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CULTURA CLASSICA E CRISTIANISMO NASCENTE 

caNTINUIDADE au RUPTURA 

I. CULTURA CLAsSICA 

o classico esta na mada. Todos n6s OUVlmos dizer, a proposito e a 

desprop6sito, que is to ou aquila e cldssico, que tal ou tal fUme se tornon 

urn cldssico; em certos meios, inclusive, fica bern dizer-se que Se esta a 

reler os cldssicos ... Numa palavra: 0 cIassico e actual, sem seT claro 0 

sentido que cada urn atribui a tal afirmayao. Todavia, este casamento 
entre 0 chissico - algo perene - e a moda - imperio do efemero _ so 

aparentemente e paradoxal. Com efeito, tal como a mada e uma forma 

de classificar mercadorias, produtos, ideias, pes so as, etc., tambem os 

periodos classicos trazem consigo movimentos niveladores, modais, 

massivos. Talvez possamos, entao, inverter a ordem: ao inves de dizer

mos que 0 classico e actual, digamos que a epoca actual se tornou 
equivocamente cl:issica. 

Mas 0 que significa, afinal, 0 adjectivo cldssico? Em portugues, as 

noyoes de classe, de classico traduzem directamente class is e classicus, 

termos latinos cujo ambito semantico, geralmente, est a ligado a hierar

quizac;ao social e militar (classiclls significa urn cidadao da primeira 

dasse, ou um soldado da armada). As noc;oes latinas, por seu turno, 

radicam com toda a verosimilhan,a no verbo gregG hido, que significa 
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quebrar, partir, romper, inflectir ... Desta classificaqao resulta urn conjunto 

de realidades agrupadas, totalidades numeraveis, uma categoria opera
t6ria - a classe - aplicavel des de a zoologia, a botanica, as artes militares, 
passando por todas as outras dimensoes e realiza<;oes humanas. a que 
acontece, ou aconteceu historicamente, e que a aprecia~ao e defini<;ao do 

cldssico, em virtude de urn imperceptivel desconforto do pensamento 

perante 0 movimento, 0 novo, 0 que e dinamico e criativD, tendeu a 

valorizar quase s6 0 result ado, 0 definido, a obra acabada, finita, 0 estatico, 
o ordenado, 0 domesticado, e nao tanto a genese, 0 impeto criador, icono

clasta, a pulsa~ao ind6mita do daimone. Outrossim, a raiz verbal parece 
afastar-nos das nocyoes habitualmente conexas com 0 universo dos valores 

do classicisrno - hanllonia, proporc;ao, numero, ordem, simetria, isonomia, 

completude, perfeic;ao, beleza, perenidade ... -, indicando-nos que cldssico 

nao e tanto urn estaclo, uma idade, urn periodo mais au menos estavel, 

como urn momento de cisao, uma fragmentac;ao, urn rasgao na realidade, 

os quais nao se deixam qualificar a nascen9a. 
o sentido do classico como ordem (taxis, taxinornia), estabilidade, 

identificando mesmo urn periodo delirnitado, po de aparecer a esta luz rnais 
como um esUidio mental tardio, massificante, como quem serodiamente 

pracura refazer urn puzzle desfeita. A reiterac;aa classica, neste sentido) 

perdido 0 elan vital criador, nao diferiria llluito de urn trabalho de cola 

e tesaura, urn patchworh au, talvez, extremando as caisas, 0 colar dos cacos 

de uma sabedoria anterior, como certa passagem do Timeu de Platao 

sugere. A est a nova luz teriamos, talvez, de rever a nossa noc;ao habitual 

de classico. 

Foi, todavia, aquela valoraC;ao ordenadora e identificadora desse 

momento que culturalmente se impos. A his tori a ate costuma classificar 

retroactivamente os sees. V e IV a.C. da cultura grega com a designac;ao 

de "epoca classica".l Sob este titulo pretende-se exaltar todas as superio

res realizayoes espirituais que 0 genio grego, na sombra de HOlnero e 

Hesiodo, alcanyou neste periodo: as realizac;oes politicas, civic as e 

juridicas do seculo de Pericles, concretizac;3.o da isonomia soloniana; a 

estrategia militar den10nstrada em Maratona e Salamina, frente aos 

I Cf. Maria Helena ROCIIA PERBlRA, Estudos de Hist6ria da Cultura Clcissica. I VoL: 
Cultura Grega, Lisboa: Fe Gulbenkian s.d., 367-502. 
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Persas; as incomparaveis criac;6es literaTi as da poesia liriea (Alceu 

Safo, Pindaro), da tragedia CEsquilo, S6focles, Euripedes), da comedi~ 
(Arist6fanes), da l'etorica forense (Lisias, Isocrates, Lisandro, Demoste

nes); na escultura, a beleza dos canones de Policleto e de Lisipo que a 

superior mestria de Fidias concretizou; na simetria e euritm.ia cia arqui

tectura de Eupalino e Vitnivio, ou na planificagao urbana e constitucional 
de Hip6damo de Mileto; a filosofia sofistica (Protagoras, G6rgias, Lic6foro, 

Pr6dico, Critias, Trasimaco, Hipias ... ) e anti-sofistica (Plahio, Xenofonte, 
Arist6teles".) e escolas socraticas menores (cinicos, cirenaicos ... ) que 

recolhem, integram, inflectem, superam ou elidern a especulagao da 

filosofia pre-socratica jonica (Tales, Anaximandro, Anaximenes, Hera

clitc) e italica (Pitagoras e os pitagoricos, Filolau, Parmenides, Zenao de 

Eleia, Xenofanes, Empedocles) em busea do arhhe; a reinterpretac;ao 

pedag6gica da mitologja homeric a e hesiodica; a religiao olimpica COmo 

litllrgia civica; a medicina (os Asclepiades, Alcmeon de Crotona, Hip6-

crates); a hist6ria (Her6doto e Tucidides) ... Porem, tal pintura classica, 

tambem ela, deixa nas sombras aspectos que sao justamente relevantes 

para a compreensao do cldssico na dupla perspectiva que propusel11os 

aeima: as terriveis guerras intestinas na Helade deste periodo; a ameac;a 

do irraeional (6logon) entre os pitagoricas, au do movimento entre os 

eleatas; a dificil integrac;ao politica das religi6es nlistericas, xamanicas 

orficas, dianisfaeas; a terrivel iconoclastia da atitude interrogativa de S6~ 
crates, que a democracia nao suportou, acabando pOl' a condenar a marte. 

