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Quem é Jesus?

“Onde está Jesus?” tem sido, ao longo dos séculos, um jogo mais atra-
tivo que “Onde está wally?”. Qual o perfil mais adequado ao jovem 
galileu, cujo nascimento comemoramos em 25 de dezembro, festa do 
natal? 

O inconsciente coletivo do Ocidente e da Europa Oriental gira 
em torno dessa figura enigmática, originária de nazaré — aldeia pa-
lestinense obscura, ignorada pelo Antigo Testamento —, líder de um 
grupo dissidente do judaísmo, pregador ambulante e, segundo fontes 
judaicas e romanas, assassinado na cruz em Jerusalém por volta do 
ano 30 de nossa era. 

Como quem fixa os olhos na mesma figura de Jesus, o “olho 
mágico” dos teólogos descobre diferentes perfis: de revolucionário 
(Samuel george Frederick Brandon) a libertador (Leonardo Boff e Jon 
Sobrino); de mago (Morton Smith) a carismático (gerd Theissen); de 
rabino (Bruce Chilton) a proto-fariseu ( John Fox); de profeta escato-
lógico (Bernie Sanders) a fundador de uma igreja ( Joseph ratzinger). 

Segundo Jaroslav pelikan, malgrado nossas convicções indivi-
duais, “Jesus de nazaré tem sido a figura dominante na história da 
cultura ocidental há cerca de vinte séculos”. Crentes, agnósticos ou 
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ateus, não há como deixar de se sentir interpelado pelo homem que 
cresceu em nazaré da galileia, exerceu sua atividade pública por ape-
nas três anos, não deixou nenhuma obra escrita e morreu crucifica-
do em Jerusalém na primavera do ano 30, acusado de ser um falso 
profeta que cometeu os crimes de magia, desrespeito ao sábado e ao 
Templo, e blasfêmia contra deus. 

não foi o único, à época, a merecer a pena capital dos romanos 
que ocupavam a palestina. Jehohanan, judeu como Jesus, também 
foi crucificado, e quase ninguém ouviu falar dele. Talvez Jesus mer-
gulhasse na obscuridade se não houvesse organizado um grupo de 
discípulos que, após a sua morte, proclamou que deus o ressuscitara. 
para eles, o nazareno era, portanto, o Messias tão esperado pelo povo 
de israel.

O resto da história todos conhecemos: os judeus rejeitaram os 
cristãos por considerá-los uma seita herética, e os romanos os enca-
raram como um bando de subversivos que ameaçava minar os fun-
damentos do império romano. E embora Jesus tivesse recomendado 
a seus seguidores “amar os inimigos” (Mateus 5,43; Lucas 6,27) — na 
opinião de James H. Charlesworth, professor de língua e literatura 
do novo Testamento e catedrático de estudos bíblicos no seminário 
teológico de princeton, nos Estados Unidos, “o mais distinto ou sin-
gular de seus ensinamentos éticos” — os cristãos puseram lenha na 
fogueira do antissemitismo acusando, ao longo dos séculos, os judeus 
de assassinos de Jesus. 

no século iv, são Jerônimo reclamou que as preces judaicas pare-
ciam “o grunhido de um porco e o relinchar de asnos”. na edição de 
1928 do Pequeno Officio dos Domingos, aprovado pelo cardeal patriarca 
de Lisboa, consta entre as orações: “Os ferozes desejos dos Judeus 
ainda não estão satisfeitos, ah, meu Jesus! […] Offereço-vos o desejo e 
a firme vontade de não vos offender mais, porque muito me horrori-
sa a ideia de cooperar com pilatos e com o pôvo hebreu para a vossa 
morte”.

Foi preciso que o papa João xxiii e o Concílio vaticano ii dessem 
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um basta a essa injusta obsessão. Jesus foi executado na cruz como 
prisioneiro político por ordem de dois poderes: o romano, represen-
tado por pilatos, e o judaico, representado pelo Sinédrio. Assim como 
não se pode culpar todos os muçulmanos pelo fato de um grupo 
terrorista de fé islâmica derrubar as torres gêmeas de nova York, em 
2001, é injusto e descabido culpar o povo romano ou judaico pela 
morte de Jesus.
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A palestina no tempo de Jesus

Há muitas semelhanças entre a palestina de Jesus e a América Latina 
de hoje, malgrado a distância de mais de dois mil anos. A palestina 
não era uma região independente. dominada pelo império romano, 
a lei era a vontade do imperador, a quem muitos veneravam como 
deus. Como o imperador morava em roma, a palestina era governada 
por homens por ele nomeados. O governador da Judeia e da Samaria 
era pôncio pilatos, cujo palácio ficava em Cesareia, cidade litorânea 
da Samaria. Havia em Cesareia um grande quartel, que abrigava as 
tropas encarregadas de assegurar o poder dos romanos sobre o povo 
judeu. Era um exército com cerca de três mil homens, recrutados en-
tre as populações da Síria e da palestina. Tinha como principal função 
impedir ou reprimir qualquer tentativa de libertação dos judeus. por 
isso, os oficiais romanos tomavam o cuidado de não recrutar hebreus.

