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Apresentação

As crianças estão naturalmente no Reino de Deus. Acreditam 
realmente que o brilho das estrelas pode ser um sorriso do 

céu. Para isso elas não precisam de muitas explicações. Mas nós 
bem cedo deixamos de ser crianças, e precisamos dar muitas vol-
tas, com muito trabalho, para alcançar a madura simplicidade 
de uma segunda infância. Precisamos de explicações, caminha-
mos entre perguntas e pesquisas, buscamos respostas em que as 
verdades complexas voltem a ser simples. Os apóstolos de Jesus, 
como se lê na Carta de Pedro, pediam que os cristãos estives-
sem sempre prontos a explicar as razões da sua esperança. Esta é 
uma narrativa que deseja explicar. É fruto da fadiga para voltar 
do complexo ao simples.

A fé cristã tem a ousadia — escândalo e loucura — de con-
fessar a história de Jesus como centro do universo, de todo ser 
e de todo saber, do verdadeiro poder e da verdadeira vida, da 
beleza e da bondade. Num mundo pluralista onde há todo tipo 
de crentes e de não crentes, esta pretensão é simples até demais e 
muito complexa. O nosso tempo não aceita as pretensões de sín-
teses e centros que queiram absorver em torno de si a pluralidade 
dos mundos e das verdades. As grandes narrativas, as filosofias 
monumentais, as sumas teológicas, as enciclopédias de todo o 
saber são esforços que nos fazem sorrir. E, no entanto, a fé cristã 
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não pode ter outro critério iluminador para o conhecimento de 
todas as coisas senão Jesus.

Começamos, então, por Jesus, por sua história. Que o seu 
Espírito, o Espírito Santo prometido para nos conduzir até a 
plenitude da verdade, nos ajude a fazer um caminho delicado, 
simples, mas cheio de tentações! Uma delas é andar pelas late-
rais, perder-se na floresta de comentários, escritos, pensamentos, 
estudos, na imensa literatura que estes dois milênios produziram 
procurando interpretar Jesus, a “grande história”, concentração e 
irradiação de tantas histórias. Do outro lado, estaria a presunção 
de percorrer sozinho, interpretar sozinho, desconhecer soberba-
mente os outros no caminho, andar por uma estrada de subje-
tivismo autoritário. E a pior de todas, a pretensão de alcançar a 
plenitude da verdade sobre Jesus com o próprio esforço ou com 
um acúmulo de informações. Ele iria sorrir.