Apesar disso, esta sumarissima e parcial resenha, de acordo C0111 a 

paideia platonico-aristotelica, poderia organizar-se, eln termos tematicos, 

nas sete disciplinas enciclicas, mais tarde chaluadas sete artes liberales: 

Gramatica, Retorica, Dialectica, Astranomia, Geometria, Aritmetica e Musica. 

Este septenario disciplinar do espirito (dshesis) como que sintetiza todos 

os saberes do homem grego, aquila que 0 cidadao deveria saber para ser 

urn homem e urn cidadao bern formado,2 pOl' outras palavras, urn homcm 

que realizasse na sua vida 0 ideal do halos kat agathos, do Bela, do 

Justo e do Born. Elas consubstanciam 0 que podemos chamar a mundi

videncia grega, isto e, a sua visao da realidade: urn saber sobre as deuses 

cr. Werner J."IEGF.R, Paidiia: a !'ormariio do homem grego, Sao Paulo: Martins 
Fontes 1995. 
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(teologia), sobre 0 cosmos (cosmologia), sobre a alma (psicologia, politica, 
soteriologia ... ), e 0 discurso 10g6ico sobre isso. 

A realiza,iio deste ideal de vida, porem, para urn gregG do sec. V a. C., 

apenas era pensavel dentro da polis. S6 imerso nesta entidade espiritual 

o heleno se compreendia, compreendendo tambem 0 kosmos a partir dessa 

escala, desse metro. As conquistas de Alexandre Magno, no final do sec. 

IV, entretanto, vier am subverter completamente essa medida. De subito, 

a ordem helenica, com tudo 0 que ela significava e supunha, passou da 

pequena polis para urn Imperio que vai da Macedonia ao Ganges. Com 

o periodo helenistico, paradoxalmente;1 esbateu-se a diferenc;a entre bar

baros e helenos; as ideias de natureza humana e humanidade univer

salizaralu-se concretarnente. 0 modus vivendi, os valores, a filosofia, a 

literatura, 0 lazer, 0 desporto, as tecnicas, etc., dos gregos tornaram-se 

acessiveis a todos os cidadaos da oilwunuine. 4 Par todo 0 lade se fund a

vam novas cidades a exaltar tal modo de vida (v.g., Alexandria). Mas para 

o cidadao da pequena polis grega 0 resultado foi a completa desorienta,ao 

espiritual. 0 homem grego nao sabia como se integrar nessa entidade 

mais vasta. A polis era entendida como kosmos intermedio (mesolwsnws) 

entre 0 microcoslnos (a alma humana) e a physis (makrocosmos). Perdida 

a cidade, voltou-se agora para a interioridade onde se perde (acaderuismo) 

ou onde se encontra (estoicismo); voltou-se para 0 pequeno grupo, para 

o circulo dos amigos (epicurismo), esperando encontrar ai a salvac;ao que 

aquela ja nao pode dar-lhe. E precisanlente a esse desejo, a essa pre mente 

necessidade de salva~ao que todas as filosofias, as sabedorias, as religi

Des nascentes pro cur am responder. Do ponto de vista politico, cultural c 

religioso, pouca, praticamente nada, se alterau com a chegada dos 

romanos e a conquista progressiva do espac;o ate ai ocupado pelos varios 

imperios em que se fragmentara 0 sonho de Alexandre Magno. Eis pais 

o caldo sincretico do helenismo intertestarnentario. Foi com esta moldura 

cultural do [acus romanus que 0 cristianismo nascente se deparou. 

:1 POI'que a verba helleniz8, donde deriva hellenismos, significava, no sec. IV a.C., falar 
a grega correctamente, sem barbarismos. 

1 Cf. PLUTAllCO, De Alexandri fortuna aut virtute, 6. 
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II. "CRISTIANISMO NASCENTE" 

A experiencia crista e sempre nova. Par isso, seja em que tempo for, 

no instante em que urn homem se abre a gra\=a de Deus, em Jesus Cristo, 

a experiEmcia crista continua em estado natal, viva, nascente. 

POrenl, esta experiencia, nao sendo historica, da-se na historia. Deste 

modo, quando falamos aqui de "cristianismo nascente" temos em vista, 

ao nlesmo tempo, essa experiencia vital, observavel, de convivio intima 

dos discipulos com Jesus de Nazare, que partilhavarn da sua vida, das 

suas preocupalfoes, das suas fadigas, que ouviam as suas palavl'as de 

vida, os seus ensinamentos, que se espantavam e interrogavam com os 

sinais e Inilagres que realizava, assim como, apos os dramaticos 

acontecimentos que conduziram it sua morte, a experiencia pessoal e 

comunitaria da Ressurrei~ao, que e a experiencia mesma da fe desvelando 

o Ressuscitado - "Eu vi 0 Senhor!" -, sintetizada no kerigma I martyrion 
"Ele esta vivo!" Este e um momento transformador, onde 0 anuncio da 

Boa Nova se prega como fogo do Espirito, a excesso desta vivencia nao 

deixa espa\,o para as quest6es, para a tematizac;ao legitimadora, para a 

critica sobre as condi\,oes de possibilidade, etc.: e urn momento de vida 

nao urn 1110mento epistemol6gico. E a esse momento de vida que chama~ 
mos aqui "cristianismo nascente", querendo assim distingui-Io de um 

momenta posterior em que, face a cultul'a greco-latina, 0 cl'istianismo se 
come~a a tematizar, a explicar e a justificar.5 

