
TEMA : CRISTOLOGIA – I PARTE   

ASSESSORIA: MARIA AUXILIADORA 

CRISTOLOGIA : É o estudo sobre Cristo; é uma parte da teologia cristã que estuda e define  a 

natureza de Jesus,  a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à 

relação com Deus, às origens e ao modo de vida de Jesus de Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO: Quem foi Jesus? Que segredo se esconde neste galileu fascinante, nascido 

há mais de dois mil anos numa aldeia insignificante do Império romano e executado como um 

malfeitor perto de uma antiga pedreira? Quem foi este homem que marcou decisivamente a 

religião, a cultura e a arte do Ocidente chegando até a ter o calendário mudado por sua causa? 

Provavelmente ninguém teve um poder tão grande sobre os corações; ninguém expressou como 

ele as inquietudes e interrogações do ser humano; ninguém despertou tantas esperanças. Por que 

seu nome não caiu no esquecimento? Por que ainda hoje, quando as ideologias e religiões 

passam por uma crise profunda, sua pessoa e sua mensagem continuam alimentando a fé de 

tantos milhões de homens e mulheres?  

JESUS JUDEU: Jesus nasceu judeu e morreu como judeu. Durante a sua curta existência 

jamais negou a própria origem. Seus ensinamentos refletem exatamente o pensamento da 

tradição judaica da época. Portanto, para o entendimento do Jesus histórico, necessário se faz 

conhecer o contexto judaico nos aspectos: econômico, cultural, ideológico e sociológico.  

Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, vamos apresentar alguns termos e definições 

que ajudarão a compreensão futura do tema. 

 1. Hebreus: É uma designação que se aplica a Abraão e seus descendentes. “Porém veio um, 

que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu…” (Gn 14, 13). Observação: Até o momento em que 

Deus mudou o nome de Jacó, filho de Isaque, esse povo (ainda pequeno) era chamado de hebreu. 

2. Israelitas: Após o encontro de Jacó, filho de Isaque, com Deus, Este lhe mudou o nome para 

Israel, e a partir daí esse povo também começou a ser chamado de israelitas. Isso se deu com os 

descendentes dos 12 filhos de Israel (Jacó), que geraram as famosas 12 tribos de Israel. Até aqui 

existem dois nomes para o mesmo povo (hebreus e israelitas). 

3.  Judeus: Muito tempo se passou e depois que o povo (hebreu/israelita) voltou do cativeiro, a 

maioria dos que voltaram era da tribo de Judá, e ficou corrente chamar esse povo de judeus.  

Observação: Hoje, os descendentes que ainda restam desse povo são comumente chamados de 

judeus. Os nomes hebreus e israelitas são pouco usados em nosso tempo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.Sinagoga:  casa  de encontro e oração e o estudo  da lei. Era uma organização  leiga , não 

havia sacrifício no culto sinagogal.  A direção da sinagoga era confiada aos anciãos . 

2. Templo: o templo era único, era reservado aos sacrifícios e administrado pelos sacerdotes. 

Era o centro religioso e político de Israel.  



JESUS DA GALILEIA: Chamava-se YESHUA  e provavelmente isso lhe agradava. De acordo 

com a etimologia mais popular, o nome quer dizer “Javé salva”. Era um nome tão comum 

naquele tempo que era preciso acrescentar-lhe algo mais para identificar bem a pessoa. O 

historiador judeu Flávio Josefo menciona em seus escritos não menos que dez pessoas da época 

de Jesus que trazem este mesmo nome. Antes do exílio para a Babilônia, a forma deste nome era 

“Josué”. Em seu povoado, as pessoas o chamavam Yeshua bar Yosef,  “Jesus filho de José”. 

Naquele tempo a primeira coisa que interessava saber a  respeito de uma pessoa era:  de onde 

ela é? A que família pertence? Se sabe de que povoado alguém vem e a que grupo familiar 

pertence, já se pode saber muito sobre sua pessoa. 

O POVOADO DE JESUS: Nazaré era uma aldeia pequena e desconhecida, de apenas duzentos 

a quatrocentos habitantes. Nunca aparece mencionada nos livros sagrados do povo, nem sequer 

na lista de povoados da tribo de Zabulon. Alguns de seus habitantes viviam em cavernas 

escavadas nas encostas; a maioria em casas baixas e primitivas. Em geral, só tinham um 

cômodo no qual se alojava e dormia toda a família, inclusive os animais. Era comum em um 

mesmo pátio três ou quatro famílias compartilharem o mesmo espaço. Jesus viveu  numa destas 

humildes casas e captou até em seus mínimos detalhes a vida de cada dia. Sabe qual o melhor 

lugar para colocar um candeeiro, de maneira que o interior da casa, de paredes escuras fique 

iluminado e se possa ver. Viu as mulheres varrendo o chão pedregoso com uma folha de 

palmeira para procurar alguma moeda perdida em algum canto. Passou muitas horas no pátio de 

