sinagogas, nas comunidades, 
nas ruas, nas praças, nos cais dos portos, onde quer 
que encontre pessoas?

a) Pregar e praticar o evangelho de Jesus Cristo crucifi-
cado: O verdadeiro evangelho é a própria pessoa 
de Jesus de Nazaré, que pregou e praticou a jus-
tiça e deu a sua vida na cruz, por puro amor ao 
próximo (Gl 1,3-5; cf. Rm 5,8). A fé na cruz de Je-
sus é fonte de liberdade, de irmandade, de vida, 
porque é na cruz de Jesus de Nazaré que Deus 
Pai manifestou sua graça e seu amor primeiro e 
gratuito. Ser cristão, por isso, é viver no amor de 
Jesus Cristo crucificado, e não na escravidão da 
Lei. Basear a vida em regras ou na observância 
da Lei que obriga Deus a retribuir aos “justos” 
seria a negação da graça de Deus, dada na cruz 
de Jesus (Gl 2,21).

b) Ser herdeiro da promessa de Abraão pela fé em 
Jesus Cristo crucificado (Gl 3,6-18): O fato de Jesus 
Cristo, que conviveu com os pecadores e morreu 
na cruz por amor ao próximo, ser reconhecido 
como o Messias sofredor e o Filho de Deus (Gl 
4,4) é a mensagem essencial de que o Deus da 

promessa a Abraão (Gn 15,4-8; 18,17-18) não é 
um Deus que reconhece a pessoa em virtude 
das obras da Lei, mas de sua prática do amor 
ao próximo. A fé no Messias sofredor abre a sal-
vação a todos os povos, sem o pré-requisito do 
cumprimento da Lei, como a circuncisão e as leis 
alimentares (Gl 2,11-14). 

c) Ter liberdade em Jesus Cristo crucificado (Gl 5,1): 
No Espírito (o poder do amor gratuito) de Jesus 
Cristo, a pessoa fica liberta de qualquer lei e de 
qualquer diferença que possa privilegiar a uns 
e marginalizar a outros. Isso significa ser livre 
do jugo da lei e da escravização do mundo, 
rompendo qualquer tipo de ritualismo e es-
piritualidade legalista, superando as barreiras 
socioeconômicas, toda forma de desigualdade 
e segregação ética, de gênero e sexual, religiosa 
e cultural (Gl 3,28).

d) Viver segundo o Espírito: Quem caminha na fé e no 
amor de Jesus Cristo crucificado é acompanhado 
pela força criadora, profética, sapiencial e liberta-
dora do Espírito para viver do modo como Jesus 
viveu: na liberdade, na justiça e no amor, criando 
irmandade, paz e esperança (Gl 5,5).

e) Carregar o peso uns dos outros: Nas comunidades 
gálatas, alguns membros, movidos pelo espírito 
da helenização, radicalizaram a liberdade e a 
transformaram em libertinagem carnal (instinto 
egoísta) e injustiça social. Diante da crise, Paulo 
insiste: a verdadeira liberdade cristã é o fruto do 
Espírito de Deus, que leva à vida de caridade, 
justiça e fraternidade, sobretudo ao amor pelos 
outros (Gl 5,13-6,10).

f ) Evangelizar a partir da realidade: “Eu lhes peço, 
irmãos: tornem-se como eu, porque também eu 
me tornei como vocês” (Gl 4,12). Ao contrário do 
grupo judaizante, Paulo considerou e respeitou 
os anseios do povo sofrido e escravizado pela 
liberdade e igualdade, formando comunidades 
de fraternidade sem a imposição das leis e cos-
tumes judaicos.

g) Evangelizar junto com os pobres: “Apenas reco-
mendaram que nos lembrássemos dos pobres, o 
que, aliás, eu mesmo propusera fazer com todo o 
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cuidado” (Gl 2,10). Paulo evangelizou as nações, 
colocando-se ao lado dos pobres, mergulhan-
do no mundo deles, carregando os fardos do 
trabalho (Gl 6,2), organizando comunidades de 
partilha e de fraternidade junto com os pobres.

h) Carregar as marcas de Jesus: “Quanto a mim, 
que eu nunca me vanglorie, a não ser na cruz 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o 
mundo está crucificado para mim, e eu para o 
mundo. Porque trago em meu corpo as marcas 
de Jesus” (Gl 6,14.17). Os cristãos devem carregar 
as marcas de Jesus, que significam as cicatrizes 
dos maus-tratos sofridos e suportados por Je-
sus de Nazaré (cf. 2Cor 4,10). Quem assumir o 
evangelho de Jesus Cristo crucificado, seu amor 
gratuito e o espírito da liberdade será perseguido 
e maltratado no mundo do legalismo judaico 
e da escravização do império. As pessoas que 
seguem Jesus, porém, mesmo perseguidas, de-
vem gloriar-se na cruz de Jesus Cristo, porque 
é dela que nasce “o poder de Deus e sabedoria 
de Deus” (1Cor 1,24) para construir o mundo da 
partilha e da fraternidade: o Reino antecipado de  
Deus. 

Essas são algumas das principais convicções 
que orientam e animam Paulo em sua missão, as 
certezas que podem ser encontradas ao longo da 

carta aos Gálatas. Essas convicções amadureceram 
a partir do próprio trabalho missionário e pastoral, 
guiado pela reflexão sobre as palavras, ações e vida 
de Jesus à luz da Escritura, mas também a partir da 
realidade do povo que sofre, dos empobrecidos, 
marginalizados e escravizados, como os gálatas.

É preciso confirmar mais uma vez que Paulo crê 
e tem a convicção de ver na cruz a exaltação de 
Jesus como o servo sofredor de Javé e o caminho 
da salvação. Jesus de Nazaré é o Messias e Filho 
de Deus por ter testemunhado o amor gratuito de 
Deus até o fim, até a cruz: “Estou crucificado com 
Cristo. E já não sou eu que vivo; é Cristo que vive 
em mim” (Gl 2,19-20; cf. 1Ts 5,9-10; 1Cor 2,2).

No contexto do imperialismo romano e da reli-
gião legalista e ritualista do judaísmo oficial, Paulo 
pregou Jesus crucificado e ressuscitado e ousou 
caminhar contra a corrente e com a proposta do 
amor gratuito e da justiça do “Servo sofredor”. Qua-
se dois mil anos se passaram, mas o imperialismo 
continua encarnando em muitas “feras”, devorando 
as pessoas inocentes pelas guerras, ditaduras bru-
tais, trabalho escravo, economia selvagem, fome, 
violências. Até as igrejas, com seu Cristo triunfalista, 
legalista e ritualista, tornam-se lugares de conser-
var, justificar e reproduzir as feras do presente.


