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Jules Isaac. A transformação do desprezo em estima 

Maria Consuelo Cunha Campos 

“Mas será que você quer escrever um livro sobre a minha vida”? Um 
espantadíssimo Jules Isaac fez esta pergunta a um ex-aluno seu, o abade 
Toulat, jornalista e escritor, além de religioso, quando este visitou o antigo 
mestre para entrevistá-lo para um livro, Juifs mes frères., que ele, Toulat, 
estava escrevendo. O antigo discípulo crivou o velho mestre de questões 
sobre seu pioneiro trabalho, ao qual este estava consagrando as últimas 
décadas de sua vida, como precursor do diálogo inter-religioso judaico-
cristão. 

Sim, diria eu hoje, noutro século, noutro milênio, a Jules Isaac, se ele 
não houvesse falecido: realmente, eu gostaria muito de escrever-lhe, caro 
Jules, uma biografia à altura do que seu trabalho merece. Não o podendo 
fazer, fica, todavia, consignado o muito que aprendi com sua obra e, não 
menos, o quanto o admiro. 

Décadas após a promulgação da declaração conciliar Nostra Aetate, 
em 28 de outubro 1965, é especialmente oportuno relembrar, seja para os 
jovens de hoje, seja para os daquele tempo, uma outra data: 18 de setembro 
de 1960. Sem o que nela ocorreu – e poucos sabem disso – muito 
provavelmente não teríamos chegado a ter aquele texto do Vaticano II, 
considerado o fundador de uma nova atitude da Igreja Católica para com o 
povo judeu. 

Naquele longínquo mês de setembro, o Papa João XXIII confiou ao 
Cardeal Bea, um jesuíta, então titular do há pouco criado secretariado para a 
união dos cristãos, a preparação de um esquema conciliar relativo ao povo 
judeu. Passou-lhe às mãos um dossier, composto por 3 livros acerca das 
raízes cristãs do antissemitismo, bem como por um conjunto de 
proposições, visando à purificação da pedagogia cristã relativamente a seu 
antijudaísmo, fazendo-a passar deste desprezo ao apreço, à estima pelo 
povo judeu. 

O material fora entregue pessoalmente ao pontífice pelo próprio 
autor, Jules Isaac, historiador francês judeu. Após a perda da esposa e da 
filha durante a Segunda Guerra Mundial, ele encontrara força para 
transformar a dor pessoal por estas mortes e o luto coletivo, como israelita, 
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pelos demais 6 milhões de judeus exterminados, naquilo que ele mesmo 
denominaria “um livro veemente, nascido da mais dura provação”. 
Intitulou-o Jesus e Israel. 

Ao homenagear a abençoada memória deste pioneiro judeu do 
diálogo inter-religioso cristão-judaico, recordando-o para os que sabem 
quem ele foi e apresentando-o aos demais, compartilho seu objetivo: 
estimular mentes e corações cada vez mais numerosos a uma meditação que 
os impulsione a agir de modo a prosseguirmos transformando para melhor, 
as historicamente conturbadas relações entre cristãos e judeus, ao longo de 
dois milênios de história compartilhados por ambas as tradições. 

Nascido a 18 de novembro de 1877, Jules Isaac tanto marcou seu 
tempo como historiador e militante na luta contra o antissemitismo, quanto 
foi por ele, tragicamente, marcado. 

Em 1898, aos 21 anos, conhece Charles Péguy, através de quem viria 
a simpatizar com o socialismo e a engajar-se na luta pró-Dreyfus, em 
conformidade com sua paixão pela verdade dos fatos. 

O tristemente famoso episódio de antissemitismo na França, 
conhecido historicamente como o affair Dreyfus, constituiu injustiça 
clamorosa, para cuja reparação inclusive, atuou o escritor naturalista Émile 
Zola, com seu famoso manifesto “J’accuse”, em defesa da inocência do 
capitão judeu. 

Muitos anos depois, aquele ex-aluno de Isaac, nosso já mencionado 
abade, jornalista e escritor Jean Toulat, autor de livro seminal para as 
relações católico-judaicas, Juifs mes frères., relataria, num dos capítulos da 
obra, aquela visita-entrevista, que tanto surpreendeu o antigo mestre. 