Contudo, a novidade radical daquela experiencia do Ressuscitado s6 

cabalmente realizada pelos discipulos depois do Pentecostes, nao ap~ga 

5 ': Car~a aos Corintio:i, de CLEillENTE DE ROMA, datada da ultima decada do sec I 

e consldera,d~ urn do~ primeiros documentos onde a Paideia grega e integrada,' d~ 
forma e,,:phc:ta e de~lb~ra~a, na prega~ao crista. Come~a aqui 0 duplo dinamismo 
de !w{en:zarau d(! C~'l~ttarusmo e de cristianizariio do helenisnw (cf. Werner JAEGER 
CrrstwlH:imo Pnnutwu e Paideia Greaa Lisboa: Edi('oes 70 1991) 0 . • I' . b , or: ., u a 1 ecusa 
ex!? lClta de qualquer relavao de que sao ex em pI os acabados Taciano 0 Sirio 
(Dlscurso contra as, Gregos). ou, Tertuliano (Apologeticum, De spectaculi~ ... ). Em 
nosso entendel', P?rem, a pnmell'a obra que, de modo consciente, melhor espelha 
aquele dup1o. movlmento, talvez mais 0 primeiro que 0 segundo, e mais tardia: e 
a obra d,e OIUGEr..;E~, A~erca dos Prin~ipios (Ped.A:kh?n). Para urn estudo aprofun
dado deste pr?ces~o vlde Jaroslav PELIKAN, Chnstwtnty and Classical Culture. The 
},;~etamorphasls oj Natural Theolugy in the Christian Encounter with Hellenism 
G~[ford Lectures at Aberdeen, 1992-1993, New Hav~n & London: Yale Univer;ity 
PI e.s_s 199~, e R. A. MARKUS, A. H. ARMSTRONG, Fe C1'lstii e Filosa/La Creaa LisboD.' 
Umao Grafiea [;-;.d.l. b , • 
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o trayD de uniao do cristianismo com as esperanrras mais profundas 

do povo de Israel. 0 proprio Jesus em muitos momentos e de muitas 

maneiras - pela aceitac;ao do titulo de "Filho do Homem"; quando afir

maya que nao vinha revogar a antiga Lei, mas dar-lhe plena cumprimento, 
etc. - declarara essa continuidade com as verdadeiras, mas esquecidas, 
esperanc;as do "resta de Israel". Encontramos, assim, no 8eio do proprio 

cristianismo nascente uma tensao entre 0 jei e 0 ainda-ntio, tensao de que 

e tecido 0 misterio mesma da vida, e que a afirmarrao joanica da Encar

nac;8.o do Verba no 8eio de uma jovem judia agudizava ate ao indizivel. 

Nos Aetos dos Ap6stolos vamos encontrar com clareza essa tensao 

entre a novidacle de Jesus e a rnatriz judaica presente na dinanlica 

herygnuitica pos-pascal. Os seguidores de Jesus, em Jerusalem, organi

zados em torno de Tiago (0 Maior; cf. Act 12,17; 15,13ss), compreendem

se naturalmente eln continuidade com 0 judaismo.6 Para esses, a vida 

de acordo com J eSllS, 0 Messias crucificado, e a verdade inesperada do 

juclaismo. Na sua releitura hist6rico-salvifica, Jesus era ° Messias 

prometido que viera cumprir de modo inesperado as pronlessas da 

Alian,a, desde Abraao aos Profetas. 0 seu cristianismo e, pois, a perfei
~ao do judaismo,7 E ate aqueles que irao seT protagonistas da abertura 

do cristianismo aos gel1tios mantem essa matricia\=ao. Veja-se, a titulo 

llleramente exenlplificativo, entre muitos outros, como 0 discurso de 
Pedro e a defesa de Estevao (cf. Act2,14ss; 3.18; 7,lss) integram os 

acontecilnentos mais significativos da Alian\=a do Antigo Testamento, 

Por isso, a comunidade crista de Jerusalem vai naturalmente ao 

Templo (cf. Act 2,46; 3,1; 5,12.21 et passim), participa na leitura das 

Escrituras judaicas, e assirn par diante, sem qualquer sentimento de 

dissonancia. 0 mandato universal de Jesus (cf. Mc 16,15; Act 1,8; Mt 
28,19), POrenl, pare cia apontar para uma universalidade estranha a 
religiao judaica tradicional, alterando radicalmente a convic\=ao securi

zante da eleic;ao divina de Israel entre todas as nac;6es. 

G Todavia, em Jerusalem tambem hu a eomunidade dos cristiios helenistas (Act 6,1.9; 
9,29), como, alias, havia js. uma sinagoga onde se [alava grego. 

7 Marcel 8nlOr..; defendeu a tese de que 0 vent:i Israel - cristianismo nascente pre
tendin ser uma forma habil de pretender tornar-se uma {ieita religio, usurpando 
assim ao judaismo este estatuto reconhecido pel as autoridades romanas (cf. Verus 
Israel, Paris: Boccard 1948). 
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No cristianismo nascente vamos, pois, encontrar moment os de tensao 

parecidos com as que ja tinham acontecido entre 0 proprio judaismo da 
Diaspora - que varios seeulos a.C.,8 sobretudo em Alexandria, tambem 
tinha iniciado um processo de acultura~ao com 0 helenismo - e 0 judais
rna ortodoxo hassidico, jerosulimitano. Ora quando chegar a hora do 

cristianismo nascente se virar para a gentilidade esse judaismo da 
Diaspora vai ser decisivo para 0 seu proprio desenvolvimento. 