sua casa e conhece  bem o que se vive nas famílias. Viu como sua mãe e as vizinhas saem para o 

pátio ao amanhecer para preparar a massa do pão com um punhado de fermento. Observou-as 

enquanto remendam a roupa e reparou que não se pode por num vestido velho um remendo de 

pano novo. Ouviu como as crianças pedem aos pais pão ou um ovo, sabendo que sempre 

receberão deles coisas boas. Conhece também os favores que os vizinhos sabem prestar uns aos 

outros. Algumas vezes pôde perceber como alguém se levantava de noite, depois de já fechada a 

porta da casa, para atender ao pedido de um amigo. Viver em Nazaré é viver no campo. Jesus 

cresceu no meio a natureza, com os olhos muito abertos para o mundo que o rodeia. Jesus 

observou muitas vezes os pássaros que revoam em torno de sua aldeia; não semeiam nem 

armazenam em celeiros, mas voam cheios de vida, alimentados por Deus, seu Pai. Quando, mais 

tarde, percorrer a Galileia convidando a uma experiência nova de Deus, Jesus não fará grandes 

discursos teológicos. Para entender Jesus não é necessário ter conhecimentos especiais; não é 

preciso ler livros. Jesus lhes falará a partir da vida. Todos poderão captar sua mensagem. 

APRESENTAÇÃO NO TEMPLO: Para o judeu o próprio ato de nascer tem algo de 

expressivamente simbólico. Ao vir à luz, o novo ser é chamado a emergir do estado de 

dependência e servidão para o amplo espaço da vida autônoma e livre. É a imagem da 

memorável libertação do Egito que simbolicamente se repete. O próprio processo natural não 

independe da intervenção divina. Ele é, ao mesmo tempo, biológico e sagrado. Sob esta 

complexidade de significação, a tradição estabeleceu como ponto de partida o fato de haver Javé 

adquirido o direito de vida e de morte sobre todos os membros do povo de Israel. O 

reconhecimento oficial de tal fato se fazia através da apresentação da criança, pelos pais no 

Templo de Jerusalém. 

Outro ponto importante da apresentação no templo era o sacrifício de purificação da mãe: 

tratava-se de um imperativo de purificação ritual imposto à mulher que acabava de dar à luz. 

Fosse menino ou menina o fruto de suas entranhas, tivesse o parto sido do primeiro ou de um 

outro filho, em cada caso a mulher/mãe era considerada, perante a lei, impura durante 7 dias, no 

caso de menino, e 14 dias, sendo menina; e durante o período de mais 33 ou 66 dias 



respectivamente, não podia sair de casa nem tocar em coisas sagradas. Mas não parava aí o 

preceituário: vencidos os prazos estabelecidos, devia a mãe peregrinar até Jerusalém a fim de lá, 

diante da porta de Nicanor, entregar a oferta prescrita para o holocausto ou para o sacrifício pelo 

pecado ao sacerdote o qual, em seguido, a declarava novamente pura. Na ocasião, o holocausto 

preestabelecido consistia na oferta de um cordeiro de um ano; e o sacrifício pelo pecado 

executava-se com a oblação ou de uma rolinha. Se os pais eram deveras muito pobres e não 

podiam dispor de um cordeiro para o holocausto, que dobrassem a oferta do pombinho ou da 

rolinha. 

NO SEIO DE UMA FAMÍLIA JUDIA: Em Nazaré a família era tudo: lugar de nascimento, 

escola de vida e garantia de trabalho. Fora da família, o indivíduo fica sem  proteção nem 

segurança. Esta família não se reduzia ao pequeno lar formado pelos pais com seus filhos. 

Estendia-se a todo o clã familiar,  sob uma autoridade patriarcal e formado por todos os que se 

encontravam vinculados, em algum grau, por parentesco de sangue ou por matrimônio. 

Abandonar a família  era muito grave. Significava perder a vinculação com o grupo protetor e 

com o povoado. O indivíduo devia procurar outra “família” ou grupo. Por isso, deixar família de 

origem era uma decisão estranha e arriscada. No entanto, chegou um dia em que Jesus o fez. A 

ruptura com sua família marcou sua vida de profeta itinerante. 

SAMARITANOS: IRMÃOS-ADVERSÁRIOS: Samaritanos e judeus constituíam o povo 

hebreu que, conduzido por Moisés, fugiu da escravidão do Faraó ( Êxodo 13, 17-21), celebrou a 

Aliança no Sinai e entrou na “terra prometida” ( cf. Josué 3). Já na nova pátria, o povo de Israel 

se dividiu em dois. Surgiram o reino do Norte ( região de Samaria – samaritanos) e o reino do 

Sul ( região de Judá – judeus) . Esta separação, aconteceu porque tinham dois candidatos `a 

sucessão do trono do rei Salomão. Não houve entendimento e , em consequência, a unidade do 

Povo Eleito foi rompida.: havia agora dois reinos, dois tronos, dois tronos, dois templos, duas 

tradições religiosas. 

