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Introdução

Este volume quer introduzir os leitores na percepção da problemática pre-

sente nos Padres cristãos imediatamente sucessivos aos apóstolos e aos auto-

res do Novo Testamento.

Quero precisar logo de início que, com este volume, não se pretende ofe-

recer uma simples antologia de textos patrísticos, mas sim um auxílio para 

compreendê-los, com a intenção de descobrir não somente o método mas 

também o que insisto em chamar mens, isto é, a atitude interior, a atenção às 

razões da mente e do coração.

Dos Padres antigos não nos interessa tanto aquilo que puderam oferecer so-

bre a exegese propriamente dita de um texto, mas principalmente a forma como 

realizaram e viveram aquela exegese. Firmaremos certamente nossa intenção na 

compreensão que tiveram do texto, mas estaremos mais interessados em enten-

der a situação existencial, histórica e pessoal, e sobretudo de fé, de determinado 

texto bíblico assim como foi compreendido e estudado por eles.

Devemos recordar a todos, estudantes e leitores de diversos títulos, mesmo 

acadêmicos, da literatura cristã antiga, que a finalidade da coleção na qual se 

insere este ensaio não é nem de academia propriamente dita nem de divul-

gação, mas sim a de incitar, da melhor forma possível, o gosto pela exege-

se bíblico-cristã antiga a partir de uma explanação cientificamente fundada 

e contextualizada nos textos lidos, em uma perspectiva que permita definir 

como “teologia espiritual”.

Na realidade as primeiras gerações cristãs foram colocadas muito cedo 

diante de problemas de não fácil solução por causa da sua aceitação à fé apos-

tólica. Ao ler o Novo Testamento percebe-se o choque fortíssimo que recebe-

ram os primeiros discípulos de Jesus diante da recusa a ele e a sua mensagem 
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por parte das autoridades legítimas de Israel, quer religiosas, quer políticas e 
culturais, e sobretudo diante do seu fim humilhante de crucifixão. A ressurrei-
ção de Jesus dos mortos não foi fácil de ser aceita, nem mesmo por seus dis-
cípulos mais próximos, e disto o Novo Testamento dá testemunho eloquente.

Não somente a dificuldade das relações com as autoridades constituídas, 
mas também a de continuar a ser fiel a certas prescrições legais, exegéticas e 
disciplinares da tradição judaica, começaram a suscitar problemas assaz difí-
ceis de serem superados nos primeiros séculos (ao menos uns trinta) depois da 
paixão de Jesus e de sua ressurreição. A enorme impressão causada pela queda 
de Jerusalém, bem como o incêndio irremediável do seu templo por parte dos 
romanos em 120 d.C., fez com que todos refletissem profundamente.

Nada mais podia permanecer como antes, nem entre os judeus nem entre 
os discípulos de Jesus. Nenhum crente foi dispensado de se interrogar que 
mensagem o Deus de Israel queria enviar aos seus escolhidos. Para os judeus 
foi o momento de repensar a fundo o conjunto das suas tradições, centradas 
até aquele momento no templo, enquanto para os crentes em Cristo era a 
prova evidente de que Deus havia dado um sinal inequívoco da autenticidade 
messiânica de Jesus de Nazaré.

Colocadas estas premissas, a problemática entre as duas interpretações da 
Escritura era clara. E justamente disto se tratou. Os primeiros Padres cristãos, 
bem como os Padres da Mishna, não podiam deixar de se envolver nessa po-
lêmica, pois partiam de pressupostos absolutamente contrários. Os crentes se 
confrontavam na convicção de que a estrada percorrida parcialmente pelos fa-
riseus na interpretação da tradição hebraica era a justa, e os cristãos pensaram 
o mesmo, confirmados na convicção de que Jesus seria o Messias esperado 
pelos profetas, o Filho do Homem predito pelo profeta Daniel, e, como com-
provado por sua ressurreição dentre os mortos, o Filho de Deus.

Os textos patrísticos da primeira geração pressupõem um contexto seme-
lhante, com todo o valor de confirmação absolutamente comprovador que 
podia ter, aos seus olhos, o fato histórico da tomada de Jerusalém com o in-
cêndio do seu templo.

