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Estimados (as) leitores (as) da Nishma, sha-
lom uvrakhah! Paz e Bênção!

Diásporas, Anunciação e figueira são as 
palavras-chaves deste 11º número da nossa 
Nishma.

Já no Éden, o Santo dos Santos, como o 
qualificou Rabi Akiba, a figueira serviu para 
cobrir Adão e Eva (Gn 3,7) antes de serem 
vestidos pelo Senhor Deus. Vestir os outros, 
produzir frutos, eis a vocação e a missão da 
Bíblia, do seu povo e dos seus leitores. “A 
Bíblia é o tesouro do povo de Deus”, afirma 
o Pe. David Neuhaus, SJ, em sua entrevista. 
Este povo, antes das Nações, tem a missão 
de ser testemunha do Deus Único e luz para 
o mundo, confirma o Prof. Marivan. A pró-
pria Bíblia traz em seu bojo as inúmeras diás-
poras de Israel e até Maria, ao dizer “faça-se 
em mim segundo a tua Palavra”, tornou-se 
obediente ao Senhor da Vida e testemunha 
da sua misericórdia.

Que o povo de Deus, Israel, e aqueles que, 
graças ao Cristo, entram na Única Aliança ja-
mais revogada, possam, como uma oliveira/
figueira/videira produzir bons frutos de paz/
shalom, à escuta da Palavra de Vida, em Isra-
el e no meio das Nações.

Fraternalmente,
Pe. Donizete Luiz Ribeiro, nds

“E disseram: ‘Tudo o que disse o Senhor, nós o 
faremos e escutaremos.’”
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Uma 
figueira 
em meio 
à vinha?
por Pe. Silvio Costa Oliveira

O Evangelho de São Lucas (13,6-9) narra a parábola da figueira plan-
tada em uma vinha. Diante de tantas reflexões propostas por pre-
gadores e homiliastas para esta passagem, os quais sempre trazem 

a mensagem de conversão através de uma atualização em nossas co-
munidades, surge uma pergunta: Por que há uma figueira plantada 
na vinha?

A princípio, essa questão poderia passar despercebida por muitos. 
Porém, para aqueles que fazem uma leitura acurada desta parábola nar-
rada por Lucas, e que só aparece em seus relatos, devemos (e pode-
mos) nos questionar sobre qual é o sentido de uma figueira estar plan-
tada no meio de uma vinha. Seria uma distração do autor? Quiçá um 
erro de tradução? Cremos que não! Pois, ao se consultar esta perícope 
no Evangelho em grego, encontra-se: “Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβο-
λήν. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν 
ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν.” (Lc 13,6). Notamos que a palavra 
συκῆν (Siqen), figueira, aparece como substantivo do gênero feminino 
no caso acusativo singular. Já no hebraico ְקָמה  aparece no (shikmá) ִשׁ
feminino-plural indefinido. Portanto, excluímos que pudesse ter sido, 
porventura, um erro o uso do substantivo feminino: figueira.
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É possível seguir ainda uma outra linha de pen-
samento. Devemos entender o que o autor do ter-
ceiro Evangelho, ou o próprio Jesus, quis nos dizer 
ao introduzir este termo “figueira” em um lugar 
não habitual. Seria uma forma proposital para cha-
mar a atenção de seus ouvintes e leitores? 

A Siqen não está citada na parábola por acaso, mas tem seu sen-
tido teológico. Para entendermos seu significado nessa história, pre-
cisamos conhecer um pouco mais da cultura de Israel e as possíveis 
intenções de Jesus. 

A narrativa Lucana apresenta o local, isto é, o terreno que foi pre-
parado para o plantio de uma vinha, no qual havia uma figueira culti-
vada em seu meio. O que chama a atenção, no texto, é justamente a 

Perícope: trecho 
retirado de uma 
escritura.

A figueira estéril. Escola 
Francesa. Na Bíblia 
Bowyer no Museu Bolton, 
Inglaterra. Phillip De Vere.
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existência de uma figueira em uma terra que se cultivava uvas, uma 
situação que não era habitual. 

O simbolismo das árvores para o povo da Bíblia 
A figueira da qual fala Lucas faz parte da cultura de Israel. É importan-
te compreender seu sentido e o que esta árvore frutífera representa 
na tradição desse povo. Nas Sagradas Escrituras, são citadas mais de 
cinquenta espécies de árvores. A maioria delas traz um significado e 
um simbolismo muito fortes, como o cedro que é sinal de majestade 
e fortaleza (cf. Is 2.13; Ez 17,22- 23). O cipreste, que é sinal de resistên-
cia ao frio e ao calor; e que se mantém sempre verde (cf. Os 14,8; Is 
60,13), e tantas outras. 

Assim, muitas outras espécies arbó-
reas são citadas tendo em vista os signi-
ficados que o povo de Israel bem conhe-
cia no contexto histórico do Primeiro 
Testamento e dos quais os autores sa-
grados fizeram uso.

Mas para que possamos nos aprofun-
dar em nossa busca pela presença da fi-
gueira plantada na vinha, devemos recor-
rer a uma linguagem recorrente no Novo 
Testamento. Tanto Jesus Cristo, quanto 
o apóstolo Paulo usam como símbolo de 
Israel três árvores: a videira, a figueira e a 
oliveira. Elas são árvores frutíferas e cita-

das em vários livros no Primeiro Testamento, o que significa que na 
memória coletiva e religiosa do povo de Deus, tais árvores portavam 
grande significado.

A Videira
Ela é uma das mais antigas plantas frutíferas citadas nos textos bíbli-
cos. Ela foi plantada por Noé após o dilúvio (cf. Gn 9,20). No Egito 

“Contou ainda esta 
parábola: ‘Um homem 

tinha uma figueira 
plantada em sua vinha. 

Veio a ela procurar 
frutos, mas não 

encontrou”. (Lc, 13,6)
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antigo, a videira era símbolo de prosperidade e seu fruto trazia a bebi-
da da alegria: o vinho. Constantemente, as videiras eram usadas como 
objetos de ornamentação, esculpidas ou pintadas, nos templos dos 
deuses. Inúmeros textos do Primeiro Testamento falam das vinhas e 
relacionam-nas aos filhos de Israel (cf. Gn 14,18; Nm 13,20-24; Dt 6,11; 
Ez 27,18; Jz 14,5 – 15; 5,16-4). 

Uns dos textos de forma poética, por exemplo, faz alusão a 
José, o filho de Jacó, que é comparado a um ramo de videira fru-
tífera (cf. Gn 49,11-22). 

Os cuidados com essas vinhas eram tão grandes que se erguiam 
cercas ou muros de pedras ou até mesmo de uma sebe, para as pro-
teger (cf. Is 5.5; Mc 12,1). Por isso, já se percebe o quão valiosas eram 
as videiras e o seu produto. Na Palestina, durante os longos períodos 
da história do Primeiro e do Novo Testamento, esta planta se conso-
lidou como algo nobre e precioso, o que levou Jesus a contar cinco 
parábolas envolvendo a vinha (cf. Mt 21,33-43-45-46).

Portanto, a Escritura apresenta a videira como uma forma de ale-
goria do povo escolhido e sinal de bênçãos. Mas também pode ser 
sinal da Igreja com os seus ramos ligados ao seu tronco. O próprio 
Senhor na última ceia usou do vinho, fruto da videira, como seu san-
gue que, derramado na cruz, traz salvação a todos (cf. Is 5,7; 55,1 – Mt 
26,14 - 29; Jo 15,1). A maneira de extrair o vinho, bem como o pisar 
as uvas no lagar, estão relacionados com os próprios sofrimentos de 
Jesus como parte dos mistérios de Deus em nos oferecer a Salvação 
(cf. I 63,2; Lm 1,15; Ap 14,19-20). Sendo assim, a videira evoca o sagrado.

A Oliveira
Ela é uma das árvores frutíferas mais comuns de Israel. Possui um sen-
tido muito profundo, pois de seus frutos é extraído o azeite, elemen-
to sagrado e usado na unção de reis, sacerdotes e pessoas em geral, 
como também na bênção de objetos sagrados (cf. SI 52,8; Jr 11-16). Na 
tradição religiosa de Israel, o azeite era usado também no Castiçal do 
Tabernáculo, de forma a alimentar a chama, sinal da presença de Deus. 



Cristo, a verdadeira videira. ícone do século XVI. Artista desconhecido.
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E, por fim, ele era aplicado como óleo de consagração (cf. Êx 27,20; 
30,24; Lv 24,2). Sendo assim, o azeite provindo da oliveira tem um am-
plo sentido espiritual na fé de Israel e da Igreja Católica, que o usa até 
hoje em suas celebrações sacramentais para comunicar a graça divina. 

Além do óleo, a oliveira produz boa madeira. Esta era utilizada pelos 
marceneiros na confecção de utensílios sagrados, tais como os queru-
bins do Templo (cf.1 Rs 6,23) e a porta do Santo dos Santos (cf.1 Rs 6,31-
33). Portanto, a oliveira é uma árvore que também remete ao sagrado. 