A dispersao que se seguiu ao martirio de Estevao (cf. Act 7,60; 8,1.4) 

e dos primeiros momentos que poe a comunidade crista em contacto 
com UIll meio relativamente desconhecido, nao judaico. Muitos cristaos, 
entre os quais 0 diacono Filipe, dispersaram-se pelos arredores, desig

nadamente pela Samaria, espalhanda-se rapidamente par outras cidades, 
mesma gelltias e afastadas, como Cesareia, Damasco, Chipre, Antiaquia, 
e autras. Esta dinamica que irradia de Jerusalem, cantudo, vai encontrar
-se COIn a prega~ao que 0 propria Jesus ja realizara em terras fortemen
te helenizadas: a Galileia, significativamente cham ada dos gentios, a Jiga 
das dez cidades cham ada Decdpole (cf. Mt 4,25),' Tiro, Sidon, etc. 

Fai em Antiaquia que, pela primeira vez, as seguidores de Jesus de 

Nazare, 0 Cristo, foram chamados cristiios (khristianous, christiani, cf. Act 
11,26). Sem entrarmos aqui na discussao do profundo significado que a 

atribui~ao de urn nome proprio cOlnporta, esta passagern rnerece a nossa 
aten9ao precisamente porque revela, em simultaneo, a continuidade e a 
ruptura da experiencia crista quer em rela9ao it matriz judaica, quer 

em rela9ao it sua envolvente cultural e religiosa. Em Antioquia podemos 
dizer que a experiencia crista estava suficientemente madura para poder 

ser denominada e identificada. 

Outro momento decisivo para 0 futuro do cristianismo primitivo - no 
forjar a sua identidade em meio do helenismo, ou em permanecer mais 
uma seita judaica10 

- tem Pedro como protagonista (cf. Act 10). Na visao 

8 Cf. Arnaldo MOMIGLlMW, La cultura griega y los judios, in: El Legado de Grecia, 
Barcelona: Critica 1983, 333s5. 

9 Nestas dez cidades liures do Norte da Palestina (Cisjordania e Transjordania) a 
ginwcisio grego comer;ara a substituir a esc ala judaica (yeshiva) vinculada a S1-
nagoga (cf. 2Mac 4,9). Cf. P. VIDAL-NAQUET, Du bon usage de lo trahison, in: In
troduction a Flavius Josephe, La Guerre des Juifs, Paris: Minuit 1977. 

10 No termo latina seita (secta) encontra-se tambem presente urn duplo movimento. 
Na relacao com seeD (cortar) indica urn rasgao, uma ruptura, um afastamento; na 
relaC;ao com sequor (seguir 0 seu proprio caminho, dirigir-se, procurar) revela um 
sentido mais identificador. 
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que Pedro tem no terra90 da casa de 8imao, 0 curtidor, em Jape, sao-lhe 

revelados outros criterios, que nao os judaicos, para avaliar 0 pura e 0 

impur~, quando 0 anjo Ihe diz para matar e comer de todos os animais 

da terra. 8endo, seguidamente, chalnado a Cesareia, a casa de Cornelio, 

centuriao romano, verificou que, estando a anunciar-lhes a Boa Nova de 

Jesus Cristo, 0 Espirito Santo desceu sobre os ouvintes (cf. Act 10,44), 

sendo eles pagaos e incircuncisos, 0 que deixou estupefactos os cristaos 

da circuncisao, isto e, os de observancia judaica. Par causa deste episodio, 

Pedro teve alguns dissabores junto da comunidade crista judaizante, em 

Jerusalem, que 0 acusava de ter comido com incircW1cisos. Teve entao de 

se justificar e explicar-lhes como ele proprio fora surpreendido, tendo si

multaneamente ganho um nova compreensao do que significava 0 cris

tianismo (cf. Act 11,1·18; 15,lss).11 Assim, entre judaismo e helenismo, a 

experiencia crista vai desenhando e escolhendo 0 seu proprio caminho 12 

em scntido cosmopolita, de abertura ao diferente, ao novo, ao estrangeiro. 

Todavia, 0 dialogo inevitavel do cristianismo com cultura helenista 

coeva ira ser protagonizado sobretudo pelo jovem fariseu, da escola de 

Gamaliel, aos pes do qual a multidao depositou as vestes ensanguenta· 

das de Estevao: Saulo de Tarso. Depois da sua conversiio fulminante, de 

acordo com 0 seu testemunho, foi constituido apastolo dos gentios (Act 22, 

21: "Ele, contudo, disse-me: IVai, porque e para os gentios, para longe, que 

eu quero enviar-te [exapostelo}'."). Voltou, entretanto, por algmn tempo, 

para a sua terra natal, Tarso (cf. Act 9,30), cidade tamhem ela marc ada 

pelo pluralismo cultural do helenismo, onde Barnabe, enviado em u1issao 

aos cristaos de Antioquia, 0 foi buscar, subindo depois ambos a Jerusa

lem (cf. Act 11,30). 

11 No celebre Concilio de Jerusalem, perante 0 pendor judaizante de Tiago, ficou claro 
o pensamento de Pedro sobre a circuncisao, assim como clarificada resultou 
a missao de Paulo junto dos gentios. 

11 Podemos dizer com mais propriedade: a sua Via (cf. Act 9,2.12; Didaque. Instru-
9i5es dos Apnstolos, 1), a Via da Vida, por oposir;ao a Via da Morte. Esta ideia de 
que ha do is caminlws, urn verdadeiro, outro falso, ilus61'io, remonta a Hesiodo (Os 
trabalh(Js e os dias, vv. 288ss) e era urn irnportante ensinarnento dos Pitagoricos 
- 0 homem est a numa encruzilhada, perante uma esjinge, tendo de se decidir por 
urn caminho - aparecendo tambem no Poema de Parm€mides (B 2, 1-9; B 6, 3; 7, 
1), num popular tratado filos6fico do helenismo, 0 Pinox de Cebe.'i, e ainda na 
Epistola de Banwbe. Era figurado pOl' urn Y deitado. (Cf. Werner JAEGER, ap.cit., 
21·22.) 
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Paulo era urn homem culto {cf. Act 26,24).13 Cidadao romano, sabia 
grego e tinha estudado numa das melhores escolas judaicas. Conhecia 