Nesse ínterim, apareceram no horizonte outros problemas, ligados tam-
bém aos mesmos acontecimentos históricos da paixão, crucificação e morte 
de Jesus de Nazaré, e em parte também à destruição do templo, vistos sob 
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perspectivas diversas. Tratava-se de problemas suscitados pelo chamado mo-
vimento gnóstico. O pressuposto fundamental deste movimento era a convic-
ção indiscutível de que Deus é espírito e que, portanto, acrescentar qualquer 
outro elemento ao seu ser puramente espiritual seria considerado blasfemo 
e indigno de Deus. Consequentemente deviam ser vistas como indignas de 
Deus tanto as pretensões judaicas ligadas à criação do mundo material quan-
to as pretensões cristãs de que o Filho de Deus teria se tornado humano (ou 
melhor, carne) em Jesus, Filho de Maria.

Tanto os judeus quanto os cristãos estavam, destarte, respondendo, dentro 
da própria perspectiva, as objeções gnósticas. Parece que certas respostas à 
gnose já estão presentes nos textos mais tardios do Novo Testamento. Neste 
volume não faremos outra coisa senão descrever algumas delas, sem acres-
centar nenhum comentário. Faremos a mesma coisa para algumas inscrições 
cristãs antigas encontradas também nas objeções gnósticas.

Uma ulterior fonte de discussão à qual deveriam responder então os Padres 
judeus e os Padres cristãos foi a ocasionada pela filosofia grega. Como propor 
uma interpretação dos textos bíblicos que levasse em consideração também as 
objeções da filosofia? Neste caso, como nos outros, cada um respondeu den-
tro da própria perspectiva. A nós interessa, obviamente, a perspectiva cristã, e 
por isso escolhemos propor em modo absolutamente sintético à resposta do 
mártir Justino. Levamos em consideração que este filósofo convertido ao cris-
tianismo, originário da Samaria e descendente de um legionário romano que 
tinha combatido durante a primeira guerra judaica, escrevia imediatamente 
após a terrível derrota que os judeus sofreram do imperador romano Adriano, 
na segunda guerra judaica (terminada em 135), com a destruição total de Je-
rusalém e a dispersão no mundo dos habitantes judeus.

A seleção que fizemos convenceu-nos de que fosse importante privilegiar 
também um texto declarado no interior de um contexto festivo litúrgico do 
mesmo período. Trata-se de Sobre a Santa Páscoa, de Melitão de Sardes. As 
homilias, com efeito, faziam parte essencial não somente da celebração em si, 
mas também das convicções que se queriam instilar nos ouvintes, a fim de que 
a sua fé cristã se fortalecesse e eles estivessem em condições de responder da 
forma mais adequada possível aos judeus, pagãos e gnósticos, dando razões 
da própria fé.
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Mais desafiantes, sob o ponto de vista propriamente teológico, são a figura 
e a obra de Ireneu de Lyon. Deste excepcional bispo e teólogo selecionamos 
somente os pressupostos por ele estabelecidos como regra de fé aos quais se 
ater para verificar se a interpretação da Bíblia, dada pelos hereges, era digna 
de fé ou não.

Em Ireneu podemos observar a formação de uma convicção que, em se-
guida, será desenvolvida por outros Padres e que chegará até à Idade Média 
ocidental. Trata-se da intuição paulina segundo a qual “o espiritual examina 
todas as coisas, porém ele não é examinado por ninguém” (1Cor 2,15); isso 
permite que o ponto de referência substancial para uma correta interpretação 
da Bíblia seja um intérprete que possa ser reconhecido como “espiritual” e, 
justamente enquanto tal, aja em nome do Espírito Santo, julgando todas as 
coisas e não sendo julgado por ninguém.

Hipólito recebeu uma atenção maior em nossa escolha, pois parece ter 
sido o primeiro a propor uma interpretação do texto bíblico atenta ao dado 
teológico propriamente dito, seja ao dado místico, seja ao espiritual. Procura-
mos compreender o seu método, mas sobretudo o propusemos de tal forma 
que pudesse convidar cada um dos nossos atentos leitores na contemplação 
do mistério do Deus trinitário, que revela sua economia ad intra pela encanta-
dora economia ad extra.