A Figueira
A primeira menção que encontramos acerca da figueira está em 
Gênesis, quando Adão e Eva fizeram roupas de folhas de figueira (cf. 
Gn 3,7) para esconder a nudez deles. Em Reis, encontramos uma tra-
dição do descanso embaixo da figueira, o que era tido como sinal de 
tranquilidade e segurança (cf. 1 Rs 4,25; Mq 4,4; Zc 3,10).

O fruto dessa árvore pode ser dissecado e guardado, dando maior 
durabilidade para o consumo (cf. 1 Sm 25,18), bem como ser utilizado 
como poder curativo de diversas doenças (cf. 2 Rs 20,7; 1 Sm 30,11-
12). Deve-se recordar ainda sua presença nas profecias de Miquéias e 
Jeremias (cf.. Mq 2,10 e Ef 5,14; Jr 24,1-10). 

O que mais nos intriga é que sendo esta árvore uma espécie fru-
tífera com tantas qualidades e ainda sendo símbolo de Israel, ela se 
torna, no Evangelho, sinal de maldição. Em Mateus, ela é amaldiço-
ada por Jesus em função de não produzir fruto, em uma clara alu-
são àquela geração dos judeus que não produziu os frutos que Deus 
queria e, por isso, foi destruída (cf. Mt 21,19; Mc 11,12-14). Diferente da 
videira e da oliveira, a figueira não tem qualquer conotação com o 
sagrado de Israel. Ela não remete em nada ao sentimento religioso, 
e pode ser representada como uma árvore meramente relacionada 
com a humanidade. Daí se explica a situação da figueira ser escolhida 
como um dos símbolos de Israel, pois alude simplesmente à humani-
dade, sem relação com o Divino, como a oliveira e a vinha. Possui um 
valor comercial, nutricional e curativo. Mas nada além disso.
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UMA FIGUEIRA EM MEIO À VINHA?
Ao voltarmos para nosso tema central, após uma breve reflexão sobre 
as três árvores que são símbolos de Israel, e tendo esclarecido seus 
significados através do conhecimento da cultura judaica, continua-
mos com a nossa indagação: por que uma figueira no meio da vinha?

Existem vários comentários sobre essa parábola de Lucas 13,6, 
porém, todos apresentam uma interpretação superficial. Alguns 
curiosos afirmam que era costume em Israel que fossem plantadas 
figueiras em meio às vinhas para que os trabalhadores pudessem des-
cansar, e por isso Lucas a usaria no seu Evangelho, ou seja, meramen-
te por conta de um costume popular. 

Contudo, é necessário buscar na cultura e nas leis do Levítico, in-
formações acerca da questão das semeaduras, entendimento este 

Uma figueira. Javier Martin, 2009
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que nos auxiliará nesta investigação. Em Levítico 19,19, há uma proi-
bição de se plantar dois tipos de culturas juntas, isto é, em um mes-
mo solo. Caso isso acontecesse, essas plantações, como seus frutos, 
seriam sagradas e pertenceriam ao templo e toda a safra deveria ser 
entregue aos sacerdotes.

O Evangelho de Lucas 13,6 conta-nos que um homem tinha uma 
vinha e nela estava plantada uma figueira. Com isso, já nos deparamos 
com a lei de Levítico 19,19, ou seja, do ponto de vista desse manda-
mento, os frutos eram sagrados e deveriam ser entregues no tem-
plo. Para muitos que desconhecessem a cultura do povo judeu, isso 
não teria nenhum problema, ou seja, uma figueira no meio de outras 
plantas. Entretanto, a mensagem é muito clara para os discípulos e 
fariseus que já sabiam de seu significado. Segundo a Lei, essa vinha 
se tornara um lugar sagrado. Assim é possível fazer uma relação para 
tratar da figueira na vinha.

Para podermos entender o porquê de Jesus mencionar a figueira 
plantada em meio a uma vinha é preciso fazer um comparativo sobre 
a santidade que esse povo deveria expressar e não o fez. Ao transmi-
tir ou traçar uma analogia entre a árvore (povo), fruto (santidade), 
Jesus cobra a ausência de conversão de Israel, pois foram plantados 
em solo santo. Uma vez que duas semeaduras estão no mesmo solo, 
tornam-se sagradas (cf. Lv 11,44; Mt 5,48;1 Pd 1,15).

Sabemos que a parábola tem um forte apelo à paciência de Deus, 
que anseia colher os frutos (santificação do seu povo). No versículo 
sétimo, é possível constatar tal elemento, pois aquele senhor havia 
procurado por frutos na figueira durante três anos e nada havia en-
contrado. Na Lei do Levítico, os frutos das árvores só poderiam ser 
colhidos três anos após a primeira produção. Sendo que os frutos do 
quarto ano, tempo autorizado pela lei, deveriam ser colhidos e ofe-
recido ao Senhor (cf. Lv 19,23-25). Portanto, o dono da vinha esperou 
os três anos propostos pela Lei. E somente procurou os frutos depois 
do tempo determinado, que, na observância da lei judaica, deveria ser 
pelo quinto ano de existência da figueira, sendo do quinto ao sétimo 
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ano do plantio da figueira e nada dela produzir. A parábola mostra 
que essa árvore já estava há sete anos plantada, exaurindo a terra e 
exigindo os cuidados do agricultor, porém sem produzir frutos. 

Essa árvore plantada junto às outras era frondosa, robusta, impo-
nente, diferente. Ela chamava a atenção, pois se destacava por seu 
porte, uma vez que a videira era menor e necessitava de muito menos 
água e sais minerais para produzir frutos. Por sua vez, a figueira não 
só sugava, como sequer produzia em um solo preparado, adequado 
e irrigado. Ela não respondia aos anseios da sua missão: dar frutos. É 
uma crítica a Israel, que fora cuidado, plantado, regado e não se con-
vertera, como diz o salmista: “A nenhum povo recebeu tanto carinho, 
a nenhum outro revelou os seus preceitos” (Sl147,9).

Justifica-se a escolha da figueira precisamente por esta ser uma 
das árvores que representa Israel e que se destaca entre a oliveira e a 
videira, plantas que possuíam um símbolo religioso. Sendo a figueira 
diferente pelo seu porte e por suas folhas verdes, foi plantada en-
tre outra espécie com a intenção de ser santificada e consagrada ao 
Senhor. No entanto, fechou-se e se recusou a produzir seus frutos, o 
que demonstra, de certa forma, uma ingratidão com quem tanto dis-
pensou cuidado para com ela.

Dentre as três árvores apresentadas (a oliveira como uma planta 
nobre e que oferece o azeite, para o serviço sagrado; a videira por 
oferecer o vinho, símbolo da vida, da alegria, escolhido por Jesus, 
para ser seu sangue), a figueira, que não está dentro de um contexto 
religioso, não apresenta nenhuma função sagrada na vida do povo. 

Podemos pensar, portanto, que ela foi colocada justamente den-
tro da parábola por não estar ligada ao sagrado, enquanto uma árvore 
que produz elementos que servem ao culto litúrgico do templo.

Sabemos que Lucas tem como fonte para narrar esta parábola 
os Evangelhos de Marcos 11,13 e Mateus 21,18-22. Eles são os primei-
ros a apresentar narrativa da figueira amaldiçoada. Embora o terceiro 
Evangelho não confira a essa planta o título de maldição, que consta 
dos outros evangelhos, ela é tida como estéril, o que de, certa forma, 
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na tradição de Israel, é visto como uma maldição (assim como a este-
rilidade de plantas, animais e mulheres). 

Podemos perceber que pela perspectiva lucana, à maneira dos 
profetas, a árvore figueira seria uma metáfora para a nação judaica, 
pois Jesus está usando da parábola como método de ensino. Assim, 
ao usar a estrutura de tal planta, comparando sua grandiosidade com 
folhas verdejantes, a figueira só tem aparência e lhe falta o essencial, 
os frutos. Na parábola da figueira estéril, Jesus relaciona Israel, com 
toda sua altivez e imponência para criticar os que viviam de certa apa-
rência religiosa e que não apresentavam frutos de conversão e santi-
ficação. Lucas, assim como Marcos e Mateus, usa a mesma imagem, 
porém com uma conotação diferente, o evangelista está em uma ca-
tequese com os discípulos na subida para Jerusalém. É importante 
não desprezar o que vem antes da parábola da figueira estéril e que 
não a tira do contexto do ensino.

A Igreja, sabiamente, entendeu esta dimensão. Por isso, a liturgia do 
terceiro domingo da quaresma, ano C, apresenta, antes da referida pa-
rábola, Jesus em seu ensino sobre a discriminação que existia entre os 
galileus, que eram vistos pelos fariseus como os piores pecadores. Os 
cinco primeiros versículos fazem menção a esse pensamento e narram 
a desgraça que recaiu sobre os galileus que subiram ao templo para 
oferecer seus sacrifícios e foram mortos por Pilatos (cf. 13,1-5). 