bern a cultura helenica: em Act 17,28, quando discursa aos est6icos e 

epicuristas atenienses, e para os predispor a aceitar a evangelha, cita a 

verso 5 dos Phaenomena, do poeta est6ico Aratos, da CHicia: '(Porque so

mos tmnbeln da sua rac;a", isto 13, da ra<;a divina. As suas Cartas, explicit a 

e implicitamente, fazem referencias a poesia, a filosofia, a etica greco

-latina. N a Carta aos Romanos 2,25, toma de emprestimo il etica heleni

ca a no,ao de consciencia (suneidesis). Do mesmo modo, a no,ao grega de 
virtude (a.rete), que nunca aparece no AT, nem mesma nos Sapienciais, 

e introduzida na Carta aos Filipenses 4,8, como modelo de vida que estes 
devem recolher dele mesmo, Paulo. It inutil multiplicar os exemplos que, 
alias, nao aparecem s6 nas Cartas de PauloY Mas a utilizac;8.o de no<;oes 

do helenismo, au a presenya de temas da filosofia grega na pregayao apos~ 

t6lica, nao prova de modo nenhum que 0 cristianismo nascente incorpore 

a cultura classica, ou que S. Paulo se tenha deixado influenciar especial

mente por u1l1a filosofia. 0 cristianismo nascente, de modo geral, esta todo 

devotado a experiencia e ao testemunho do Ressuscitado, e nao tanto 
interessado na articula<;ao ou harmoniza<;3.o de mundividencias. 

Em certos momentos, S. Paulo tenta ir ao encontro da cultura helenica. 

Por exemplo, na sua estadia em Atenas, relatada em Act 17,16-34, perante 
a filosofia est6ica e epicurista. Nao vai, todavia, para dialogar, no sentido 

de uma disputa filos6fica racional, mas para anunciar Jesus Cristo 

Ressuscitado. A estrategia de Paulo 13 clara: aceita ir ao terreno dos 

interlocutores, apelando para urn sentimento religioso universal que nos 

gregos se manifestava mais do que em qualquer outro povo, 0 que era 

13 Diferentemente da maioria dos Apostolos (cf. Act 4,13). 
14 V.g, , em Tg 3,6, aparece a nor;ao orfico-pitagorica, interpretada pelo estoicismo, 
~o "cicIo da gera.-;ao", aqui combinada com a ideia da ekpurosiJ;, ou seja, do 
jldgamento pe/a fogo da injusti<;a deste mundo. cr. ainda, em ICo 11,14, a ideia 
de que a propria physis participa fla pedagogia humana (physis didakei), ideia 
tao eara ,8. releitura que as Padres da Igreja farao dos fi16sofos gregos; em Tt 
1,12, e cltado 0 celebre dilerna da obm Oraculos, de Epimenides de Cnossos: 
"T~dos as cretenses sao mentirosos ... "; em ICo 15,33, Paulo recupera, do paeta 
latll10 Menandro (frag. Thafs, 218, Comicorum Atticorum Fragmenta, ed. Kock, 
III, Leipzig 1888, 62, apud Werner JAI<;GER, op.cit., 25) uma maxima que se 
tornara popular: "As mas companhias estragam as bons costumes", au ainda 
a "nao facto 0 bern que quero e fatto 0 mal que mio quero" (Rm 7,19), ou 0 eco 
ovidiano: video meliora proboque, deteriora sequor. 
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evidente pelo mimero de altares erigidos a todos os deuses. Entre os al

tares descobre ate un1 de die ado "Ao Deus Desconhecido". E exactan1ente 

desse Deus Desconhecido que ele lhes vern falar. A natural curiosidade 
dos atenienses e 0 seu apetite incontido por novidades fizeram com que 

a escutassem. 
E not6ria a confianga com que Paulo comec;a a sua pregac;ao. Fala-lhes 

de Deus, Senhor do ceu e da terra, da sua obra, 0 kosmos e a homem, 0 

tempo, sustentando que vivemos, nos movemos e existimos na divindade, 
e que Deus fixou urn dia para julgar 0 mundo com justiga, sugerindo a 

teoria da purificac;ao final pelo fogo, e assim por diante. Perante est6icos, 

urn est6ico nao diria melhoT. Sem mostrar como entende diferentemente 

todas estas teses, Paulo apela persuasivamente para a continuidade, para 

o que ha de comum entre 0 que eles profess am e 0 que ele Ihes anuncia, 

como que a preparar 0 terreno para a Boa Nova que lhes traz. Nao apela 
para os acontecimentos da hist6ria judaica, como faria se estivesse per ante 

uma comunidade judaica da Diaspora. Quando, porem, 0 anuncio chegou 

a Ressurrei~ao de Jesus de entre as mortos, nao quiseram escutar mais: 

"Para a proxima te ouviremos!" E foram muito poucos os que aderiram 

aD Caminho. Apesar de Paulo ter orientado a sua prega<;ao no sentido 

de apresentar Jesus como Salvador (Soter) universal, e nao tanto como 

a Messias da esperanl!a judaica, 0 resultado foi poueo animador. De

pois deste fracasso Paulo retirou-se para Corinto. Para alem do lamento 
por eles, por nao aproveitarem este ten1po oportuno de salva~ao (/wiros), 

os brios de Paulo tambem ficaram feridos: anunciara 0 Evangelho no 

corac;ao espiritual da cultura grega, em Atenas, no pr6prio Are6pago! 