Ler autores como Justino mártir, Melitão de Sardes, Ireneu e Hipólito, pro-
curando compreender deles a intuição originária, a problemática histórica, 
existencial e, naturalmente, de fé, comporta um conhecimento muito grande 
do seu contexto humano, aqui apresentado em pequenos tópicos. Desejo que 
os leitores cheguem ao final do livro com algum enriquecimento ulterior na 
sua visão de fé na Sagrada Escritura e também com um pouco mais de simpa-
tia e estima para com estes nossos Padres latinos.1

1 Dada a complexidade do volume, escolheu-se um sistema para tornar mais fácil a ação dos leitores, na 
medida do possível. Cada informação é dada uma só vez. Na bibliografia final busca-se colocar todas as 
informações existentes. A expressão o.c./etc. significa que a contribuição foi interrompida, mas continua 
em apêndice juntamente com as indicações das obras dos Padres aos quais se fez referência para a edição 
em língua italiana.
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I. Exegese bíblica dos primeiros Padres1

OS TESTEMUNHOS

A primeira fase da exegese cristã, sucessiva aos tempos do Novo Testa-

mento, mas em parte também contemporânea aos textos, é indicada, em par-

te, como Testimonia.2 Este termo indica um método já presente em algumas 

páginas do Novo Testamento, nas quais está exemplificada uma convicção 

determinante para a identidade da fé cristã presente em todos os livros do 

Novo Testamento, mas transmitida também na tradição da Igreja: a de que os 

acontecimentos relativos ao mistério de Jesus de Nazaré foram já prefigurados 

na Lei e nos Profetas.

A justificação do método pode ter-se originado também no capítulo 24 de 

Evangelho de Lucas, no qual Jesus Cristo ressuscitado é proposto como mestre 

de exegese cristã em duas intervenções fundamentais. A primeira, quando, na 

tarde do primeiro dia de Páscoa, declara aos discípulos a caminho de Emaús: 

“‘Ó tardos e frios de coração para acreditar o que tinha sido predito pelos 

profetas. Não será que o Cristo devia sofrer tudo aquilo para entrar na sua 

glória?’ E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que lhe 

dizia respeito em todas as Escrituras” (Lc 24,25-27). Em segundo lugar, após 

ter partilhado a ceia com os seus discípulos, repetiu: “Era justamente isto que 

1 Permito-me indicar como ponto de referência deste volume a obra de Simonetti, que já se tornou clássica: 
Lettera. Considero a leitura desta obra preliminar a qualquer aproximação que se queira fazer da Patrística. 
Pelos argumentos que afirmamos neste volume sobre a exegese cristã do período pós-apostólico e apolo-
gético, deve-se levar em consideração sobretudo as pp. 19-40.

2 Trata-se de um termo criado por J. R. Harris nos primeiros decênios do século XX para indicar as coleções 
sistemáticas de citações do Antigo Testamento presentes na literatura cristã antiga (cf. Gribomont, “Testi-
monia”, in NDPAC 5331).
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eu vos dizia enquanto ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o 

que estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos” (Lc 24,44).

O que em Lc 24 é afirmado de forma absolutamente genérica, foi poste-

riormente especificado em outras passagens do Novo Testamento. Assim, por 

exemplo, o que o mesmo Lucas colocou nos lábios de Pedro nos começos da 

Igreja de At 1,16.20: “Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o 

Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas [...]. Porquanto no 

livro dos Salmos está escrito: ‘Fique deserta a sua habitação, e não haja quem 

nela habite. Que outro ocupe o seu ministério’”. Ou mesmo na explicação que 

o mesmo Pedro dá aos habitantes de Jerusalém sobre o evento ocorrido no dia 

de Pentecostes: “Está se verificando o que foi dito por meio do profeta Joel” 

(At 2,16). E o que o apóstolo acrescenta no seu primeiro discurso: “Davi, que 

era profeta e sabia que o Senhor lhe havia prometido solenemente que have-

ria de fazer sentar no trono da sua descendência, prevendo o futuro, falou da 

ressurreição de Cristo, quando afirmou que não seria abandonado nos séculos 

e não haveria de ver a corrupção. E Davi, com efeito, não subiu ao céu, mas 

afirmou: ‘Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu 

coloque os teus inimigos como escabelo dos teus pés’” (At 2,29-31.34-35).

Na literatura cristã antiga podem-se encontrar, aqui e ali, listas mais ou 

menos amplas de Testimonia análogas aos de Lucas nos Atos dos Apóstolos. 

Muito indicativo a este respeito são os textos recolhidos pelos Atos de Barnabé 

(Pseudo) e os que estão presentes nas obras de Justino mártir, aos quais retor-

naremos, em breve. Conhecemos, todavia, uma página atribuída a Melitão de 

Sardes por Eusébio de Cesareia. Conforme Raniero Cantalamessa, constitui a 

primeira prova de extratos do Novo Testamento, utilizados agora nos primei-

ros tempos da pregação cristã como profecias de Cristo (as Testimonia).3

Documenta Eusebio:

Nas Eclogae por ele escritas, Melitão, no início do proêmio, traça o catálogo dos 
livros do Antigo Testamento que são reconhecidos por todos e que é necessário 
reproduzir aqui.