É importante ressaltar ainda que Lucas escreveu seu evangelho 
para uma comunidade de pagãos convertidos e que, de certa forma, 
também sofria uma discriminação por parte de alguns cristãos vindos 
do judaísmo.

Assim, para a conclusão dessa narrativa, é importante trazer à bai-
la a cena da parábola da figueira estéril, ou seja, a perspectiva cristã 
de que não basta ser membro do povo de Israel, é preciso dar frutos 
na vida. O ensinamento de Jesus é bem claro: quem não der frutos 
será cortado do Reino como a figueira estéril que só serve para sugar 
a terra. Como era o costume da época, uma figueira, depois de tendo 
passado seu ciclo e o período da observância da lei, não produzisse 
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•

frutos seria arrancada da terra fértil, uma vez que não tinha serventia 
qualquer, a não ser esgotar o solo e seus nutrientes, tornando-se as-
sim uma parasita que não gera vida e nem dá frutos. 

Essa parábola contada por Jesus traz duas mensagens relaciona-
das: A primeira é a de que o cristão deve produzir frutos para Deus e 
para a comunidade (cf. Rm 7,4). Já a segunda se relaciona à inexistên-
cia de frutos, tanto espirituais, como materiais (as virtudes), em nos-
sas comunidades, o que comprova que não podemos ser Igreja, no 
meio do povo de Deus, se não produzirmos os frutos da vida cristã. 
Desta forma, o cristão será arrancado de Cristo, terra fértil, no qual 
foi plantado, pois quem Nele está, deverá produzir frutos, em abun-
dância para todos (cf. Jo 15.2).

Sobre o autor: Silvio Costa Oliveira é sacerdote católico, pároco 
da Paróquia N. Sra. do Retiro (São Paulo), formado em Filosofia pela 
Faculdade Sagrado Coração de Jesus (Bauru-SP) e Teologia no Insti-
tuto Teológico Rainha dos Apóstolos (Marília- SP). Possui mestrado 
na PUC-SP em Teologia Bíblica.

Bibliografia consultada: BÍBLIA. Hebraico. Bíblia Hebraica Sep-
tuaginta. Barueri - SP: Gráfica da Bíblia. Sociedade do Brasil,1997. BÍ-
BLIA. Hebraico. Bíblia Hebraica: Tanah. FRIDLIN, Jairo e GORODO-
VITS, David. São Paulo: Ed. Sefer, 2018. BÍBLIA. Português. A Bíblia de 
Jerusalém. 1. ed. 12ª reimpressão. São Paulo: Paulus, 2017. BRIGHT, 
John. História de Israel. São Paulo: Paulus, 2003. BULTMANN, Ru-
dolf. Teologia do Novo Testamento. Santo André: Academia Cristã, 
2008. CASALEGNO, Alberto. Pobreza e riqueza no evangelho de 
Lucas. In: Revista Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, p. 9-33, Ja-
neiro/Abril 1988. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Tes-
tamento. v. I, 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2000. DOUGLAS, James 
Dixon (Org). O Novo Dicionário da Bíblia. 3. ed. São Paulo: Vida Nova, 
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Entrevista com 
o Pe. David 
Neuhaus, SJ

Pe. David Neuhaus, SJ é um 
jesuíta israelense, nascido 
judeu, e superior da comu-
nidade jesuíta na Terra Santa 
(Jerusalém e Belém). De 
2008 a 2017, ele serviu como 
Vigário Patriarcal para católi-

cos de língua hebraica, migrantes e requerentes de asilo em Israel 
dentro do Patriarcado Latino de Jerusalém. Aos 15 anos, mudou-se 
da África do Sul para Israel; aos 26 anos, converteu-se à fé católi-
ca romana. Neuhaus terminou seus estudos em Ciência Política na 
Universidade Hebraica de Jerusalém com o título de doutor. Em 1992, 
ingressou na Companhia de Jesus (SJ) e após sua formação teológica 
e filosófica e estudo de Teologia e Escritura no Centro Jesuíta Sèvres 
em Paris e no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, Neuhaus foi orde-
nado sacerdote em 2000. Desde 2000, ele ensina Bíblia e Judaísmo 
em várias instituições católicas e judaicas em Israel e na Palestina, 
incluindo o Studium Theologicum Salesianum em Jerusalém, e o 
Seminário do Patriarcado Latino em Beit Jala. Pe. Neuhaus concedeu 
esta entrevista exclusivamente à revista Nishma, na qual ele fala um 
pouco sobre seu trabalho na Terra Santa e sua perspectiva sobre os 
estudos bíblicos na atualidade.
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NISHMA - Viver em Israel por tanto tempo influencia sua com-
preensão das Escrituras?
Pe. David - Isso certamente acontece em muitos níveis diferentes. 
Em primeiro lugar, viver na terra da Bíblia dá vida ao texto bíblico 
de uma maneira única. Lugares como Jerusalém, Galiléia, Hebron, 
Jordão não são apenas nomes, mas lugares familiares com seus con-
tornos, climas, cores, cheiros…

Em segundo lugar, viver em contato próximo com as pessoas da 
terra também é um tesouro importante. Embora os judeus de hoje 
não sejam cópias dos israelitas que encontramos na Bíblia, sua lín-
gua hebraica está próxima do idioma do Antigo Testamento e sua fé, 
prática religiosa e modo de vida estão em continuidade com certos 
aspectos da Bíblia também. Os árabes palestinos também são um te-
souro porque são eles que preservaram uma continuidade nos estilos 
de vida na agricultura e nas estruturas sociais que ajudam a compre-
ender alguns textos bíblicos. Interações próximas com judeus e mu-
çulmanos que estudam seus próprios textos sagrados fornecem uma 
comunidade extensa de leitores que levam as Escrituras a sério.

Em terceiro lugar, e este é um aspecto mais problemático da 
equação, viver em Israel, onde muitas pessoas interpretam a Bíblia 
com o propósito de justificar injustiças, guerras e desapropriações, 
me faz estar constantemente ciente de quão importante é esclarecer 
os princípios hermenêuticos envolvidos na leitura de um texto e atu-
alizá-lo hoje. Para mim, a Bíblia é a Palavra de Deus e, portanto, não 
pode significar violência, iniquidade e destruição, às vezes um verda-
deiro desafio na busca do que o texto está dizendo.

NISHMA - Em sua experiência de vários anos ensinando as 
Sagradas Escrituras, o que os cristãos hoje mais ignoram so-
bre o mundo da Bíblia, em sua opinião?
Pe. David - Eu acho que muitos cristãos encontram dificuldade em 
entender a Bíblia como uma Palavra viva de Deus em nosso mundo 
hoje. Alguns a veem como um texto antigo que é interessante para 
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alguns e chato para outros porque nos fala sobre os tempos antigos. 
Outros parecem pensar que é uma receita para o que vai acontecer 
amanhã quando vier o fim dos tempos. Outros ainda pegam certos 
textos e os impõem à realidade com força bruta e até violência, usan-
do a Bíblia para promover todo tipo de ideologia que pouco tem a ver 
com as Escrituras.

Devemos aprender a ler a Bíblia no mundo em que vivemos, des-
cobrindo nela a relevância que ela tem como Palavra de Deus para 
o nosso tempo. Isso significa muito conhecimento, muita oração e 
muito discernimento. Acredito que por causa desse desafio multifa-
cetado, é melhor ler a Bíblia com os outros, cada um trazendo um 
entendimento particular ao texto bíblico. Também temos a sorte de 
que algumas pessoas tenham a vocação e a missão de se especializar 
em estudos bíblicos para nos ajudar a entender os textos que podem 
ser muito complexos.

NISHMA - Existem preconceitos que geralmente os cristãos 
do exterior devem superar quando vão para Israel?
Pe. David - Os cristãos que vêm a Israel com a Bíblia em mãos pro-
vavelmente ficarão chocados com muitos aspectos diferentes da 
vida aqui hoje. O Israel de 2022 não é o Israel da Bíblia e, no entanto, 
existem muitas conexões entre ele e o texto bíblico. É necessário um 
discernimento cuidadoso na abordagem de uma realidade que tanto 
pode evocar a Bíblia por causa da terminologia compartilhada: Israel, 
Jerusalém, Páscoa, sábado... são compartilhados por judeus e cristãos 
hoje e ecoam no Corão dos muçulmanos também, se desenvolveram 
ao longo dos séculos e podem significar coisas diferentes para dife-
rentes comunidades de leitores.