Mas 0 resultado fora frustrante. 
Este momento paulino e deveras significativo. De eerto modo e mais 

que paulino; 13 0 arquetipo de uma vontade de cristianizar;iio do helenismo 

que se repetira vezes sem conta na hist6ria posterior do cristianisn1o. 0 

ponto de partida de Paulo e a confian,a na sua inteligencia e na sua 
capacidade discursiva perante a filosofia grega. Mas nao e s6 isso. A IllZ 
da Carta aos Romanos 1,19~21, ficamos a saber ern parte a razao do 

optimismo de Paulo: Deus revela~se tambem naturalmente it razao. Os 

gregos haviam chegado racionalmente ate a existencia de un1 Deus 

poderoso, invisivel, partindo da observal!3.o do kosmos. Esta revelaC;ao 

natural deveria ser uma propedeutica para a aceitagao do Evangelho, mas 
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naD foi. A luz do paradigm a classieD do conhecimento, Paulo tinha razao 

em esperar essa conclusao. Para Platao, por exernplo, a inteligencia, 0 

conhecin1ento, determinam 0 querer. Nao seria passivel, neste paraciigIna 

intelectualista, uma atitucie de recusa depois de a inteligencia ja ter 

compreendido 0 caminho verdadeiro. A solw;ao deveria passar, antes, pela 

afinnac;8.o de que naD compreendera correctamente, ou seja, pennanece

ra na ignorancia. Mas Paulo nao retira essa conclusao desculpabilizante: 

a razao grega chegou, efectivamente, a urn verdadeiro conhecimento 

sabre Deus que os deveria preparar para 0 conhecimento pleno. Mas eles 

recusaram, por iS80 nao tem desculpa. 

Na III Carta aos eorintios 1,17ss, pereebe~se melhor a alcanee positivo 

que 0 desaire da prega~ao no Areopago teve em Paulo. Nao mais tran~ 

sigini eonl a sahedoria paga, nao mais eedeni a sua linguagem, nao mais 

repetini essa atitude provineiana. UOs judeus pedem sinais, e as gregos 

procuram a sabedoria; nos, porem, anunciamos a Cristo erueifieado, que 

e eseandalo para os judeus e loucura para os gentios." Paulo acaba por 

cOlnpreender que transporta, em vasos de barro, algo muito maior do que 

o judaismo e a sua Lei, do que 0 helenismo e a sua sabedoria, do que a 

eondi\=ao social e sexual: uNao ha judeu nern grego, nem eseravo nem 

livre, nao ha homem nem lllulher, pois todos vos sois Uln so em Cristo 

Jesus." (Gl 3,28)15 Eis uma atitude genuinamente cldssica, tao antiga e 

tao nova que, vinda do eristianismo primitivo, permanece hoje como 

repto mais do que nunea actual. 

Mas apesar desta abertura universalista de Paulo, logo a primeira 

gera~ao dos Padres da Igreja, muitos deles homens cultos, filosofos 

form ados nas escolas de Atenas e Alexandria, vao iniciar urn dialogo 

privilegiado com a munda greca-Iatino. 16 It natural, vista ser este 0 mundo 

15 Cf. Bruce VAWTEH, 0 ulliversalismo no Novo Testamentq, in: Concilium 121 (19771 
1) ~ Diversidade Etnica. Sociologia da Religifio, 89~96. E de rea1<;ar que as escolas 
filosoficas mais importantes do helenismo, estoicismo e epicurismo, admitiam es~ 
cravos e mulheres como discipulos, a par dos homens livres. 

H> A cultura ocidental e permanentemente refeit~ par este dialogo, afil'mam K. 
KUN'l'Z~fANN e J. CHLOSSER (edit. et public.), Etudes sur Ie Judaisme Helle~ 
nistique, Congres de Strasboul'g (1983), Paris: Cerf 1984. Rudolf BULTlvlANN, 
ultrapassando aquele prov8.vel provincianismo, diz, par seu turno, em La 
conception de l'homme et du monde dans le Nouveau Testament et dans l'helle· 
nisme (1940), in: Foi et Comprehension. *L'historicite de l'homme et de la 
revelation, Paris: Seuil 1970, 456, que "Ie probleme de l'hellenisme et du 
christian is me est un probleme que est perpetuellement pose it l'homme." 
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de entao. Mas a recusa de dialogo, par um Iado, au a dissaluctao do cris

tianismo num conhecimento (gnosis), par outro, permanecerao sempre 

como atitudes possiveis (Taciano e Tertuliano, no primeiro caso; a gnose 

de Valentiniano, Basilides, Marciao ... , no segundo), par entre as quais a 

experi€mcia crista vai fazendo 0 seu caminho. 

III. CONTINUIDADE OU RUPTURA 

COlltilluidade au ruptura? Ha algo de artificioso no modo de colocar a 

questao. Certamente que ela pode ajudar aquele que procura classificar 

e cornpreender a emergencia do cristianismo em rneio do sincretismo re~ 

Iigioso e cultural do helenismo. Mas a continuidade e/ou ruptura a que 

as cristaos primitivos poderiam ser sensiveis nao se lhes colocava de 

modo teorico e especulativo, antes de modo religioso e moral. As ac~6es 

pessoais e os acontecimentos estavam a partida insertos numa hist6ria 

de salva~ao, pelo que a possibilidade da sua compreensao estava dada ab 

initio, pela aceita<;ao ou rejei~ao de que era objecto 0 anuncio do Evan~ 

gelho. Onde havia acolhimento da Palavra havia natural continuidade,17 

onde nao houvesse acolhimento da Boa Nova, naturalmente, nao haveria 

continuidade. Este acolhirnento da Palavra significava a aceita\=ao da 

propria Pessaa de Cristo Ressuscitado, mais do que a adesao a uma 

sabedoria salvifica de per si. 
Par isso a experiencia crista nascente nao tern uma mundividencia,18 

is to e, uma especula<;8.o te6rica, um saber, em luta com a mundividenci.a 

grega, procurando dar repostas proprias, mais au nlenos racionais, a urn 

conjunto de questoes formuladas sobre 0 princfpio (arllhe), a constituigao 

da realidade, a natureza da aegao, etc. Certamente 0 cristianismo naseen

te foi desenvolvendo urn ntistagogia celebrada, mas nao urn cicIo de 

disciplinas enciclicas alternativas ao das escolas helenicas, porque ele 

brota ao mesmo tempo de acontecimentos historic os respeitantes a vida 

e morte de Cristo e da experiencia da fe pascal. 