3 Cantalamessa, I piú antichi testi pasquali 138.
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Escreveu pois: “Melitão ao irmão Onésimo, saúde. Uma vez que estou consciente 
do teu zelo pela doutrina, tenho repetidamente pedido que te fizessem extratos 
tanto da Lei como dos Profetas sobre o Salvador, bem como a nossa santa fé, e 
tendo expressado o desejo de conhecer com exatidão o número e a ordem de 
sucessão dos antigos livros, pus mãos à obra com diligência, conhecendo bem 
o teu zelo pela fé e o ardor pelo conhecimento da doutrina. Ainda mais o teu 
amor para com Deus que te leva a antepor tudo isto a qualquer outro interesse no 
combate pela salvação eterna.

Tendo me dirigido ao Oriente, no mesmo ponto em que a Escritura foi anunciada 
e escrita e tendo me informado suficientemente sobre os livros do Antigo 
Testamento, eu te envio a lista que redigi […] destes livros, distribuindo-os em 
seis livros” (História da Igreja 4,26,12-14).

A este texto trazido por Eusébio, pode-se acrescentar outro, também ele 

atribuído a Melitão, que o mesmo Cantalamessa publicou em uma tradução 

italiana.4 Trata-se de um personagem que oferece uma espécie de índice de 

acontecimentos e personagens do Antigo Testamento apresentados aos cris-

tãos como Testimonia dos mistérios cristãos. Lê-se, por exemplo, nesse precio-

so fragmento:

Da Lei e dos Profetas nós encontramos todas aquelas coisas que foram ditas no 
tempo do Senhor nosso Jesus Cristo para provar à vossa caridade que ele é a 
inteligência perfeita e o Verbo de Deus gerado antes da estrela da manhã.
Ele é criador (com o Pai); aquele que plasmou o homem; que estava presente 
em todas as coisas. Patriarca entre os patriarcas, Lei sob a lei, Sumo Sacerdote 
entre os sacerdotes, Soberano entre os reis. Profeta entre os profetas, Príncipe dos 
anjos entre os anjos, Verbo pela voz, Espírito no espírito, Rei nos séculos dos 
séculos. Ele, com efeito, é aquele que foi o barqueiro em Noé, que guiou Abraão, 
foi a lenha em Isaque, que foi exilado em Jacó, que foi vendido em José, que foi 
condutor em Moisés, que em Josué estabeleceu a herança, que em Davi e nos 
profetas predisse a paixão.

4 Cf. ibidem, 145-147; Melitão cita do tratado Sobre a fé, publicado no Florilegium.
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Existe também uma Clavis Scripturae, desde o IV século, atribuída sempre a 

Melitão,5 que, segundo muitos, poderia ser o assim chamado Codex Claromon-

tanus, descoberto em 1863,6 no qual a lista se prolonga até compreender uma 

série de temas bíblicos utilizados amplamente no interior de uma aproxima-

ção globalmente simbólica da Bíblia.7

AS OBJEÇÕES GNÓSTICAS8

Justino e Ireneu sustentam, em perfeita continuidade com a comunidade 

apostólica, que a Igreja cristã se funda sobre convicções que Deus se fez ho-

mem, o Homem Jesus de Nazaré, que nasceu de Maria Virgem, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, morreu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme 

as Escrituras.

Os gnósticos tentaram, ao contrário, muito depressa, colocar uma dissen-

são justamente neste princípio fundamental da fé cristã. Para defender sua 

tese, contrapõem de modo radical o Evangelho ao Antigo Testamento, preten-

dendo que este último tenha sido escrito sob a inspiração de um deus diverso 

do Pai revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Onde, pois, o mesmo 

Novo Testamento fala de coisas julgadas terrestres, materiais e carnais, é neces-

sário interpretar tudo de modo simbólico e metafórico, porque, em todo caso, 

como já havia afirmado São Paulo, “a letra mata, enquanto (só) o Espírito dá 

a vida” (2Cor 3,6).

Os gnósticos pressupõem sua crítica designando os acontecimentos reve-

ladores de Deus com a biografia de Jesus de Nazaré; acentuam coisas mera-

5 Cf. Melitão de Sardes, Clavis Scripturae, introduzione e tradizione di Giorgio di Domenico, Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano 2001.