Muitos cristãos usam a Bíblia para justificar ideologias que estão 
engajadas em conflito na terra hoje. Textos bíblicos que falam sobre 
Deus dando a terra ou ordenando a expulsão de pessoas dela não 
podem ser a base para encontrar uma solução para o conflito em 
curso entre israelenses e palestinos em nossos tempos. A Bíblia pode 
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nos ensinar muito, mas os atores em conflitos políticos que exploram 
o texto bíblico para qualquer ganho ideológico estão prejudicando 
a sacralidade da Palavra de Deus que se encontra no texto bíblico. 
Como cristãos, percebemos o quanto prejudicamos os judeus ao in-
terpretar erroneamente os textos bíblicos que pareciam promover 
o desprezo pelo judaísmo e o ódio aos judeus. Da mesma forma, os 
textos bíblicos não podem ser usados   hoje para prejudicar em vez de 
fazer o bem na Terra Santa.

NISHMA - Em sua experiên-
cia de ensino de judaísmo 
na Universidade de Belém, 
qual seria o maior desafio 
em falar sobre judaísmo 
para um público árabe?
Pe. David - Ensinar judaísmo 
aos palestinos é um desafio por 
causa do conflito em curso en-
tre israelenses e palestinos, um 
conflito que dura mais de um 
século. Para muitos palestinos, 
os judeus são vistos exclusiva-
mente como soldados, policiais 
e colonos que vieram para to-
mar suas terras. O uso ideo-
lógico do Antigo Testamento 
para justificar o deslocamento 
de palestinos torna essa parte 
da Bíblia cristã problemática.

Ao ensinar o judaísmo nes-
te contexto, o desafio é ampliar 
a perspectiva. Embora seja ine-
gável que, no século passado, 
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os palestinos tiveram experiência com alguns judeus como inimigos, 
nem sempre foi esse o caso e esperamos que nem sempre seja o 
caso. Por centenas de anos, muitos judeus viviam integrados ao mun-
do árabe e fizeram enormes contribuições para o desenvolvimento 
da civilização árabe. Eles foram vizinhos e amigos uma vez e espero 
que sejam novamente. Claro, os judeus também deram a todos nós, 
árabes e não árabes, as Escrituras e Jesus. É importante perceber que 
no Corão, as histórias dos profetas do Antigo Testamento e do Novo 
também ecoam muito da Bíblia.

NISHMA - Você acredita no diálogo inter-religioso judaico-
-cristão? Quais seriam as ideias estereotipadas que cristãos 
e judeus deveriam superar para estabelecer um diálogo real?
Pe. David - Acho que a mudança na relação entre judeus e cristãos 
é uma das revoluções mais importantes do século XX. Depois de tan-
tos séculos de suspeita, desprezo e calúnia, judeus e cristãos hoje ca-
minham juntos, falam juntos e, o mais importante, trabalham juntos 
para construir um mundo melhor. Claro, há muita ignorância mútua. 
Os cristãos talvez precisem desistir da ideia de encontrar Jesus em 
cada judeu que encontrarem e permitir que os judeus lhes ensinem 
o que é seu judaísmo, um judaísmo que evoluiu muito desde o pri-
meiro século. Os judeus precisam combater a tendência de ver os 
cristãos como odiadores de judeus quase por definição. Eles também 
precisam aprender sobre como os cristãos fizeram suas próprias 
Escrituras que consideram judaicas, com maneiras cristãs de enten-
der os textos. Para mim, é importante que essa revolução que deu 
origem à possibilidade de amizade e cooperação não se transforme 
em um relacionamento fechado, formando uma frente contra os ou-
tros. Estou particularmente interessado em como os muçulmanos 
podem se tornar parte da conversa.

No que diz respeito à Bíblia como patrimônio comum de judeus 
e cristãos, o desafio do diálogo é respeitar as diferentes interpreta-
ções que judeus e cristãos desenvolveram dos mesmos textos. Isso 
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provocou desafios em séculos passados, mas agora devemos admitir 
que temos muito a aprender uns com os outros.

NISHMA - Que conselho você daria para alguém que está inte-
ressado em se aprofundar nos estudos bíblicos? Qual é a me-
lhor abordagem a tomar, na sua opinião? E quais erros devem 
ser evitados?
Pe. David - Há tantas abordagens para a Bíblia. Acho que nenhuma 
delas esgota o texto bíblico e todos têm algo a contribuir. Eu diria 
para quem está começando: diversifique seu estudo. Aprenda com 
uma grande variedade de professores, leia diferentes autores e veja 
os textos de diferentes disciplinas. Estudar a Bíblia continua sendo 
uma das atividades mais emocionantes, mais espirituais e mais desa-
fiadoras que tento fazer todos os dias.

Uma tentação para aqueles que estudam a Bíblia é transformar 
este estudo em uma disciplina acadêmica focada em línguas anti-
gas, arqueologia e formas literárias. Estes são todos importantes. No 
entanto, nunca devemos esquecer que a Bíblia é um tesouro para o 
povo de Deus. Ela nos fornece uma linguagem com a qual podemos 
dizer o que é impossível dizer: Deus e o relacionamento de Deus co-
nosco. Precisamos ser capazes de ensinar a Bíblia às criancinhas para 
que elas possam aprender nossa língua e transmiti-la a seus filhos. Eu 
nunca aprendo mais sobre a Bíblia do que ensinando a Bíblia nas aulas 
de catecismo para crianças que se preparam para a primeira comu-
nhão e confirmação.

Tradução: Fr. Joel Moreira, NDS
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E em sua infinita misericórdia e generosidade, o Todo 
Poderoso confia a um casal humano a missão de educar 
e alimentar o corpo e a fé daquele que é o próprio Deus... 

parece estranho e contraditório, mas isto demonstra a 
teimosa confiança que Ele tem na humanidade.

Anunciação  
do Senhor por Pe. Carlos 

Vasconcelos, NDS



❧

Quando Deus se manifesta a alguém é sempre em vista de 
um bem maior para a humanidade, “uma Missão”. Com Maria 
não foi diferente. Cumprindo as profecias que prometiam um 
messias da casa de Davi (Mq 5; Jo 7; Is 7,14; Is 11,1...; Is 12,6; Sf 
3,14; Jl 2,21; Zc 2,14; Zc 9,9), o Anjo do Senhor apareceu-lhe 

Anunciação. Leonardo da 
Vinci. Cerca de 1472
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para anunciar que ela seria a mãe do Salvador da humanidade1. Este 
anúncio, e o diálogo ocorrido entre a Virgem e Gabriel, é crucial para 
o plano salvífico de Deus. Maria (Lc 1,26) e José (Mt 1,18) são esco-
lhidos para acolher, amar, preparar e acompanhar o Senhor em sua 
missão de resgatar a humanidade para o Criador. Apresentamos abai-
xo o texto da Anunciação (versão da Bíblia de Jerusalém) com alguns 
comentários pessoais e referências do Antigo e Novo Testamentos, 
com o intuito de permitir uma melhor compreensão do que o autor 
nos pretende comunicar dentro de um contexto bíblico.

A anunciação
26No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade 
da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem desposada com um va-
rão chamado José (Mt 1,18-25 – é interessante ressaltar que o mes-
mo Anjo que visita Maria visita José, em sonho), da casa de Davi (o 
texto esclarece quem é José, para que fique mais explicito que Jesus 
é aquele de quem as profecias falam2, inclusive Is 11 que remete a 
alguém que, embora sendo descendente de Davi, não será um filho 
direto dele mas de uma geração vindoura); e nome da virgem (con-
forme a citação que vemos em Mt 1,23, tirada do profeta Isaías) era 
Maria. 28Entrando onde ela estava, disse-lhe: “Alegra-te (esta sauda-
ção mais uma vez reforça a tradição messiânica do povo de Israel que 
exulta diante dos feitos prodigiosos de Deus que vem em socorro sal-
var a Filha de Sião, Jerusalém – Is 12,6; 35,1...; 54,1; Jl 2, 21...; Sf 3,14...; Zc 
2,10; 9,9...), cheia de graça (ó tu que tens o favor de Deus, é como um 
outro nome dado a Maria: Favorecida, Agraciada, Amada – do Bem 
Amado3), o Senhor está contigo4 (Em função da certeza de que Deus 
estava com ela, Maria não vacilou ao ouvir a profecia de Simeão em 
Lucas 2,33)!” 29Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar 
qual seria o significado da saudação5. 30O Anjo, porém, acrescentou: 
“Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus. 31Eis que con-
ceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome 
de Jesus6. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo7, e o 
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Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; 33ele reinará na casa 
de Jacó8 para sempre, e seu reinado não terá fim9”. 34Maria, porém, 
disse ao anjo: “Como é que vai ser isso, se eu não conheço10 homem 
algum?11” 35O Anjo lhe respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti e 
o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra (vemos aqui a 
presença e o poder eficaz de Deus que acompanha, protege e ampa-
ra seu povo)12; por isso o Santo13 que nascer será chamado Filho de 
Deus14. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e 
este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. 37Para Deus, 
com efeito, nada é impossível15.” 38Disse, então, Maria: “Eu sou a serva 
do Senhor16; faça-se em mim segundo tua palavra!” E o Anjo a deixou.