17 S. JUS'rJi'W DE ROMA, II" Apologia, 7, compreendera esta continuidade a partir das 
sementes do Verbo disseminadas em toda a humanidade. 

1B Aceitamos, por isso, a este propos ito, a tese de Rudolf BULTMANN, apresentada no 
artigo j<i referido, La conception de ['hol1une ... , 445ss. 
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Com efeito, a fe na ressurreic;ao do carpo, como vimos no epis6dio de 

Paulo no Are6pago, e urn dos aspectos que mais dificuldades coloca aDs 

destinatarios helenistas, porque para estes a ideia de uma existencia para 

alem da mOTte Hsiea releva da imortalidade da alma, quer na versao 

hilozoista da diluilY8.o no Todo, quer nas religi5es orfico-pitagoricas e mis

tericas como ciclo de nascimentos purgatorios, quer na filosofia COD1D 

exig€mcia moral e metafisica. Mas a afirmac;ao da ressurreic;ao do corpo 

como corpo glorioso, pOl' acc;ao direct a do pader de Deus, deveria parecer

-lhes assaz estranha, contradit6ria e aberrante. 0 carpo e urn Iugar 

pl'oblematico na cultura e fila sofia grega, tendencia que 0 s1ncretismo 

helenista acentuou. Mas esta dificuldade e apenas urn caso particular das 

dificuldades levantadas pela categoria de rela<;iio. 19 

Todavia, a cristianismo apenas e consequente com a sua fe. 0 misterio 

de Cristo des de cedo comec;a a ser compreendido como 0 misterio do 

Verbo que se fez carne (Jo 1,14). Este movimento de descida (hatd.basis), 

de esvaziarnento do Verba de Deus (henosis, ehenosen) (cf. FI 2,7: "es

vaziou~se a S1 meSIlla, tomando a condic;ao de servo") era algo intolenivel 

para a espirito grego. Que estranho deus era esse que decidira partilhar 

da misenivel condigao dos mortais, baixando do Oliropa, da sua empirea 

rnorada, onde participava da irnortalidade? Alem do rnais, em Jesus, 
mais do que a divindade, sobressaia 0 seu excesso de hurnanidade, como 

se, paradoxalmente, 0 divino se revelasse na incompanivel dogura de urn 

hOlnem. 

A topografia simb6lica helenica sobrevaloriza sempre a ideia de subida, 

de ascensao (anabasis), em todas as suas dimensoes (ontoI6gica, gnoseo-

16gica, etica, politica).20 0 Deus naD desce: a hom em e que deve esforgar~ 

-se por subir.21 Ainda por cima, para os cristaos este Verbo Encarnado e 

identificado corn a Verbo Criador (Jo 1,3: "Tudo come<;ou a existir par Ele, 

e sem Ele nada foi criado."). Estoutra no<;iio - Cria<;iio - presta-se igual

ll1ente a dificuldades. Urn homem do helenismo, peculiarrnente se fosse 

HI Marc RIeHm, Le corps. Es~·ai sur lJinteriorite, Paris: Hatier 1993. 
~I) A dialectica descendente, na Alegoria da Caverna, de PIatao, nao e analogavel a 

ldrwsis, pais ai nao ha esvaziamento, ani qui lam en to. Bern pelo contnirio: 0 fil6so~ 
fo desce com uma eonsciencia aereseida aeerea da ilusao; nao perde a consciencia 
na descida pois entao a sua aC9ao paideutica seria impossive!. 

21 Isto e evidente em Platao e Aristoteles, assim como na etica est6ica. Para os epi~ 
curistas a cisao era ainda mais extrema. 
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estoico, nao teria dificuldade em compreende-la, mas provavelmente 

entende-la-ia a maneira de uma demiurgia, de urn deus que impoe leis 

racionais ao IWSlTlOS e e principio de movimento do mesmo. It este 0 

alcance do Verbum no estoicismo. 

Poder-se-ia ver no universalisIllo do cristianismo nascente acima 

detectado, a propos ito de Paulo, em GI 3,28, uma especie de parentesco 

natural com 0 cosmopolitismo est6ico, para queln 0 mundo era a sua p:i~ 

tria. Com efeito, pel a sua propria din~l.Inica. 0 cristianismo e de certo 

lnoda apatrida. Mas nao e bem assirn: 0 cristao e urn crente, nao um 

cidadao a DaO ser cla Jerusalem celeste. Nesta terra nao tern patria, 

porque qualquer patria pode ser a sua. Mas a tensao escatol6gica que 0 

anima imprime-Ihe uma orientac;ao para mais alem. 22 

o dOlninio da hist6ria e, precisamente, urn dominio em que as con· 

cep~6es gregas e cristas se opoem. Para 0 homem helenista, imbuido de 

cultura grega, a hist6ria e compreendida analogamente ao processo de 

deveniencia da natureza. Ja assim na tragedia, ja assim no estaicismo: 

a hist6ria tel11 os seus ciclos tal como a natureza. Nao ha nada de novo 

debaixo do sol, sobretudo no helenismo tardio, com a preeminencia dada 

a deus as como a Tz1hhe (Fortuna) e a Heimarmene (a Sorte, 0 lote fixado 

pelo Destino). Neste sentido, apesar de Her6doto e Tucidicles, a historia 

nao ganhou dignidade e densidade humana: e apenas urn caso particular 

do possive!. 
Ora 0 cristianismo tem uma visao mais agonica e tensional da hist6ria. 