6 Cf. ibidem, 10.
7 Escreve, a propósito, Di Domenico, editor e tradutor italiano da obra de Melitão de Sardes: “Ademais da 

questão crítica, o interesse desta antiga coleção de fórmulas bíblicas está na intenção que a anima, aquela 
de oferecer um caminho ao intrincado mundo no qual o homem vive. Os símbolos, como a realidade 
que representam, não são unívocos. O número Um, diz a Clavis, reenvia à unidade do Bem mas também 
àquela do Mal (cap. 5,1 e 4). Um acúmulo de pedras simboliza a reunião dos fiéis, mas também a reunião 
dos condenados (cap. 6,1,62-63). O gafanhoto, flagelo enviado por Deus, é também tipo de Cristo (cap. 
11,71,73-76). Dizendo isto a Clavis nos leva àquilo que é sentido vital do simbolismo bíblico: indicar a 
possibilidade de uma transformação interior que aproveite, nas contradições e na obscuridade da história, 
a luz escondida do Reino de Deus” (ibidem, 11).

8 Para este parágrafo, cf. Simonetti, Lettera 24-49, com bibliografia correspondente. 
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mente exteriores e, por isso, perdem de vista a verdade interior que estes fatos 

costumam significar.

Os exemplos propostos pelos gnósticos para fundamentar estas suas es-

cusas eram algumas passagens específicas das Escrituras, nas quais Jesus, de 

modo aberto, corrigia os seus discípulos de interpretar conforme a “letra” 

aquilo que ele, ao contrário, estava lhes transmitindo somente “simbolica-

mente”.

Tomado sob este ângulo, particularmente o personagem Pedro é conside-

rado o pior homem que viveu ao lado de Jesus, porque, mais do que todos os 

outros, ele persiste em afirmar unicamente o sentido literal das palavras e dos 

acontecimentos que diziam respeito a Jesus.

Consequentemente – concluem os gnósticos –, a maior parte dos cristãos, 

no momento em que se refere a uma semelhante “tradição apostólica”, não 

faz outra coisa senão perpetuar no tempo a atitude “literalista de Pedro” e 

dos demais discípulos iguais a ele. Impõe-se, no entanto, uma exegese mais 

refinada. Mas, sobretudo, uma exegese capaz de não se deixar atraiçoar pelas 

afirmações carnais relativas a Jesus, para lançar-se no vasto campo da interpre-

tação “espiritual”.

Alguns destes mestres, pois, não se contentando com a simples interpreta-

ção de um texto dado, ousaram atingir a finalidade que desejavam escrevendo 

esses mesmos “evangelhos”, “apocalipses”, “tratados”, “hinos”, “poesias” e 

“orações”, ou outros que transmitem em segredo somente a alguns iniciados, 

dando origem à florescente literatura de apócrifos do Novo Testamento.9

A finalidade desses mestres é idêntica para todos: demonstrar o erro dou-

trinal no qual incorrem, justamente espalhando a interpretação da Escritura 

em sentido literal e despertando a consciência dos cristãos e cristãs maduros 

para a necessidade de uma interpretação simbólica ou espiritual dos textos.

9 Johannes Quasten dedica um capítulo inteiro (o terceiro) de seu primeiro volume de Patrologia a esta 
literatura particular “exegética”, intitulando-o emblematicamente: Início do romance, da história popular e 
da lenda no cristianismo. Ele explica, destarte, a definição de “apócrifo” para semelhantes escritos: “Antiga-
mente um livro apócrifo revestia um caráter muito sagrado e misterioso para ser reconhecido por todos. 
Devia manter escondido (apócrifos) do público em particular e ser reservado para os iniciados da seita. 
Para ter crédito estes escritos circulavam sob o nome de um apóstolo ou de um piedoso discípulo de Jesus. 
Quando foi reconhecida a falsidade destas atribuições, o termo apócrifo tomou outro sentido e começou 
a especificar uma contribuição falsa e que devia ser rejeitada” (Patrologia 101).



A formAção dA identidAde cristã

20

O instrumento mais apropriado ao escopo é o método alegórico, já am-

plamente difundido no Mediterrâneo helenístico e utilizado com aplicações 

pontuais e coerentes com o Antigo Testamento, já largamente espalhado pelo 

mestre hebreu-helenista Filão de Alexandria.