Aos olhos de hoje, a Anunciação e a concepção de Jesus podem 
parecer estranhas, contudo, para Maria e José não eram porque eles 
vinham de toda uma tradição bíblica onde Deus se manifesta a seu 
povo. Em todos os momentos cruciais da história, quando já não há 
solução humana Ele opera o impossível, maravilhas inefáveis (Acaso 
há algo de tão maravilhoso para o Senhor? Gn 18,14).

Imitando Maria, exaltemos a Deus e seu amor por nós, amor que 
o impele a manifestar-se de maneira prodigiosa em nosso favor e que 
estimula e revigora a nossa fé. Para os casais que muitas vezes têm 
sua fé abalada diante das dificuldades da vida e das limitações que 
nossa carne nos impõe, como nos casos de Sara e Abraão (Gn 11, 
30, lembrando que antes da Aliança que Deus faz com Abraão e do 
anuncio do nascimento de Isaque o Nome de Sara era Sarai e o de 
Abraão era Abrão, Gn 17), Rebeca e Isaque (Gn 25,21), Raquel e Jacó 
(Gn 29,31), Manué e sua mulher (cujo nome não é explicitado, Jz 13,2 
e 3), Ana e Elcana (I Sm 1), Isabel e Zacarias (Lc 1,5 a 7) e, por que não 
citar Maria e José (Mt 1, 18 a 24 e Lc 1, 26 a 38)? Embora não tenha sido 
dito que Maria fosse estéril, que foi o caso das demais citadas ante-
riormente, ela também tinha uma impossibilidade para conceber “na-
quele momento”: ainda não conhecia homem algum, era virgem. Que 
os exemplos aqui citados, todos eles, de certa forma conectados à 
Anunciação do Senhor possam estimular a fé dos casais e das famílias 
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cristãs que, embora não pertençam ao mundo, estão nele vivendo o 
que a ele é inerente (Jo 17,16).

Todos os casais citados acima se amavam e estavam abertos a Deus. 
Cada um com suas limitações, inclusive de fé, contudo o que Deus es-
pera de nós é que simplesmente tenhamos sinceridade e abertura de 
coração e de espírito para que Ele haja em nós e através de nós. O filho, 
ou um dos filhos, com o qual Deus abençoou cada um desses casais foi 
instrumento em suas mãos para abençoar o povo de Israel e, por con-
seguinte, a humanidade; eles fizeram a diferença na história da salvação. 
Não nos esqueçamos nunca de que as bênçãos e as graças concedidas 
por Deus devem gerar frutos para a Igreja, para a sociedade e para a 
humanidade; seu desejo é que todos sejam salvos (Mt 28,19 “Ide, por-
tanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, ...” Lc 24, 44 a 
48 “Depois disse-lhes: “São estas as palavras que eu vos falei, quando 
ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está 
escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. 
Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e dis-
se-lhes: “Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos 
mortos ao terceiro dia, e que, em seu Nome, fosse proclamado o arre-
pendimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar 
por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso.).

Podemos dizer que a “Anunciação do Senhor” é a Manifestação 
de Deus a Maria, mãe de Jesus e, se levarmos em consideração o 
Sonho de José em Mateus (Mt 1,18...), a Manifestação de Deus a José, 
esposo de Maria. O Senhor se manifesta a eles para lhes comunicar a 
missão de receber o grande dom que Ele dá à humanidade, o Salvador 
do mundo, Jesus, Nosso Senhor. E em sua infinita misericórdia e ge-
nerosidade, o Todo Poderoso confia a um casal humano a missão de 
educar e alimentar o corpo e a fé daquele que é o próprio Deus... 
parece estranho e contraditório, mas isto demonstra a teimosa con-
fiança que Ele tem na humanidade.

Obedecer é melhor que qualquer sacrifício (I Sm 15,22; Sl 40,7 
a 9; Os 6,6 e 7). Aceitar a vocação e o chamado de Deus é um ato 

Maria e José com o menino 
Jesus. Julius Frank, 1908.
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de amor e obediência, esta obediência traz consequências e Maria 
e José compreenderam isto e as viveram com fé e, provavelmente, 
com alegria. As sagradas escrituras lhes ensinaram isto com tantos 
exemplos, como o da relação d’Ele a Abraão que dá início a uma 
linhagem destinada a promover a salvação do gênero humano (Gn 
12,3). A Bíblia nos mostra Deus se manifestando espontaneamente 
e sendo buscado por outros que travam com Ele uma luta inter-
cessora por si próprios e pelos que necessitam. Em Gn 32,23 vemos 
Jacó tendo um encontro com Deus e lutando para ser abençoado 
por ele. Desde o ventre de sua mãe, Jacó luta, lutou para receber a 
bênção do pai e aqui o vemos lutando com o próprio Deus e recla-
mando sua benção. Abraão havia insistido com Deus para que não 
destruísse Sodoma. De maneira diferente de Abraão, Moisés insiste 
com Deus para que perdoe e poupe o povo não pelos méritos deste, 
mas pela honra do próprio Deus (Ex 32,11 ...). Ana, mãe de Samuel 
insiste para conceber e entregar a bênção que tanto desejava para 
o serviço do Senhor, no templo, lembrando que Samuel foi trans-
formado em peça indispensável na organização do povo de Israel 
enquanto reino. O que se deve apreender disso é que nossa relação 
com Deus vale a pena quando não pensamos apenas na nossa ne-
cessidade, vaidade ou qualquer outro motivo que não seja retribuir 
a Ele todo bem e toda graça que nos proporciona servindo-o com 
o que temos e somos, confiando no seu amor, graça e generosida-
de, pois quando assim o fazemos nos tornamos inteiros e vivemos 
nossa vocação. O texto bíblico quer nos ensinar a respeito de Deus 
e estimular nossa fé, nos ajudar a viver em família e sociedade e nos 
estimular a sermos completos diante d’Ele, de nós mesmos e dos 
outro, por isso, seguir o exemplo de todos estes casais e persona-
gens citados anteriormente é confiar que o Todo Poderoso pode 
fazer em nós maravilhas, contudo aprendamos que o que conta de 
verdade é quando ele faz “através de nós maravilha”, como o fez e 
faz através da intercessão e do olhar curioso e cuidadoso de Maria, 
a Filha de Sião por excelência.



•

35

Anunciação do Senhor

Sobre o autor: Pe. Carlos Vasconcelos, NDS é religioso da Congregação de N. Sra. 
de Sion, atual formador da Casa de Aspirantado em Mogi das Cruzes (SP) e vigário da 
Paróquia São Pedro de Mauá (SP). Após sua formação acadêmica de Filosofia e Teo-
logia, fez experiência no exterior aprendendo línguas e trabalhando na comunidade de 
Jerusalém, por mais de 6 anos.

Notas 1 Lembrando que a eleição de Israel e da Igreja acontece em vista de serem luz para as 
nações, para a salvação do mundo (Gn 12; Mt 1,21, Lc 2,29-32). 2 IISm 7,12 “E quando os teus dias 
estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, 
aquele que terá saído das tuas entranhas e firmarei a sua realeza.” IISm 7,16 “A tua casa e a tua rea-
leza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre.” 3 Aquela 
ou aquele que cativou, que alcançou os favores, a preferência do rei, como em I Sm 16,22; II Sm 
14,22; II Sm 16,4; Est 2,17; 5,8; 7,3; 8,5. 4 Esta terminologia é comum em textos que falam de vo-
cação, Deus que acompanha aquele a quem ele deu uma missão: Gn 26,24; 28,15; Ex 3,12; Js 1,5; 1,9; 
Jz 6,12; Jr 1,8; 1,19; 15,20. 
5 Diferente de Zacarias que ficou perturbado – Lc 1,12, Maria fica curiosa e pensativa querendo 
penetrar e compreender aquele mistério. 6 Yehoshú’a que significa o “Senhor Salva”. Na litera-
tura bíblica, o nome não é um simples qualificativo, exprime as circunstâncias da concepção ou 
nascimento, a função e a vocação de seu detentor ou a razão de sua existência. 7 Como em Sl 
2,7; 89,27, vemos aqui a reafirmação da tradição do messias filho de Davi.
8 Vemos aqui um messianismo nacionalista que será atualizado em Lc 2,32, onde a ação messiâ-
nica se estende sobre as Nações. 9 Promessa feita a Davi em II Sm 7,16; Is 9,6; Dn 7,14 10 Este 
verbo é, aqui, empregado para explicitar que Maria é virgem, nunca se deitou com homem algum. 
Embora desposada por José (Mt 1,18) ainda não coabitavam conjugalmente. Gn 4,1,17,25. 11 De 
maneira diversa de Zacarias que pergunta por um sinal (Lc 1,18) e como Sara e Abraão que mos-
tram certa incredulidade; Maria mostra-se, mais uma vez, curiosa e pergunta como aquilo se dará. 
Não duvida, quer esclarecer sua fé. 12 Em Ex 13,21 e 22; 40,34 a 38; Nm 9,15...; Lc 9,34, vemos a 
imagem da “nuvem” que representa a presença e a ação protetora de Deus sobre seu povo. Con-
tudo vemos a ação criadora de Deus, pelo Espírito ( Gn 1,2; Sl 104,30). 13 Aqui, este termo “San-
to” é uma das mais antigas expressões da divindade de Jesus: Lc 4,34. Em Isaías 12,6 Vemos que o 
salmo que exalta o próprio Deus, concluindo o siclo ou livro do Emanuel, Deus Conosco. 14 Di-
ferente da expressão Filho do Altíssimo, que remete ao messianismo dravídico, a expressão “Filho 
de Deus” é uma designação do messias (o Cristo) tanto em Lucas quanto na Tradição do AT. 
“Filho de Deus” é a expressão da relação misteriosa que une Jesus a Deus. No evangelho de Lucas 
esta expressão nunca sai de bocas meramente humanas, ela sai da boca do Anjo (aqui), de demô-
nios (4,3,9,41; 8,28), de Jesus (10,22) e do próprio Deus (3,22; 9,35). 15 Esta passagem nos remete 
a Gn 18,14, que fala da concepção de Isaque estando Abraão com 100 anos e Sara com 90. Temos 
também Jr 32,27. 16 Segundo a TEB, esta afirmação de Maria é antes uma questão de fé e amor 
que de humildade pois “servo de Deus” na Bíblia é um título de glória. O versículo 45 confirma que 
a questão aqui é de fé e não humildade. Vale ressaltar que quando é usada a palavra “escrava” ao 
invés de “serva”, perverte-se o sentido teológico do texto pois serva tem vontade própria e pode 
exercer seu “Livre Arbítrio” e a escrava não. Por tanto, Maria é serva do Senhor.