Este é um texto basicamente narrativo — quer mais uma vez 
contar a história de Jesus. Mas não se consegue fugir da necessi-
dade de meditação, até de contemplação, como em certas cantatas 
barrocas, em que a narrativa é escandida pelo coro que comenta 
os fatos. Método, aliás, do teatro grego, em que o coro é o pano 
de fundo que dá perspectiva aos personagens. Procurei expressar 
os diversos acontecimentos e temas como em uma sinfonia, com 
grande esforço de linguagem, sem a intenção de analisar exaus-
tivamente o desenrolar dos quadros. Além disso, é um escrito 
“confessante”, que provém de dentro da fé cristã. Como toda teo-
logia, busca “crer para compreender”, mas também “compreen-
der para crer”, para crer melhor!
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Não há, neste texto, indicações de autores nem das Escritu-
ras, que são livremente citadas. Muitas citações, sobretudo bíbli-
cas, seriam conhecidas e familiares, e dispensam sua indicação 
nas intenções deste escrito narrativo. Outras o tornariam cientifi-
camente preciso, bem ilustrado, mas o deixariam também pesado 
e talvez rebuscado, e poderiam criar incômodo e estranheza 
quando se quer dizer de forma simples, quanto é possível, o que é 
essencial sobre Jesus. Isto não significa que este escrito não esteja 
ancorado nos autores, nos comentários, nos debates, nas pesqui-
sas, na história da “cristologia”. Tudo isso pode ser encontrado 
nas bibliotecas de teologia. A seriedade e a dignidade das fon-
tes obrigam a considerá-las como merecem e segundo todos os 
recursos disponíveis de conhecimento. Estão, porém, implícitas, 
pois não se trata de um estudo de exegese bíblica para constatar a 
veracidade, as formas e os significados da linguagem e dos fatos 
do Novo Testamento. Nas fontes, na composição do Novo Testa-
mento, há certamente muita poesia, muita metáfora e alegoria, 
bom aproveitamento da literatura da época. Isso não diminui a 
verdade dos fatos. Pelo contrário, a poesia, a metáfora, a epopeia 
dizem a verdade com a profundidade de sentido que a mera his-
toriografia científica não alcançaria. Além disso, nada é dito por 
acaso; tudo o que foi escrito tem um sentido que a fé cristã pode e 
deve interpretar. Aqui, dentro de limites bem modestos, pretendo 
continuar o caminho empreendido pelos evangelistas, incluindo 
no fio narrativo as informações que as ciências bíblicas, as ciên-
cias humanas e a sabedoria científica em geral dispõem, sem exa-
gerada preocupação.
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Ultimamente, os estudos sobre Cristo, de modo geral, retor-
naram da longa e complexa história dos dogmas, dos conceitos, 
das definições e tratados temáticos, para a originalidade bíblica, 
para as narrativas do Novo Testamento e seu ambiente tradicio-
nalmente hebraico e secundariamente helênico. Pode-se tomar 
cada texto do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, e exa-
minar a “cristologia” — a compreensão e o anúncio de Cristo 
— que fazem seus autores, pois cada um tem — como até hoje 
todo autor, todo teólogo, todo escritor — a sua própria maneira, 
lógica e coerente consigo mesma, de ver e apresentar Jesus. Como 
fotógrafos que escolheram, por suas próprias razões pastorais 
ou simplesmente humanas, um ângulo próprio e diferente dos 
outros, ainda que todos tenham fotografado a mesma pessoa. 
Mas pode-se seguir outro método: passar gradualmente pelos 
diversos autores e seus textos, pelos diversos ângulos de vista, e 
contar progressivamente as diversas visões, complementares e 
enriquecedoras entre si, à medida que se narra os acontecimentos 
da vida de Jesus e dos seus discípulos. É mais complexo e intrin-
cado. E aqui se segue este segundo método. Não é uma novidade: 
em diversas épocas da teologia se renovou esta forma de narrar os 
“mistérios da vida de Jesus”.

A tradição de São Francisco de Assis vem em meu socorro 
nesta escolha. São Boaventura, por exemplo, escrevendo sobre os 
mais altos mistérios de Deus e do mundo, da Trindade, da criação 
e da história humana, dizia convicto: “Deve-se começar pelo meio, 
que é Cristo”. E diversos franciscanos descreveram, segundo uma 
inspiração sapiencial, com a inteligência dos substantivos e com o 
afeto dos adjetivos, Jesus como “árvore da vida”, com seu tronco 
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forte, suas raízes antigas, sua seiva de vida, seus ramos que nos 
alcançam e seus frutos que nos alimentam. Aspiravam mais ao 
“sabor” do que ao saber. De certa forma sigo esta tendência, como 
teólogo bem menor. Tão menor que, até pelo fato de acreditar em 
estrelas, talvez possa chegar a ser criança no Reino de Deus. 

***

Agradeço ao Frei Zezinho, que leu o manuscrito, e às Irmãs 
Paulinas, que o acolheram. Dedico este trabalho à pequena fra-
ternidade cristã em que estou vivendo e aos amigos e amigas da 
Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre.

Frei Luiz Carlos Susin



A estrela de Belém 
e de Nazaré

Todos sabemos como começou: uma estrela brilhou no Oriente, 
e os sábios, de terras distantes, vieram a Israel reconhecer o 