Utilizando amplamente este método, os gnósticos leem as Escrituras he-

braico-cristãs com base nos livros “inspirados” pela literatura greco-romana, 

com o acréscimo de uma certeza espiritual que os caracteriza enquanto cris-

tãos, convencidos de que, assim fazendo, obterão o particular conhecimento 

da verdade que os conduzirá à salvação reservada aos verdadeiramente livres, 

graças ao dom da revelação “espiritual”.10

Porém, semelhante conhecimento salvífico não é imediato, nem oferecido 

simplesmente ao primeiro simples contato com as Escrituras, mas supõe uma 

iniciação composta de uma série de didascálias ou instruções preliminares. 

Quem quer que deseje estar em condição de interpretar gnosticamente as Es-

crituras, deve submeter-se a uma aprendizagem que é ao mesmo tempo “teó-

rica” e “prática” e que pode ser individuada em fórmulas particularíssimas e 

secretas transmitidas pelo mestre ao discípulo com extremo rigor e proibição 

absoluta de se revelar a outros.

O erro fundamental dos “eclesiásticos” é, por isso, segundo os gnósticos, 

sua obstinada permanência no nível intermediário da consciência, que é o da 

psique; nível que os conduz a ratificar as imagens, já as considerando uma 

verdade. Os “eclesiásticos”, enfim, confundem a imagem com a realidade e, 

portanto, se colocam fora do conhecimento salvífico cuja mesma imagem de-

vem conduzir, arrastando à perdição os próprios discípulos.

Aqueles que não pertencem de fato (ou não pertencem mais) à catego-

ria dos “psíquicos” porque atingiram a categoria da “gnose” e a possuíram, 

sabem muito bem, por exemplo, que o Demiurgo, isto é, o Deus criador, é 

somente uma imagem do Deus invisível e espiritual, origem verdadeira de 

10 A bibliografia sobre a exegese própria dos gnósticos, no interior de sua articuladíssima escola, é muito 
vasta. Assinalamos algumas obras por nós consultadas no volume: O sabor dos Padres da Igreja, Paulinas, 
no prelo. Remetemos a essas obras porque é nelas que pesquisamos o que brevissimamente é aqui afir-
mado para estabelecer a base necessária das respostas exegéticas que darão os padres ortodoxos da Grande 
Igreja, seja a propósito do conteúdo, seja com a explícita referência ao método.
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todas as coisas. Por isso, embora considerem a sua imagem e as suas leis, não 

se deixam prender para sempre, mas as colocam em relação com aquilo que 

verdadeiramente significam, se são interpretadas verdadeiramente em espírito 

e verdade (Jo 4,24). A mesma atitude os gnósticos demonstram nos confron-

tos dos acontecimentos e das palavras que dizem respeito a Jesus de Nazaré, 

que, por isso, interpretam sempre buscando o seu sentido “espiritual”.

Do alto da sua mística experiência, testemunha o gnóstico a convicção 

de que, quando estava ainda preso no nível físico e psíquico da Escritura e da 

própria identidade humana, era de fato um abandonado por Deus e pela sal-

vação; agora, ao contrário, que superou aquela fase e aprendeu a ler “simboli-

camente” as Escrituras, entrou na verdadeira liberdade de um “filho de Deus”.

ACENOS DE RESPOSTA NOS ESCRITOS  
DO NOVO TESTAMENTO

Já no Novo Testamento se podem ler nas entrelinhas alguns esboços de 

resposta aos desafios da gnose. Apresentamos apenas alguns exemplos, colo-

cando na íntegra certos textos, sem nenhuma pretensão de que sejam comple-

tos, mas com intenção simplesmente antológica.

O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé e se 
apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas 
falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Proíbem o 
matrimônio e o uso de certos alimentos que, no entanto, foram criados por Deus 
para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram 
ao conhecimento da verdade. Pois toda criatura de Deus é boa, e não se deve 
rejeitar coisa alguma que se usa com ação de graças. Com efeito, essas coisas são 
santificadas pela Palavra de Deus e pela oração (1Tm 4,1-5).

Se alguém transmite uma doutrina diferente e não se atém às palavras salutares 
de nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso, um 
ignorante, alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de 
palavras. Daí se originam invejas, ultrajes, suspeitas malévolas, discussões sem fim 
entre pessoas de mente corrompida, que estão privadas da verdade e consideram 
a piedade como uma fonte de lucro. [...] Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, 
evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi 
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por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja 
convosco! (1Tm 6,3-5.20-21).

Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que, no caso 
de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a Igreja do 
Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério 
da piedade: Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto 
pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido acima na 
glória” (1Tm 3,14-16).

Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada 
é puro; antes tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. 
Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, 
e desobedientes, e réprobos para toda boa obra (Tt 1,15-16).

Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, 
ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, 
vivamos no presente mundo sóbria, e justa, e piamente, aguardando a bem- 
-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador 
Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, 
e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras (Tt 2,11-14).

Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos; pois as pessoas 
serão amantes de si mesmas, gananciosas, presunçosas, soberbas, blasfemas, 
desobedientes a seus pais, ingratas, ímpias, sem afeição natural, implacáveis, 
caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigas do bem, traidores, atrevidas, 
orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de 
piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também dessas pessoas. Porque deste 
número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias 
carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; sempre aprendendo, 
mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade (2Tm 3,1-7).

Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. E 
sabes de quem o aprendeste! Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas 
têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo 
Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, 
para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará 
capacitada e bem preparada para toda boa obra (2Tm 3,14-17).

Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para 
ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério 
para saber se uma inspiração vem de Deus: de Deus é todo espírito que professa 
Jesus Cristo que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não 
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é de Deus: é do Anticristo. Ouvistes dizer que o Anticristo virá; pois bem, ele já 
está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do Anticristo. 
Pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do 
mundo; por isso, agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Nós 
somos de Deus. Quem conhece a Deus escuta-nos; quem não é de Deus não nos 
escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro (1Jo 4,1-6).

Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que 
Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, 
para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. 
Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a 
Deus; quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se 
alguém vem ter convosco, e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem 
tampouco o saudeis. Porque quem o saúda participa de suas más obras (2Jo 7-11).

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava 
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem 
ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; 
a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um 
homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim 
de dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. Ele não era a 
luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo 
homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito 
por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus 
não o receberam (Jo 1,1-11).

Os textos neotestamentários que foram reproduzidos, cuja exegese não 

compete a nós articular de modo mais preciso, deixam entrever algumas pers-

pectivas de fundo que serão levadas em consideração na tradição dos Padres, 

e que brevemente sintetizamos assim:

• O critério cristológico: “Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio 

em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa a Jesus não é de 

Deus” (1Jo 4,2).

• O critério da apostolicidade: “Nós somos de Deus. Quem conhece a 

Deus escuta-nos; quem não é de Deus não nos escuta. Nisto distingui-

mos o espírito da verdade e o espírito do erro” (1Jo 4,6).

• O critério da salvação universal: “Porque a graça de Deus se manifestou, 

trazendo salvação a todas as pessoas” (Tt 2,11).
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• O critério da unidade sinfônica entre as palavras de Cristo e as palavras 

da Escritura: “Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, 

para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, 

a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda 

boa obra” (2Tm 3,16-17).

• O critério da ortopraxis: “Deles fazem parte os que entram pelas casas e 

levam cativas mulheres sem juízo, cheias de pecado e movidas por vá-

rias paixões, sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento 

da verdade” (2Tm 3,6-7).

• O critério da bondade da criação: “Tudo é puro para os que são puros, 

mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro; antes, tanto a sua 

mente como a sua consciência estão contaminadas” (Tt 1,15).

INSCRIÇÕES ANTIGAS DE SABOR ANTIGNÓSTICO

Do conhecimento dos critérios anteriormente explicitados nasce e se de-

senvolve nos crentes o dom do discernimento, que pode ser expresso nas 

formas mais diversas, sem excluir nem mesmo as mais radicais. Em algumas 

inscrições cristãs antiquíssimas se pode constatar a presença de uma fé vivi-

da com conotações nitidamente diversas daquelas presentes nos movimentos 

gnósticos contemporâneos. Aludimos a alguns textos que falam por si sós:11

Ó Marítima Santa, não deixaste a doce luz, pois tinhas consigo o peixe incorruptível; 
em cada coisa, com efeito, a piedade sempre te precedeu (Catacumba de Priscila, 
Inscriptiones Christianae Veteres 20-23).

“A mulher e os filhos ergueram este túmulo a Cláudio Calixto [...]. Atingiu extrema 
dignidade e glória elevada. Mas pelo desejo de ver Deus, morreu sem usufruir 
nada. […] Todos os filhos consternados se declaram a alta voz as virtudes do bom 
pai (omnes filii bonum patrem clamitant quaerentes). A esposa o chora e procura sem 
encontrar quem perdera (pariter et uxor luget, quaeret non inventura quem perdidit) 
(Catacumba de Domitila, Inscriptiones Christianae Veteres 20-21).