Moisés avista a Terra Prometida. 
Ilustração da Bíblia de Holman, 1890.
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Localização geográfica da terra prometida por Deus 
a Israel
A região chamada na Bíblia de Canaã, localiza-se hoje entre os terri-
tórios da Síria e do Líbano e tendo às regiões nos lados oeste e leste 
do rio Jordão (Císjordânia e Transjordânia), nas quais se formam os 
atuais estados da Jordânia, da Palestina e de Israel. Essa região rece-
be outras denominações, tais como: Terra Santa, Terra Prometida, 
Palestina (cf. NOTH, 1976, p. 29-31). Pra outros biblistas, “a desig-
nação Terra de Israel – ainda que de uso muito reduzido – é a mais 
condizente” (SCHWANTES, 2008, p. 18). A designação Palestina, 
para se referir a terra de Israel, surgiu logo depois da segunda guer-
ra judaica (132-135 d.C.) contra os romanos. O nome foi dado pelo 
Imperador Adriano. Em clara tentativa de apagar da história o nome 
de uma terra que não se curvava frente à dominação romana (cf. 
NOTH, 1976, p. 29). Todavia, o nome Terra Santa é “facilmente adap-
tável à realidade geográfica (...), já que o país é ‘terra santa’ tanto 
para judeus, como para muçulmanos e cristãos” (ECHEGARAY, 1993, 
p. 19).

A terra de Israel pode ser localizada, portanto, na Cisjordania, ao 
sul da região conhecida, em tempos idos, como Levante.1 A região 
do Levante fazia parte do Oriente Próximo e era conhecida por “um 
espaço mais amplo, do ponto de vista geopolítico e histórico-cultu-
ral, o qual é, com frequência, ardorosamente disputado e no qual 
só raramente impera uma lacuna no poder político” (PEETZ, 2022, 
p. 29).

Segundo os textos bíblicos, os limites do território de Canaã, vão 
do “Rio do Egito até o Grande Rio Eufrates” (Gn 15,18). Foi essa terra 
dada em promessa por Deus a Abraão (cf. Gn 12,1). Renovada a seus 
filhos (cf. Gn 28,13); e dada aos descendentes (cf. Dt 1,8) e consolida-
da pelo reinado de Salomão (cf. 1Rs 5,1). 

Com seus 240 km de Beersheva (Sul) a Dã (Norte), e seus 120 
km de Leste a Oeste, estabelecendo uma área total de aproxima-
damente 25.000 km2. A Terra de Israel se assemelha a uma ponte. 
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É passagem de produtos do Egito à Síria e à Mesopotâmia ou vice-
-versa. As rotas comerciais que cruzam a Terra de Israel são anti-
gas e remontam a períodos  pré-israelitas. São três os caminhos:: 
1- Sai do Egito costeia o Mar, segue pelas planícies onde alcança 
Damasco e a Mesopotâmia (se usava essa rota para o deslocamento 
de tropas); 2- Segue pelas serras da Cisjordânia acompanhando as 
águas; 3- Passa pelas terras da Transjordânia rumo ao Eufrates, o 
Caminho dos Reis. A Terra de Israel intermedeia o comércio interna-
cional e, por isso, tornou-se um importante “corredor estratégico” 
e econômico-militar. 

A Terra de Israel, portanto, encontra-se no meio das grandes 
potências do mundo antigo, Egito e Babilônia. Cada uma, por sua 
vez, busca a dominância na região. Nesta época, como dito acima, 
a Terra de Israel era um corredor quase obrigatório por onde pas-
savam as grandes vias de transportes entre Ocidente e Oriente e, 
também, por isso, palco de constantes conflitos. A Bíblia narra as 
muitas disputas envolvendo a Terra à qual Deus prometeu a Abraão. 
Destacam-se seis grandes potências e suas dominações:

1ª- EGITO (cerca de 1580 até 950 a.C.), escravidão nas dinas-
tias faraônicas.
2ª- ASSÍRIA (cerca de 1100 até 727 a.C.), pôs fim ao reino do 
norte, Israel.
3ª- BABILÔNIA (cerca de 605 até 539 a.C.), pôs fim ao reino 
do Sul, Judá. Destruição do Templo e exílio do povo.
4ª- PÉRSIA (cerca de 553 até 330 a.C.), Ciro, o imperador, dá 
liberdade ao povo de Israel; reconstrução do Templo.
5ª- GRÉCIA (cerca de 333 até 198 a.C.), impõe a cultura grega 
e tenta apagar a fé judaica. 
6ª- ROMA (desde 63 a.C. até 135 d.C.), duas grandes guerras 
marcaram esse período (66–70 e 132–135). A primeira culmi-
nou com a destruição do Templo e a segunda com a expulsão 
dos judeus de sua Terra.
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A dor de deixar sua pátria
Diáspora é um vocábulo da língua grega, que significa “dispersão de 
povos”. Essa dispersão pode ser por motivos políticos ou religiosos. 
Já na língua hebraica, o termo é “TEFOTZAH (פֹוָצה  ,(cf. Jr 25,34) ”(ּתְ
“dispersado”, ou GALAH, “exílio”. Estes termos referem-se, neste ar-
tigo, à dispersão do povo judeu pelo mundo e à formação das comu-
nidades judaicas fora do seu país, Israel.

Segundo as Sagradas Escrituras, pode-se constatar diversos mo-
mentos de dispersão do povo judeu de seu país.

a. A primeira delas ocorreu por volta do ano de 722 a.C. 
Quando o Reino do Norte (Israel), foi atacado e destruído 
(cf. 2Rs 17), pela grande potência da época os Assírios. Diz o 
texto bíblico: “No nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou 
Samaria e deportou Israel para a Assíria...” (2Rs 17,5-6).

b. A segunda se deu por volta do ano de 600 a.C., por oca-
sião da invasão do imperador babilônico Nabucodonosor à ci-
dade Santa de Jerusalém. Ele saqueou os tesouros do Templo 
e o destruiu (cf. 2Rs 25). O texto nos diz:

No quinto mês, no dia sete [...], Nabuzardã, comandante da guarda, 
oficial do rei da Babilônia, fez sua entrada em Jerusalém. Incendiou o 
Templo do SENHOR [...] Nabuzardã, comandante da guarda, exilou 
o resto da população que tinha ficado na cidade [...] (2Rs 25, 8-11).

c. A terceira aconteceu muitos séculos depois, por volta 
do ano 70 d.C. Quando os romanos destruíram Jerusalém e 
o seu Santuário. Por ocasião da primeira guerra judaica (66 - 
70, cf. Mt 24,15ss), contra o Império Romano. Por volta desse 
período, surgirá a literatura evangélica, estabelecendo a iden-
tidade do movimento criado por Jesus de Nazaré. Os escritos 
de Marcos, Mateus e Lucas. Neste mesmo período, acontece-
rá a reafirmação da fé judaica pelo movimento sobrevivente à 
Guerra, isto é, o rabinismo farisaico.
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d. A quarta aconteceu por volta do ano de 135 d.C. Por oca-
sião da segunda guerra judaica contra o Império Romano, na 
época do Imperador Adriano. O que culminou com a expulsão 
definitiva dos judeus da cidade santa de Jerusalém e da mu-
dança de nome da cidade. Ela passou-se a se chamar, a partir 
daquela data, Aelia Capitolina. E visando destruir a identida-
de do povo judeu, Adriano impôs a todo território de Israel o 
nome de “Palestina”.
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O Chamado vindo das Chamas  

Arco de Titus Menorá. Arco triunfal romano de Beth Hatefutsoth, mostrando despojos do tem-
plo de Jerusalém. Steerpike, Wikimedia.