menino. “Uma estrela grande que nasce no céu é sinal de alguém 
recém-nascido que será grande na terra”, acreditavam os sábios. 
E foram, como era de esperar, para Jerusalém, a capital, bater às 
portas do palácio de Herodes. Onde poderiam procurar alguém 
grande senão em um grande lugar? Criaram, então, a maior con-
fusão: alguém estaria desafiando o poder de Herodes? Mas ele, 
que não sabia se acreditava nos sinais da religião de estranhos, 
tinha na corte os sábios de Israel, e estes sim eram confiáveis: 
doutores da Lei, bons conhecedores das Escrituras. E eles, de fato, 
acertaram no profeta Miqueias, embora fosse um profetinha do 
campo, contemporâneo do grande Isaías. Este, ilustre profeta de 
Jerusalém, quase havia deixado Miqueias na sombra, não fosse 
alguma coincidência que afamou a ambos. E, no entanto, era o 
menor, Miqueias, quem dava um bom indício: “E tu, Belém... de ti 
sairá”. E aquela reunião de notáveis de Jerusalém não teve melhor 
alternativa: “Portanto, é em Belém”.

Mateus, mais tarde, contaria tudo isso com certa ironia para 
uma comunidade cristã já misturada, em que alguns descen-
dentes de Israel não estavam se sentindo muito à vontade com 
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os pagãos que batiam às portas da comunidade nova, pois estes 
eram gente que trazia crenças estranhas, que acreditava em estre-
las, em sonhos. Mateus fazia, deste modo, uma suave advertência 
aos judeus que agora eram cristãos: em Israel, no tempo de Hero-
des, tinha-se a cabeça certa, mas o coração errado. Israel possuía 
as Santas Escrituras e a mais bela tradição. No entanto, Herodes 
fez desta sabedoria um meio para tentar matar o menino. Os de 
longe, de outra religião, vinham reconhecer e honrar o menino, 
e seu sinal era realmente estranho, uma crença um tanto impura 
aos olhos dos judeus, mas eles tinham um coração reto. O Espí-
rito falou mais ao coração do que à cabeça. E foi assim que em 
Israel o menino — e, depois, o homem feito — não foi reconhe-
cido pelos “chefes” de Jerusalém. A ambição de poder e todas as 
perversões que a acompanham lhes fechavam os olhos do cora-
ção. Por isso, até hoje o presépio põe junto de Jesus um burro e 
um boi, lembrando os primeiros versos do profeta Isaías, no pri-
meiro capítulo: “O boi conhece o seu dono, e o jumento, a man-
jedoura de seu senhor, mas Israel é incapaz de reconhecer, o meu 
povo não entende!”.

Sorriso ou ironia de Deus — ou subversão de Deus —, o fato 
é que, apesar da resposta certa, mas feita com segundas inten-
ções, não foi a palavra de Herodes que guiou os sábios. A própria 
estrela, aquele estranho sinal de Deus, considerada superstição, 
se tornou “estrela guia”, conduzindo assim de Jerusalém para 
Belém, do centro para a periferia. Desceram os sábios de onde rei-
nava esplendidamente Herodes para aquela cidadezinha despre-
zível de pastores, cujo único orgulho possível era ser a terra natal 
de Davi, algo que se perdia no tempo e jazia quase esquecido. Mas 
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ali, conforme a informação de Lucas, perto do povoado, numa 
gruta de proteção para animais e pastores, encontraram o recém-
-nascido enrolado em panos improvisados, com a mãe e seu bom 
José, que estavam em Belém só de passagem, cumprindo suas 
obrigações como todo mundo.

A informação de Lucas é bastante detalhada: José e Maria 
tinham subido o caminho desde Nazaré, da Galileia, até as mon-
tanhas de Judá, para se apresentarem, no lugar de origem, ao 
recenseamento obrigatório das províncias do Império Romano 
sob o governo de César Augusto. Havia, na ocasião, grande mul-
tidão em movimento, e no meio da inquietação geral, José com 
sua esposa grávida. Em Belém, diz Lucas secamente, “não havia 
lugar para eles” — muita gente de fora? Incômodo com mulher 
grávida? —, e afinal as dores de parto surpreenderam Maria, 
quase desabrigada. É como se a sombra de uma cruz, uma sina 
de rejeição e de abandono, já começasse a se delinear na chegada.