 Outro grande motivo da inimizade entre judeus e samaritanos, ocorreu em 722  a.C ( 

200 anos após a separação) o reino de Samaria foi completamente subjugado pela potência 

assíria. Grande parte da população mais influente foi deportada e substituída por colonos 

assírios. Formou-se então uma população mista entre hebreus e assírios. Em 587 aconteceu com 

o reino do Sul ( Judá) o mesmo que experimentara Samaria em 722: a deportação. Porém, agora, 

os deportados mantiveram-se, durante o exílio, sua fidelidade à etnia e a sua religião. Após 50 

anos de expatriação o povo de Judá retornou a sua terra. A população do norte ( samaritanos), já 

totalmente influenciada pela cultura e religião dos assírios, tentaram associar-se aos repatriados 

do sul ( judeus)  e reconstituir o verdadeiro Povo de Yahweh. Estes, por considerá-los impuros , 

rejeitaram-nos como pagãos.  

 

A LEI:  No tempo de Jesus, a vida inteira da comunidade judaica era presidida pela Lei de 

Moisés ( a Torá). A finalidade de toda a educação ministrada na família, na escola e na sinagoga 

era converter em “discípulos do Senhor”( Is 54,13), mediante o conhecimento e a prática da Lei, 

todo o povo de Israel. Para o judeu a Lei constituía a suprema expressão da vontade de Deus. 

Por isso em torno dela girava a vida individual e social de Israel. Devido à influência farisaica, 

todos estavam convencidos de que a submissão cega aos mandamentos de Deus era a essência 

da religião. A Lei privilégio e orgulho de Israel, constituía a barreira que o separava dos outros 

povos.  A Lei continha o chamado “código de santidade” ou de pureza, em virtude do qual, para 

manter a relação com Deus, era necessário precaver-se do contato com toda realidade 

considerada “impura”.  

OS POBRES: Embora o termo “pobre” nos evangelhos não se refira exclusivamente àqueles 

que eram economicamente despossuídos, certamente os inclui. Os pobres eram, em primeiro 



lugar, os  mendigos. Esses eram os doentes, cegos, os surdos-mudos, os coxos, os aleijados e os 

leprosos que tinham recorrido à mendicância porque não tinham possibilidade de ser 

empregados e não tinham parentes que pudessem ou quisessem sustentá-los.  

 Depois havia as viúvas e os órfãos: mulheres e crianças que não tinham quem as 

sustentassem, também não tinham, naquela sociedade, nenhum modo de ganhar a vida. 

Deveriam depender das esmolas de sociedades piedosas e do tesouro do Templo. 

 No geral, o sofrimento dos pobres não era privação e fome absolutas, exceto durante 

guerra ou falta generalizada de alimentos. Algumas vezes passavam fome e sede, mas, 

raramente morriam de fome. O principal sofrimento dos pobres era a vergonha e o desprezo. A 

pessoa realmente pobre, que depende dos outros e não tem ninguém que dependa dela, se 

encontra no último degrau da escala social. Não tem nem prestígio, nem honra. Quase que não é 

humana. 

A CONDIÇÃO DA MULHER:  Em princípio, a mulher não participava da vida pública. Pelo 

menos na cidade e, sobretudo, no meio de pessoas importantes, as mulheres só podiam aparecer 

cobertas com um véu. Um homem não devia olhar para uma mulher casada, nem cumprimentá-

la. Nos meios populares, na roça, estas normas quase não eram respeitadas. Contudo, mesmo na 

roça, um homem não falava a uma mulher estrangeira. 

Sob o aspecto religioso, a mulher não era igual ao homem. Estava sujeita a todas as 

proibições da Lei, a todo rigor da legislação civil e penal e, mesmo, à pena de morte. Mas, 

enquanto os homens deviam observar os mandamentos a serem cumpridos, em tempos 

determinados ( por exemplo: peregrinar a Jerusalém na Páscoa, Pentecostes e na festas das 

Tendas), as mulheres eram dispensadas desta obrigação . Elas não eram obrigadas  a aprender a 

Lei. Alguns mestres julgavam que era preferível queimar a Torá( Lei) que ensiná-la às 

mulheres. No templo, havia um adro ( lugar aberto ou fechado que fica diante do portal de uma 

igreja) reservado para as mulheres judias. E elas eram excluídas “nos dias de sua purificação”. 

Na sinagoga, na parte reservada ao serviço litúrgico, as mulheres ocupavam um espaço 

separado, por uma barreira, do lugar dos homens. Em nenhum caso, uma mulher tinha acesso à 

parte da sinagoga reservada para os escribas. Nos atos litúrgicos do templo, não impunham as 

mãos sobre as vítimas. À mesa, não pronunciavam a bênção . Seu testemunho não era válido, 

salvo em pequenos casos, em que se levava em conta até o testemunho do escravo pagão.  
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