Isaac referiu ao ex- aluno, na ocasião, as visitas de Péguy, a quem 
dedica seu livro homônimo, lançado em 1959, bem como mostrou-lhe o 
retrato da mãe de Péguy, pintado por sua falecida esposa. 

Ferido durante a Primeira Guerra Mundial, Jules experimentou, 
portanto, em sua própria carne, os horrores da tecnologia da modernidade 
direcionada à violência, à indústria bélica... Em 1922, poucos anos após o 
término do conflito, ele publicou o Paradoxo sobre a ciência homicida, seu 
manifesto pacifista e internacionalista. 
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Isaac inicia sua análise do trágico imbroglio em que a humanidade se 
debateu, com o advento de uma Primeira Guerra “mundial”, pela indicação 
da sua causa profunda: o mau uso da Ciência. Parodiando o 
Bereshit/Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escreve: “No princípio, há a 
Ciência”. 

Ao longo do período médio de uma existência humana, entre sessenta 
e oitenta anos, observa ele em seu artigo, a humanidade teria assistido a 
uma espantosa e inaudita transformação: a metade do século XIX teria, 
segundo Isaac, demarcado fronteiras temporais entre mudanças lentas e 
aceleradas, na história da humanidade. Enquanto até este marco elas teriam 
sido suaves, a partir de então desandaram a ocorrer numa velocidade 
inédita, transformando o ser humano num Ciclope ou num Titã. 

Montanhas e oceanos, desertos e todo o tipo de barreiras naturais 
teriam sido vencidos, no afã da conquista planetária, lançando o ser humano 
em nova busca, a da conquista do espaço. A máquina a vapor e a 
eletricidade teriam transformado o quotidiano e se constituído em motores 
do enriquecimento de nações. Um novo tipo de viajante, apressado, não 
aceitaria mais deslocar-se senão sob a égide do expresso, da rapidez, da 
velocidade. 

O telégrafo teria encurtado ao mínimo as distâncias para a 
comunicação e, como se isto ainda fosse pouco, o telefone as suprimiria (e 
Jules Isaac não chegou a conhecer a telefonia móvel...). Senhor das 
distâncias, como o chama nosso autor, o ser humano inventariaria seu 
domínio, por entre a superfície dos mares e a dos continentes, em demanda 
das profundezas submarinas e do espaço aéreo, medido, com as aeronaves, 
pelas dezenas de milhares de quilômetros, a velocidades espantosas... 

Historiador, como sabemos, Isaac manifesta, diferentemente de seus 
contemporâneos das hard science, antes inquietação do que júbilo face 
algumas das novas conquistas científicas. O dia 22 de abril de 1915, por 
volta das 17 horas, teria marcado, para ele, com uma espessa nuvem de 
vapores pesados, o momento da entrada em cena da ciência homicida 
naquele conflito. Estava inaugurada, pela Alemanha, com hora, dia, mês e 
ano, a guerra dos gases letais. 
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Ao escrever o seu “Paradoxo”, Isaac antecipava, pois, 24 anos antes 
da deflagração da Segunda Grande Guerra, os horrores de outros gases 
letais... 

Atento às complexas relações entre o contínuo avanço científico, 
podendo ser sempre direcionado à indústria bélica e uma efetiva e desejada 
paz duradoura entre as nações, ele se questiona, naquele início da década de 
20 do século passado, sobre as não menos intrincadas relações entre a 
indústria e a ciência, e sobre as possibilidades reais de algum mecanismo 
social de controle sobre estas, no que tange à utilização bélica. 

Como coautor, com Malet, de manuais escolares de História para 
alunos do curso médio, muito adotados no período entre as duas guerras 
mundiais, Jules Isaac tornou-se uma referência no ensino da disciplina, na 
França. Como o parceiro falecera no front da Primeira Guerra Mundial, em 
1915, Isaac teve de desincumbir-se sozinho da atualização da obra conjunta, 
de modo que ela continuasse atendendo aos novos programas escolares. 

Sua vida conhecerá, entretanto, um divisor de águas com a segunda 
grande guerra. Durante o regime de Vichy, contra o qual escreve um 
panfleto, Jules Isaac é perseguido, sua esposa e filha são mortas. Nestas 
circunstâncias dolorosas, terá início a 2ª etapa de sua vida, a de paladino 
daquilo que ficaria conhecido como uma pedagogia da estima, proposta por 
ele à Igreja Católica e às igrejas reformadas cristãs históricas em 
contraposição a uma pedagogia do desprezo, como antídoto para o veneno 
do antissemitismo. 