Os sábios não foram os primeiros a reconhecer o menino, se 
passamos de Mateus para Lucas: o menino nasceu em um campo 
de pastores, que eram gente bronca, dividiam suas vidas com seus 
próprios animais, dia e noite. Sem instrução, não sabiam ler coisa 
alguma, muito menos as Escrituras em língua clássica e antiga. 
Mesmo assim, embora pobres e à margem dos acontecimentos 
sociais, eram gente de Israel, e, se não acreditavam em estrelas, 
acreditavam em anjos — e para isso não precisavam ler. Pois foi 
um anjo — o já famoso “anjo do Senhor”, o grande portador das 
boas mensagens divinas — quem lhes sussurrou enquanto vigia-
vam seus rebanhos no meio daquela noite, como tantas outras 
de inverno, que seria, a partir de então, abençoada: “Nasceu para 
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vocês um salvador! Bem aqui perto, como um filho de Davi, um 
Davi redivivo que reunirá o povo perdido”. E completou, como 
quem diz algo ainda mais inacreditável: “Vocês vão encontrá-lo 
na manjedoura, enrolado em panos, numa gruta!”. Os pastores 
acreditaram, encontraram o menino com a mãe e se alegraram. 
Alegria de pobre na terra, alegria de nobre no céu: anjos em 
multidão povoaram o céu para cantar com eles naquela noite. É 
assim que conta poeticamente Lucas: “E a glória de Deus envol-
veu aqueles pobres”. E eles, cheios de júbilo, saíram a contar o 
que viram por onde andavam. Certamente para o meio de outros 
pobres, não para Herodes e os seus comparsas. Não foram para 
Jerusalém, pois não era lugar para eles. Aliás, nem os sábios vol-
taram para lá: Mateus, além de falar corajosamente da estrela e 
sem receio de dizer que sonhos também falam de Deus, informa 
que o anjo do Senhor avisou-os em sonho, e os sábios desviaram-
-se de Herodes, sem voltar, como o combinado, para dizer onde 
estaria o tal recém-intruso. Foram direto às suas terras distantes. 
Se deviam contar algo, era para os distantes.

Em Israel, desde que Jacó sonhou com uma escada entre o 
céu e a terra por onde circulavam anjos, também prosperava a 
linguagem dos sonhos e dos anjos. Nisso os judeus tinham crença 
em comum com as outras religiões, dos povos vizinhos. E nem 
mesmo precisaram esperar por Freud para interpretar, pois isso 
era imediato. Assim sonharam os patriarcas e os profetas, reis e 
gente comum. Sonhou também José: o anjo do Senhor avisou-o 
que devia fugir da polícia de Herodes, que fosse com a mãe e o 
menino. José não disse nem uma palavra: acordou, e fez o que 
lhe tinha sido pedido. Para escapar dos mandados de Herodes, 
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precisou se expatriar, deixar sua família, sua língua, sua casa, 
como havia feito o patriarca Abraão. Havia enfrentado viagem 
com grande sacrifício, por andar com a esposa grávida, para obe-
decer às leis dos homens. Agora enfrentaria outra viagem mais 
longa e perigosa, por andar com a mãe e o recém-nascido em exí-
lio através de fronteiras e desertos, para obedecer aos sonhos de 
Deus e evitar o sacrifício do menino. Tudo como Abraão. Mas 
não falou: foi e salvou o menino.

A ira paranoica de Herodes, já corroída pelo abuso de poder, 
não tinha limites: havia construído, apenas por medo, alguns 
palácios-refúgios nos lugares mais incríveis — até hoje se pode ver 
o “herodium” como uma montanha sem cabeça em pleno deserto 
e o palácio de Massada, uma construção praticamente inacessível 
a toda conspiração exterior, no alto dos paredões rochosos junto 
ao Mar Morto. E contra a possibilidade de conspirações intesti-
nas, não teve escrúpulos em assassinar quase toda a sua família. 
Mandou matar um milhar de fariseus de uma só vez, e o supremo 
requinte de crueldade e patologia foi deixar prescritas as mor-
tes de uma porção de aprisionados por ocasião de sua própria 
morte para garantir que alguém a pranteasse. Este era Herodes, o 
“magno”, o grande construtor de seu tempo e o grande assassino 
de inocentes. Acendeu o fogo da matança para pegar o menino.