pilatos não era muito de meter sua colher na vida interna dos 
judeus. Mas, em época de festas, deixava a brisa marítima e subia a Je-
rusalém. na capital da Judeia, pilatos concedia audiência às autorida-
des judaicas e tratava dos casos dos condenados à morte por motivos 
políticos. Certa feita, por ocasião da festa da páscoa, tratou do caso de 
um subversivo chamado Jesus de nazaré (Marcos 15).
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A galileia, terra de Jesus, era governada por Herodes Antipas, 
cujo palácio ficava em Tiberíades, às margens do lago genesaré. A 
mania de Herodes era gastar o dinheiro público em obras suntuosas. 
Era líder de um partido que admitia judeus entre seus membros 
(Marcos 3,6) e que, por traírem seu povo ao colaborar com o ocupante 
estrangeiro, eram conhecidos como herodianos.

no tempo de Jesus não havia separação entre religião e política. 
Quem dominava a política, dominava a religião. Um país que caísse 
em mãos dos romanos era obrigado a adotar a religião dos domina-
dores, o paganismo. Mas toda regra tem exceção. Como era muito 
arraigado o sentimento religioso dos judeus, os romanos não tiveram 
como obrigar os conterrâneos de Jesus a se tornarem pagãos. Entre-
tanto, como quem está por cima não dá ponto sem nó, respeitavam a 
religião dos judeus com uma condição: o poder religioso deles ficaria 
à sombra do poder político de César.

A organização político-religiosa dos judeus começava nas aldeias, 
cada uma delas governada pelo conselho de anciãos, os mais velhos 
e respeitados. Atuavam como vereadores e prefeitos. Se alguém in-
fringia a Lei, o conselho, integrado apenas por chefes de família que 
tivessem puro sangue judeu, funcionava como tribunal. Filhos de 
estrangeiros ou casados com estrangeiras ficavam excluídos de qual-
quer nível da organização político-religiosa dos judeus. O sacerdote 
da aldeia também era membro do conselho.

nas cidades da palestina, os conselheiros não eram escolhidos 
entre os mais velhos, e sim entre os mais ricos, os grandes proprie-
tários de terras. Eles decidiam o permitido e o proibido, o justo e 
o injusto, o puro e o impuro. Os preceitos do Antigo Testamento, 
lidos e entendidos pela ótica daqueles poderosos, eram a Lei. Fa-
ziam parte também dos conselhos das cidades os professores da Lei, 
os escribas. Eram eruditos e muito respeitados. Os sacerdotes que 
tinham curso de professores da Lei também eram admitidos no go-
verno das cidades.

O centro do poder político-religioso da Judeia era Jerusalém, 
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cujo conselho era conhecido como Sinédrio. Sua autoridade esten-
dia-se sobre os judeus do mundo inteiro. Contava com 71 membros, 
divididos em três partidos: 1. dos ricos proprietários de terras; 2. do 
grupo religioso dos saduceus; 3. do grupo religioso dos fariseus. Os 
dois primeiros representavam os interesses dos setores dominantes e 
aceitavam a dominação romana. O partido dos fariseus não aceitava a 
dominação e, por isso, gozava de prestígio junto ao povo simples. Era 
a facção populista da época. Os fariseus, defensores da não violência, 
também não concordavam com os guerrilheiros zelotes que queriam 
expulsar os romanos da palestina através da luta armada.

O presidente do conselho de Jerusalém era o sumo sacerdote. O 
Sinédrio se reunia no Templo, onde resolvia questões religiosas, po-
líticas e jurídicas. A única coisa que não podia fazer era desobedecer 
ou desagradar os romanos. A fim de assegurar essa fidelidade política, 
era pilatos quem nomeava o presidente do Sinédrio. O povo não tinha 
nenhuma participação na escolha de seus governantes.

Logo abaixo do presidente do Sinédrio ficava o comandante do 
Templo — responsável pela polícia militar que garantia a segurança 
do culto. Os soldados eram recrutados entre judeus religiosos conhe-
cidos como levitas, tidos como descendentes de Levi (Lucas 3,24). 
Brigas, roubos ou desordens no Templo eram imediatamente repri-
midas pelos guardas levitas.

Os levitas cuidavam também da música e do canto no Templo, 
em cuja manutenção e administração trabalhavam. Calcula-se que, 
no tempo de Jesus, havia cerca de 9,6 mil levitas e 7,2 mil sacerdotes 
que cuidavam do culto. Como toda a população de Jerusalém não 
ultrapassava 30 mil habitantes, deduz-se que a maioria dependia di-
retamente do Templo para viver.

A administração do dinheiro recolhido pelo Estado-Templo fica-
va por conta do sacerdote-chefe, responsável pela cobrança dos im-
postos e dos dízimos, pelas verbas destinadas à reforma do Templo 
e ao pagamento dos operários, como também pela assistência aos 
pobres.



22

Em suma, no tempo de Jesus, a situação política da palestina 
tinha como principais características: 1. não havia liberdade políti-
ca para o povo; 2. o centro de decisão política ficava em mãos de 
estrangeiros; 3. o poder político local, o Sinédrio, era manipulado 
pelo imperialismo romano; 4. essa situação era assegurada por forças 
armadas que intimidavam o povo e reprimiam os descontentes e os 
opositores.

não é de estranhar que, naquele contexto, Jesus tenha morrido 
como prisioneiro político.