Iniciou seu livro em 1943, sentindo-se ameaçado, assolado, 
encurralado.Vamos encontrá-lo na primavera de 1944 escrevendo, 
escondido na cidadezinha de Levroux, no interior da França ocupada, sem 
qualquer acesso a fontes bibliográficas, a terceira parte de sua obra, 
intitulada Jesus e seu povo. Vamos reencontrá-lo em 1946, recém-
terminado, portanto, o conflito, publicando a primeira edição da obra, 
quando o mundo ainda estava profundamente impactado pelos horrores 
nazistas. 

Em 1948 – no mesmo ano da criação do Estado de Israel – Jules 
Isaac funda, com Edmond Fleg, a pioneira Amizade Judaico-Cristã , das 
muitas que fundaria na França. 
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Ao ser publicada nova edição francesa de seu livro, em 1959, iria 
juntar-se a seus leitores a menina católica brasileira que fui, então aluna de 
um colégio de irmãs dominicanas, com 11 anos de idade, cursando o 
primeiro ano ginasial. Nos anos 60, adolescente, as teses de Isaac 
exerceriam o mais profundo e duradouros dos impactos sobre mim, 
transformando-me na ativista do diálogo inter-religioso que eu viria a ser 
daí por diante. 

Falecido em 1963, dois anos antes da promulgação de Nostra Aetate, 
Jules Isaac não veria, portanto, o efeito que aquele seu dossier, entregue 
pessoalmente ao Papa João XXIII, viria a provocar na Igreja Católica em 
relação ao povo judeu. Algo, porém, começara a mudar, após quase dois 
mil anos, na história das relações católico-judaicas. 

Na Sexta-Feira Santa de 1959, havia sido supresso da solene Ação 
Litúrgica (pela primeira vez desde tempos imemoriais) o adjetivo 
“pérfidos” com o qual eram qualificados, até então, os judeus naquela prece 
católica. Era, portanto, a primeira vez que a oração não continha aquele 
libelo acusatório contra aqueles pelos quais a Igreja Católica rezava. Um 
pequeno passo – a eliminação de uma palavra, no bojo de uma reforma 
litúrgica – fora, sem dúvida dado. Ele também tinha o dedo de Isaac. A 
oração católica pelos judeus, na Sexta-Feira Santa, reformulada, passa a 
referir-se a eles, desde então, como o povo da aliança, ao qual Deus falou 
em primeiro lugar, explicitando, desta forma, o reconhecimento católico ao 
primeiro monoteísmo da História. 

O percurso desta reconciliação histórica até a promulgação do 
documento conciliar não seria, todavia, tranquilo, tendo, ao contrário, 
conhecido alto e baixos. 

O próprio Cardeal Bea, em seu livro A Igreja e o povo judeu, lançado 
no ano seguinte à declaração, relata uma retirada do chamado “esquema 
sobre o povo judeu” da agenda do concílio, onde tinha sido posto em pauta 
em junho de 1962, devido a protestos árabes contra a presença de 
representantes de organizações judaicas em Roma acompanhando esta 
colocação na ordem do dia conciliar. 

O esquema, todavia, regressaria à pauta de discussões por decisão 
expressa de João XXIII, transmitida ao próprio Cardeal Bea, tendo sido 
incluído, desta vez, no contexto mais amplo das relações do catolicismo 
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com as religiões não cristãs. Aí ele permaneceria até a votação final do 
texto da declaração conciliar. Reconhecendo profundo vínculo da Igreja 
com o povo judeu, o documento isentava-o da culpa a ele 
multimilenarmente atribuída pela paixão de Jesus e rechaçava uma 
apresentação negativa dos judeus na catequese cristã. 

Devo à generosidade da colega judia do diálogo inter-religioso, Anna 
Rosa Campagnano Bigozzi, a quem este trabalho é dedicado, o acesso ao 
relato do abade Toulat acerca da visita por ele feita a Jules Isaac, transcrito 
de seu livro Juifs mes frères. 