Esta última diáspora fez com que os judeus se espalhassem para 
países da Ásia e para o sul da Europa. Os judeus que se estabeleceram 
nos países do Leste Europeu são conhecidos como Asquenazim (os 
netos de Noé). Já os judeus que se estabeleceram no norte da África 
são conhecidos como Sefarditas e migraram para a península Ibérica 
(Espanha e Portugal). Expulsos, uma vez mais, de lá, por volta do sé-
culo XV, migram para os Países Baixos, Bálcãs, Turquia e, motivados 
pela colonização européia, chegam ao novo continente, o americano.
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Enfim, observamos até aqui as mais diver-
sas dispersões do povo judeu mundo afora. As 
motivações dessas dispersões, podem ser des-

de questões econômicas, falta de pagamento dos impostos, até as per-
seguições religiosas, vistas como infidelidade do povo a Deus.

Uma possível leitura da diáspora
É possível fazer diversas leituras da diáspora do povo judeu. Aqui, nos 
limitamos a uma leitura do ponto de vista teológico.

Houve um tempo (Idade Antiga e Média), em que a leitura feita 

Vista da Cúpula da 
Rocha e do Monte do 
Templo. Andrew Shiva, 
atribuição Wikimedia.
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das diásporas do povo judeu, seria de um possível castigo, pela não 
aceitação do Cristo como seu Messias e Senhor. E a consequência 
deste castigo foi a perda da terra prometida. Entretanto, na ótica 
profética, todo esse sofrimento se deve à infidelidade desse povo à 
Aliança com seu Deus.

Mas qual é o significado da terra para o povo judeu?

A Promessa de Deus ao povo judeu
Este tema da terra é muito caro à tradição do povo de Israel. A terra as-
sume a centralidade da promessa do SENHOR ao patriarca Abraão (cf. 
Gn 15,7). É emblemático o relato que encontramos em Gn 50,24-25, so-
bre o desejo do povo de viver na terra prometida dada pelo SENHOR. 
Eis o texto: “Enfim José disse a seus irmãos: ‘Eu vou morrer, mas Deus 
vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, 
com juramento a Abraão, Isaac e Jacó’. E José fez os filhos de Israel 
jurarem: ‘Quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui’”.

Isto parece explicar este desejo, quase uma obsessão. Permanecer 
na terra, de não se curvar a povos hostis, cuja força de dominação, 
subtraiu, do povo judeu, aquilo que é a promessa de Deus a eles, isto 
é, a posse da terra. Claro está, mesmo espalhados pelo mundo, o 
próprio SENHOR vos conduzirá à terra que a eles um dia prometeu. 
Como diz um texto na Sagrada Escritura: “Naquele dia o SENHOR 
estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: “À tua posteri-
dade darei esta terra [...]” (Gn 15,18).

O amor de Deus como resposta
Se YHWH se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o 
mais numeroso de todos os povos – pelo contrário: sois o menor 
dentre os povos! – e sim por amor a vós e para manter a promes-
sa que ele jurou aos vossos pais; por isso YHWH vos fez sair com 
mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do Faraó, 
rei do Egito (Dt 7,7-8).
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Como resultado da amorosa eleição do povo de Israel por Deus, 
a Bíblia destaca, duas fortes implicações dessa escolha:

1ª) Viver a santidade: “Sede santos, porque eu, YHWH vosso 
Deus, sou santo” (Lv 19,2). Escolhido por Deus, Israel é chamado 
a ser um “povo santo” (cf. Dt 7,6; 14,2). O termo “santo”, Kadosh, 
exprime uma situação que consiste, negativamente, em estar sepa-
rado daquilo que é profano e, positivamente, em ser consagrado ao 
serviço de Deus.

Neste sentido, o povo de Israel tem consciência da sua origem, 
da sua identidade. Ainda que as constantes dominações, como vi-

mos acima, abalassem a fé deste povo, não 
foram suficientes para suprimir a consciência 
da eleição desse povo pelo SENHOR Deus.

2ª) Ser testemunha: “Sim, ele disse: ‘[...] 
Também te estabeleci como luz das nações, 
a fim de que a minha salvação chegue até as 
extremidades da terra’” (Is 49,6).

Em seu comentário a essa passagem a 
Igreja diz o seguinte: “Esses textos mostram 
claramente que a eleição, base da esperança, 
comportava uma responsabilidade: Israel de-
via ser, diante das nações, a “testemunha” do 

Deus único” (PONTÍFICIA COMISSÃO BÍBLICA. 2003, p. 93).
Ensina-nos, ainda, o documento da Pontifícia Comissão Bíblica 

sobre a eleição do povo de Israel que:
a. Eleição não supõe a rejeição das demais nações;
b. A profecia bíblica, de um modo especial o profeta Amós, 

traz o significado dessa eleição como responsabilidade 
muito mais do que privilégio (cf. Am 3,2), (PONTÍFICIA 
COMISSÃO BÍBLICA. 2003, p. 93-94).

Dessa forma, entende-se a missão de Israel de levar a fé mono-
teísta para todos os povos. Assim, compreende-se a diáspora como 
um desígnio de Deus. Não de um Deus que deseja o sofrimento do 

É necessário 
construir a paz 
(Shalom).  Paz tão 
esperada por todos 
nós e que, infeliz-
mente, muitas vezes 
movidos por uma 
certa imagem exclu-
sivista de Deus, nos 
degladiamos.
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seu povo, mas de um Deus que nos ensina a tirar lições positivas 
mesmo quando a realidade insiste em tentar nos mostrar o con-
trário. Assim diz o profeta Ezequiel:

Mas quanto ao ímpio, se ele se converter de todos os pe-
cados que cometeu e passar a guardar os meus estatutos e a 
praticar o direito e a justiça certamente viverá: ele não morrerá. 
Nenhum dos crimes que praticou será lembrado. Viverá como 
resultado da justiça que passou a praticar. Porventura tenho 
eu prazer na morte do ímpio? — Oráculo do Senhor Iahweh. 
— Porventura não alcançará ele a vida se se converter de seus 
maus caminhos? (18, 21-23).

Portanto, para onde Israel for levado, lá estará a presença do 
SENHOR Deus entre eles, manifestando a presença amorosa de 
Deus na história para com todos os povos.

Conclusão
A história tem nos ensinado duras lições a respeito da não aceitação 
das diferenças. Que podem ser de cunho cultural, político, econômi-
co ou religioso.

Quando assume-se uma posição de exclusivismo, corre-se o risco 
do fechamento em sua própria “verdade”, não aceitando a “verda-
de” do outro. Com isso tem-se uma atitude de não acolher o outro, 
por não ser igual a mim, isto é, não pensar do jeito que penso, não 
acreditar nas coisas em que acredito. Com isso, o encontro torna-se 
uma prática necessária. Ela possibilita momentos de partilha, de co-
nhecimento mútuo. O encontro mostra-me verdadeiramente como 
sou, pois é no outro que me entendo e me realizo. É na experiência 
do encontro que podemos cultivar valores como o amor, esperança, 
perdão, e a misericórdia.

Expressões profundamente humanas, que teimamos a não nos 
associar com elas. Porque para muitos, estes sentimentos parecem 
revelar toda a fragilidade humana. E aprendemos que não devemos 
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mostrar ou ceder aos nossos medos, nossas fraquezas. Pois, pode-
mos ser facilmente derrotados se descobrirem nossos pontos fracos. 
Será que esta maneira de pensar está certa? É negando meus senti-
mentos que me imponho como vitorioso? É negando o diferente de 
mim, que me conheço?