11 Os textos citados são de L. Zovatto (ed.), Inscriptiones Christianae Veteres (Antiche Iscrizioni Cristiane). Edi-
zione bilíngue: latino/greco-italiano, FUSSI Editore, Firenze 1949.



I. ExEgEsE bíblIca dos prImEIros padrEs

25

O que será para mim a dor eterna. Quem me concederá ver a tua face venerável nos 
meus sonhos. Ó minha Albana, que para mim foste sempre casta e pudica. Eu me 
lamento de ter ficado sem ti, porque tu foste dada a mim como um dom sagrado 
pelo Criador divino (quod mihi sanctum te dederat divinitus auctor). Deixaste os teus 
e estás na paz do sono. Esposa benemérita, ressuscitarás. Este repouso que te é 
concedido. É muito temporâneo (merita resurgis, temporalis tibi data requietio) (De 
um cemitério romano: Inscriptiones Christianae Veteres 22-25).

No mesmo túmulo repousa uma jovem. […] Possuía todos os dons que podiam 
alegrar os pais, Deus havia reunido nela (in qua, quidquid habent cunctorum vota 
parentum contulerat tribuens omnia pulcra Deus). Por isso o pai está de luto e contínua 
tristeza transparece nos rostos da avó e da mãe. É uma grande desventura perder 
tal afeto (hinc mestus pater est, aviae matrique perennis tristitia, heu facinus causa, perit 
pietas). Escuta, ó tu que banhas constantemente o rosto com o teu pranto; a morte 
não é nada; presta atenção na vida eterna (accipe, qui lacrimis profundis iugiter ora: 
mors nihil est, vitam respice perpetuam) (Da Gália Lionense: Inscriptiones Christianae 
Veteres 34-35).

Pai de todos acolhe aqueles que criou: Ireneu, Zoé e Marcelo. Glória a ti em Cristo 
(Catacumba de Priscila, Inscriptiones Chrustianae Veteres 40-41).

Cidadão de uma eleita cidade, ainda vivo escolhi este monumento para ter, no 
momento predito por Deus, um lugar de repouso para o corpo. Eu me chamo 
Abércio. Sou discípulo de um casto pastor, que apascenta sua grei de ovelhas 
no monte e na planície. Tem olhos grandes convergentes. Ele me ensinou as 
Escrituras. Enviou-me a Roma para contemplar um Reino, para ver uma rainha 
de áureas vestes e calçados. Aqui eu vi um povo insigne por um esplêndido sinal. 
A fé me conduzia para todos os lugares e aí me preparou para alimento um peixe 
de nascente muito grande, puro, que uma virgem imaculada pescou e o deu aos 
amigos para que o comessem. Ela possuía um vinho delicioso, distribuindo-o 
juntamente com o pão (Inscrição de Abércio, bispo do século II, Inscriptiones 
Christianae Veteres 48-49).

Nestes brevíssimos textos antigos cristãos já se podem encontrar os inícios 

de contatos “críticos” e “compreensivos” para com a mentalidade “gnóstica” 

contemporânea, que fazia tentativas diversas de aproximações por parte dos 

autores cristãos.

Poder-se-ia até apresentar como hipótese certa contaminação das teses 

gnósticas com alguns esquemas de apresentação do mistério cristão em au-

tores do Novo Testamento, como Paulo e João. Essa contaminação, que em 
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concreto é possível descrever como uma tomada de posição emprestada do 

vocabulário e do esquema mental gnóstico para submeter ao anúncio da fé 

cristã – gnose plena e verdadeira –, poderia ser entendida, de resto, na linha 

do que hoje é chamada de “atitude ecumênica e compreensiva”, nos confron-

tos do movimento gnóstico contemporâneo. Mas, ao lado dessa atitude “aber-

ta”, existe, em todo caso, desde os textos do Novo Testamento, já citados na 

íntegra, uma atitude fortemente polêmica e crítica, que parece reduzir todas 

as intuições típicas do movimento gnóstico a fábulas fantasiosas de homens 

“faladores e enganadores” (cf. Tt 1,10), a quem 2Jo 11 recomenda até não 

cumprimentar, pois “quem os saúda participa de suas obras indignas”.