Esta nao e analogavel com a "historian da natureza, pois 0 que da den

sidade a hist6ria e a densidade das opc;oes humanas.23 Neste particular, 

o cristianismo nascente continua a visao cla hist6ria do AT, onde a Alianc;a 

de Deus CODl a seu povo constitui 0 fulcro que da unidade e sentido a 
historia. 0 haggadah ritual da noite de Pascoa onde 0 mais velho da 

fan1ilia, normalD1ente 0 pai, contava ao filho mais novo os feitos de Deus 

22 Veja.se esse magnifico e tocante tcstemunho de INAclO DE ANTIOQU1A, Carta aos Ro
manos 72: "DenLro de mim ha uma agua que murmura e diz: 'Vem para 0 Pai'. 
Nao Si;lt~ prazer pela comida corruptivel, nem me atraem os prazeres desta vida." 

23 Cf. Rudolf BULTMANI\, Histoire ct Eschatologie dans le Nouveau Testament (1954), 
in: Foi et Comprehension. *':'Eschatologie et Demithologisation, Paris: Seuil 1969, 
112-128. 
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na hist6ria de 18rael,24 tinha urn escapo moral e religioso para 0 momenta 

presente: Deus foi e e fiel as suas promessas. Nao era uma his tori a ra

cional dos faetos, mas antes uma inicia(,:ao. Pretendia-se inserir 0 ouvinte 

nessa tradi~ao) para que ele a assumisse e prolongasse, respondendo ao 

apelo de Deus. A historia e a historia da responsabilidade (fidelidadel 

infidelidade) do homem em face da Alian~a. A felicidade QU infelicidade 

do homen1, de acordo com a equa\=ao da teologia cia retribuic;ao, depende 

cia sua resposta. Durante muito tempo, pelos n1€nOS ate aos Hvros 

Sapienciais,25 esta retribui9ao foi entendida como retribuic;ao intramun

dana. Esta visao esta ainda presente nos discipulos de J eSliS, quando 

antes cia Ascensao Ihe perguntam se e agora que vai restaurar 0 TeinD 

de Israel (cf. Act 1,6), identificando-o com 0 Reino de Deus da prega~ao 

de Jesus. Apesar da resposta, as comunidades cristas esperam para breve 

a Parusia. as cristaos estao convictos de participarem ja na comunidade 

escatol6gica, de viverem nos ultimos dias, na plenitude do tempo (cf. GI 

4,4). Em llluitos passos das Cartas de Paulo detectamos essa prega~ao do 

fim do tempo iminente (cf. Act 17,31; Rm 2,6; 1Co 1,8; 1Tes 4,15; Ap 6,12). 

Mas a medida que 0 tempo passava e a segunda vinda, entendida daque

Ie modo, nao acontecia, come~ou a ser necessaria dar sentido a esse tempo 

de espera, a esse tempo intermedio entre a jd e 0 ainda~lulo: a Dia 

do Senhor e afastado para urn futuro indeterminado, a que permite a 

emergEmcia da historicidade. 

Nesta abertura do cristianismo nascente ao tempo novo e oportuno, ao 

!lair6s da salvac;:ao de Deus em cada tempo, reside justamente 0 seu ca~ 

racter classico: a capacidade de romper novas caminhos, de exorcizar 0 

medo e inutilidade, de dar sentido ao porvir, de conceder asas a liberda~ 
de e a alegria do Espirito. Verdadeiramente, ha algo de grande na ora~ao 

pl'eferida de J.S. Bach: "0 Deus, nao deixes morrer a alegria que ha em 
. !" film. 

Jose Maria Silva Rosa 

24 Recita~ao que nas palavras de Jesus, na lJltima Ceia, assume urn teor claramente 
escatol6gico Ccf. Jo 13ss). 

2~ 0 Livro de Job coloea um gravissimo problema - 0 do inocente sofredor - a esta 
teologia da retri.bui~ao, que ~ breve trecho teve de rever a sua concep93.o de tempo, 
? que determma 0 surglmento de orienta<;6es escato16gicas no periodo 
mtertestamentario, designadamente no livro de Daniel. 

HERAN<;:A E ACTUALIDADE DOS PADRES DA IGREJA 

1. HUMANITAS CLASSICA E SAPIENTIA CHRISTIANA 

Ha dez an os (10 de Novembro de 1989) a Congrega~ao para a Educa~ao 
Catolica tornou publico urn import ante documento sobre 0 estudo dos II 
Padres da Igreja na formw;iio sacerdotal. 1 0 n. 43 da referida I nstructio \1 
refere-se a relac;ao entre a cultura au humanitas classica e a anuncio ela 

novitas christiana levada a cabo pel os Padres da Igreja. Ai se recorda que 

as Padres "imprimindo a antiga humanitas classica a selo cristao, foram 

as primeiros a lan<;ar a ponte entre 0 Evangelho e a cultura profana, tra

'rando para a Igreja urn rico e laborioso program a cultural que influenci

au profundmnente os seculos sucessivos", a termo humanitas designa) 

neste caso) 0 valioso patrim6nio cultural e sapiencial da civilizac;:ao 

greco~romana. Por seu lado, 0 qualificativo "classica" aponta para un1a 

exemplaridade ou modelo (em sentido normativD e historico) de eleva~ 

da perfeic;:ao que se impoe a posteridade pelos seus valores perenes. 

as "Padres" 2 sao, em primeiro lugar, "filhos" duma cultura que 

souberam assimilar e transformar, atraves de uma osmose cultural que 

I AAS .82 (,1~90) 60?~6~6_ Varios documentos do magisterio recente se tinham ja 
refendo a ImportancIa do estudo dos Padres. Cf. Presbyterorum Ordinis 19-
R.atio jilndC!,nentolis institutionis sacerdotalis, 8,46.54 (AAS 62,1970,321ss)~ ve; 
all1da a mms recente enciclica Fides et Ratio, 38~41. 

2 Para 0 significado de "Padre", cf. A. BENOIT, Attualita dei Padri della Chiesa 
Bologna 1970, 45~70; A. HALLb:UX, Pouquoi les Eglises ant-elles besoin aujour: 
d'hui d'une theologie patri.~tique?, in: Les Peres de l'Eglise au XXe siecle. Histoire~ 
~Litterature~Theologie, Paris 1997, 511~513. 
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