Cito o documento Nostra Aetate (RIBEIRO; RAMOS, 2019, p. 13-
18), importante declaração elaborada no Concílio Vaticano II (1962 
– 1965), sobre o Diálogo Interreligioso. Em sua introdução expressa o 
desejo da Igreja Católica em relação à convivência com as mais diver-
sas religiões. Neste sentido, é necessário construir a paz (Shalom).2 
Paz tão esperada por todos nós e que, infelizmente, muitas vezes mo-
vidos por uma certa imagem exclusivista de Deus, nos degladiamos. 
Com isso ela torna-se cada vez mais distante. É preciso repensar nos-
sas atitudes. Romper com preconceitos e verdadeiramente buscar 
uma coexistência pacífica centrada no respeito às diferenças. Assim 
nos ensina a Igreja Católica através da Declaração Nostra Aetate:

Hoje, que o gênero humano se torna cada vez mais unido, e au-
mentam as relações entre os vários povos, a Igreja considera mais 
atentamente qual a sua relação com as religiões não-cristãs. E, na 
sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e 
até entre os povos, considera primeiramente tudo aquilo que os 
homens têm de comum e os leva à convivência. Com efeito, os ho-
mens constituem todos uma só comunidade; todos têm a mesma 
origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro 
gênero. (Documentos do Concílio Vaticano II. Declaração Nostra 
Aetate, nº 1)

“A paz pode ser a resposta pela busca da fraternidade entre as 
pessoas” (ALVES; RAMOS, As setenta faces da palavra paz, p. 87). 
Essa tarefa é urgente em nosso tempo. Desse modo, devemos ser 
construtores da paz. Estabelecendo, a partir do diálogo “amizade, paz, 
harmonia e partilhar valores e experiências morais, e espirituais em 
espírito de verdade e amor (FRATELLI TUTTI, 2020, p. 133). Portanto, 
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Notas 1 O termo Levante refere-se a um grande território que se estendia do Mediter-
râneo Oriental à Ásia Ocidental. Faziam parte dessa região os territórios da Síria, Líbano, 
Jordânia, Israel, Palestina. 2 A raiz hebraica SHLM (~lv), expressa uma realização absoluta 
do ser humano em relação a si e ao seu próximo. “Paz é sinônimo de um acordo entre dois 
lados litigantes, em grandes ou pequenas proporções” (ALVES; RAMOS, As setenta faces da 
palavra paz, p. 80-81).

olhando para as diásporas do povo de Israel, longe de serem castigos 
de Deus, notamos aí um grande ensinamento. Deus chama esse povo 
à santidade e confere a missão de serem “luz para as nações”. Dessa 
forma, Israel, com seu testemunho, leva a presença de Deus a todos 
os lugares por onde for levado/chamado.
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Um violinista no 
telhado é a magia 
dos musicais 
refinados

Um longa-metragem de três horas en-
cadeado pela música e um roteiro me-
ticulosamente pensado para emocionar 
através do humor, do drama, da razão 
e da fé. Um violinista no telhado, filme lançado em 1971, 
encanta por apresentar um belo recorte da fé judaica na 
linguagem do cinema e acerta plenamente.

Baseado, primordialmente no homônimo musical da 
Broadway que teve estreia em 1964, Um violinista no te-
lhado é a história de Tevye, um leiteiro de uma família judia 
que mora com sua esposa e cinco filhas no vilarejo fictí-
cio de Anatevka, estabelecido no antigo império russo do 
início do século XX, num ambiente rural. Tevye nos apre-
senta Anatevka, quebrando a quarta parede do cinema ao 
olhar diretamente para a câmera e enfrentar o público, 
como um lugar simples e vivo, capaz de ter judeus e cris-
tãos ortodoxos convivendo em relativa paz. De fato, é o 
que vemos em boa parte do filme, que foca em mostrar o 
quanto a tradição judaica pode ser prolífera em qualquer 
lugar em que seu povo esteja. E é essa tradição que é gri-
tada e cantada por Tevye e sua comunidade.
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Segundo o chefe de família, cada um no vilarejo é um violinista no 
telhado tentando arriscar uma canção simples e bela sem quebrar o 
pescoço. E mesmo não sendo uma façanha fácil, o risco é tomado 
pois o equilíbrio é obtido no que pode ser resumido em uma palavra 
por Tevye: tradição.

Ao longo da história, o leiteiro é constantemente cercado por testes 
que colocam à prova sua fé e seu conceito de tradição. É tempo de sua 
filha mais velha casar-se e o costume da casamenteira que arranja os 
pares de noivos entre as famílias judias é lançado. A troco de paga, a ca-
samenteira consegue um candidato de boa condição financeira para a 
moça que já tem seu coração entregue ao amigo de infância. Sob a recu-
sa da filha ao candidato, que apesar de rico é bem mais velho, Tevye tem 
sua primeira prova: quebrar o costume do casamento arranjado. Aqui, o 
filme expande a problemática levantando subproblemas como sobre o 
casal ter feito uma promessa mútua de enlace e a consequente subver-
são à autoridade do pai de conceder a permissão. A trama ganha mais 
em mérito artístico quando coloca as canções para expressarem o con-
flito, de modo que temos um Tevye que luta consigo mesmo em monó-
logos racionais e em diálogos com Deus afim de alcançar uma solução 
possível para seu conflito de fé e costume. Num primeiro momento, o 
impensável, o impossível e a loucura de mudar a tradição, desembocam 
na noção de que a felicidade da filha, a capacidade dela e do futuro noi-
vo de se amarem, unida à coragem de serem fiéis e determinados no ca-
samento - mesmo diante de uma situação de pobreza iminente -, acaba 
sendo a síntese que une fé, razão, diálogo e compreensão. 

Tevye é o paizão. Tudo que faz é por sua família e a oração está 
sempre presente para resolver conflitos. Seu eu violonista não cai do 
telhado, pois por mais que se aventure em canções perigosas, ainda 
se mantém firme na tradição que acredita, venera e alicerça.

E é assim que todos os outros conflitos se apresentam, reforçan-
do o tema principal da tradição de modo criativo. Suas outras 

duas filhas também desejam casar-se sendo que novos pro-
blemas com potencial de abalo da tradição são colocados 



51

Cinema: Belfast

em xeque: o casamento sem sua permissão em contraposição a um 
pedido de benção, bem como um casamento com um candidato não 
judeu. O limite chega, portanto, e vemos nosso protagonista não en-
contrando o outro lado da moeda em seus monólogos e diálo-
gos com o criador. É melhor fingir que não tem mais uma 
filha do que aceitar o casamento com um não judeu. A 
tradição não é quebrada, mas seu coração é despe-
daçado. O mundo novo está às portas e a tradição 
precisa, necessariamente, posicionar-se.
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Mas Tevye não conseguiria protagonizar sem seus personagens de 
apoio. A direção de Norman Jewison dá conta de entregar um tempo 
de tela justa a todos. Golde, a esposa de Tevye, além de reafirmar o 
tradicional papel de chefe de família judia de sua época, nos traz uma 
das mais belas cenas sobre amor ao lado de seu marido. As três filhas 
mais velhas evocam os três desafios do protagonista herói numa jor-
nada pela meta de ser um bom judeu. Motel, o marido da primeira 
filha Tzeitel, é um alfaiate que veste bem o desengonçado e depois co-
rajoso pai de família em potencial em busca de conquistar sua amada 
às custas de convencer o bem articulado sogro.

O aspecto político da trama vem em duas formas. Num primei-
ro momento, o jovem estrangeiro Perchik traz ideias “avançadas” da 
cidade grande como forma de educação. Aos poucos, sua interação 
com a família de Tevye cresce, mas seu senso de justiça pela nação 
nos mostra o aspecto individual dentro da dinâmica de um povo que 
se mistura em outro país com outra língua e costume. A segunda for-
ma vem de fora e é a determinante para fazer Tevye e toda sua comu-
nidade moverem-se para outro lugar. Não fora dos costumes ou tra-
dição, mas sim fisicamente. Para a dispersão e para a saudade daquilo 
que chamavam de lar.

Um violinista no telhado é uma obra de arte eterna, pronta para 
qualquer momento. Traz irreverência aos assuntos difíceis, colocan-
do a música e a magia dos musicais num patamar refinado e glorioso 
para o cinema.

Um violinista no telhado (1971)
Classificação Livre – 3h01min
Direção: Norman Jewison
Elenco: Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon, Paul Mann, 
Rosalind HarrisPaul Michael Glaser, Michele Marsh, Neva Small



1 Narrativa alegórica que transmite uma 
mensagem por meio de comparação, 
muito usada por Jesus.
2 Terra prometida por Deus ao seu 
povo, desde o chamado de Abraão.
3 Rito de purificação, feito com água, 
que representa, no Cristianismo, a inicia-
ção do indivíduo na fé.
4 Livro do Primeiro Testamento cujo 
conteúdo enfatiza instruções sobre 
práticas rituais, legais e morais.
5 O livro mais extenso da Bíblia.
6 Região de Israel onde Jesus viveu 
a maior parte de sua vida e onde 
exerceu o seu ministério público.
7 Língua semítica na qual foi 
escrita grande parte da Bíblia.
8 Governador da província 
romana da Judeia entre os anos 
26 e 36. Conhecido por ter sido 
o juiz que evitou intervir na 
condenação de Jesus.
9 Local para onde os hebreus 
foram enviados em exílio no 
século VI a.C.
10 Anjo mensageiro de Deus que 
aparece primeiramente em Daniel e 
é também citado nos Evangelhos.

Respostas: 1-parábola; 2-Canaã; 3-Batismo; 4-Levítico; 5-Salmos; 
6-Galileia; 7-hebraico; 8-Pilatos; 9-Babilônia; 10-Gabriel.
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