Inocentes assassinados por vontade política já era coisa bem 
conhecida: no tempo de Moisés, o faraó do Egito também teve 
medo de meninos pobres. Mas um dentre eles foi salvo e tomou 
nome e semblante de egípcio para salvar os pobres. Moisés está 
por trás da história de Jesus contada por Mateus. Mas está tam-
bém a lamentação de Jeremias sobre os inocentes de Jerusalém, 
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que foi arrasada por Nabucodonosor. Então, diz Jeremias, até 
Raquel, a mãe de Israel, matriarca esposa de Jacó, do fundo do 
seu túmulo no caminho de Belém, chorava desconsolada sobre 
seus filhos. E até em Ramá, do outro lado da Cidade Santa, se 
ouvia tamanha dor.

O menino também nasceu em tempos de morte de inocen-
tes, e isso marcaria para sempre seu destino, como o de Abraão, 
Moisés e Jeremias. Foi salvo pelo sonho e pela obediência sagaz 
de José. A morte violenta, no entanto, iria esperá-lo mais adiante, 
quando ele estava salvando tantos inocentes. Mas isso vem 
depois. O fato é que, após a primeira infância no exílio, feito povo 
de Deus no Egito, José sonhou de novo com o anjo do Senhor: 
“Morreram os que queriam matar, pode voltar”. E José não falou: 
voltou com o menino e a mãe e se instalaram na sua Nazaré. Este 
é o relato de Mateus.

Lucas, que não fala para judeo-cristãos sabedores das anti-
gas tradições, fica em tradições mais recentes: que o anjo tinha 
dito à própria Maria para colocar no menino o nome “Jesus”, um 
nome até muito comum para a época, que significa “Deus salva”. 
À parte a ousadia do anjo em modificar a tradição — Mateus 
conta que o anjo mandou José, o varão, dar o nome, como era 
costume em Israel, pois José era descendente de Davi —, fez-se o 
mais como mandava a Lei, e com santa simplicidade: depois de 
oito dias foi circuncidado e recebeu o nome. Passados quarenta 
dias, mãe e filho se apresentaram no templo: ela para a purifica-
ção e ele, que era primogênito homem, para a consagração, con-
forme a Lei. Levaram com eles a oferenda dos pobres, um par 
de passarinhos. Os mais remediados ofereciam um cabrito, um 
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animal melhor. Lucas, que escreve para os pobres, revela a condi-
ção humilde de Jesus. E ambos, Lucas e Mateus, concordam que 
Jesus acabou sendo criado mesmo na pequena Nazaré.

***

Era tão insignificante no mapa aquele lugar encravado nas 
pequenas montanhas da Galileia, que Lucas, ao querer falar de 
Nazaré para seus leitores distantes, precisava indicar primeiro 
a região: “Uma pequena cidade na região da Galileia, chamada 
Nazaré”. Pelos restos arqueológicos que lá estão até hoje, não pas-
sava da um quarteirão de um bairro de cidade moderna, situada 
numa encosta pedregosa e quase árida. Nazaré não tinha grande 
importância nem na Galileia. Não muito longe, na planície fértil 
de Esdrelon, estava Séforis, a cidade de gente poderosa na região, 
dona de boas terras agricultáveis. Junto ao lago de Genezaré 
brilharia, no tempo da pregação de Jesus, uma nova cidade, em 
moderno estilo grego, Tiberíades, que acabou dando nome ao 
lago e era uma homenagem ao imperador romano Tibério. Uma 
cidade romana no coração da Galileia, construída para o con-
trole político e econômico, que favorecia a gente de boas rendas 
para bons impostos e cercava os caminhos de alfândegas para a 
receita imperial. E junto ao lago havia também Magdala, a cidade 
de ricos comerciantes, que, pela constatação da arqueologia, bus-
cavam de longe as pedras para a construção de suas casas. Havia 
na encosta do lago a pequena cidade de Corozaim, cujos fortes 
armazéns podem ser vistos ainda hoje. E, quase na mesma dire-
ção, mais abaixo, havia Betsaida, uma cidade ribeirinha de pesca-
dores organizados. Nazaré, perdida entre vegetação rala e muita 
pedra, tinha suas casas praticamente cavadas na própria pedra da 