Na ocasião, o historiador falou também a seu antigo aluno sobre seus 
pais: a mãe, nascida em Strasbourg, de família da alta-burguesia local, e o 
pai, natural de Metz, filho e sobrinho de soldados. Resumiu, também, seu 
itinerário interior, o de inspetor geral da instrução pública francesa que não 
se ocupava de questões religiosas, senão históricas, e que se tinha por um 
cidadão francês como todos os demais, pioneiro do diálogo inter-religioso. 

O turning point na vida de Jules Isaac ocorreu, como sabemos, 
durante a promulgação das leis raciais pela República de Vichy. O regime 
colaboracionista de Pétain expulsa Isaac, com base nelas, de sua cátedra na 
Sorbonne. Herói da P Guerra, ferido em Verdun, o historiador judeu, até 
então uma glória nacional, como coautor dos manuais em que havia 
estudado a maior parte da população francesa, se vê impedido, como os 
demais judeus e os negros, de sair de uma França onde se tornava, 
entretanto, também impossível sobreviver... 

Refugia-se, com a família, primeiramente em Aix, junto a um 
condiscípulo de Péguy, o professor Bourilly. Escreve então Os Oligarcas, 
narrativa alegórica da queda de Atenas, através da qual critica sutilmente o 
que ele não pode fazer diretamente, os acontecimentos que se desenrolavam 
após a queda da França sob o jugo nazi. Aproxima-se do rabino Fleg, o 
mesmo com quem fundaria, depois da guerra, a primeira Amizade 
Hebraico-Cristã, conhece Maurice Blondel. 

É importante notar que aquele primeiro Jules Isaac não era, até então, 
absolutamente, um judeu praticante. Alheio a toda experiência religiosa 
pessoal, ele faz, todavia, em meio à perseguição aos judeus, sua própria 
experiência existencial com o judaísmo, naquilo que ele mesmo denomina a 
intimidade mais profunda de seu ser. 
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Começa a ler e reler as escrituras cristãs, por paradoxal que isto 
pareça; era, simplesmente, o que lhe caiu nas mãos, naquela cidadezinha da 
França ocupada, onde tudo quanto fosse judeu estava proscrito. Ele, 
tampouco, sabia hebraico, para ler o Tanach. Como historiador, entretanto, 
havia tido uma boa formação no grego antigo, o que lhe abriu as portas para 
a leitura dos evangelhos, em sua versão original. Foi então que fez, 
aparentemente ao acaso, a descoberta providencial, o fundamento que lhe 
iria impulsionar toda a ação posterior: detectou o que olhos cristãos 
habitualmente não viam, ao percorrerem, costumeiramente, as traduções 
vernáculas (por suas vez provenientes da Vulgata, a tradução latina feita por 
São Jerônimo) dos evangelhos, a saber um abismo entre o texto bíblico 
original e o ensino eclesial acerca dos judeus. 

Não sendo católico (e numa época em que o contato direto mesmo do 
leigo católico com a Bíblia não era, desde a Reforma, o que viria a ser após 
o Vaticano II), Isaac podia ter e estava, de fato, tendo naquele longínquo 
ano de 1942, um contato original, inaugural, com o texto da Escritura cristã. 
Isto o levou a compartilhar – escrevendo uma dúzia de páginas a respeito – 
com os interlocutores naquela circunstância possíveis, Blondel e um pastor 
evangélico, a sua descoberta. 

Neste ínterim, o filho de Jules Isaac, à época engajado na Resistência, 
logrando ultrapassar os Pirineus, em direção ao Norte da África, salva-se da 
perseguição nazista. Os demais familiares, exceto o próprio Isaac, então já 
refugiado em Berry, foram presos em Clermont-Ferrand. 

No novo refúgio, ele prossegue a escrita do que será seu livro 
seminal. Conhece e admira a obra do grande exegeta católico, Pe. Lagrange. 

Ao término da guerra, Isaac pode, enfim, retornar a Paris e reaver sua 
cátedra, embora, a esta altura, ele já tenha idade para aposentar-se. 
Perdendo a audição e sem ainda saber do paradeiro do restante da família 
que, como sabemos, caíra nas mãos da Gestapo, procura e obtém notícias: a 
esposa, ao ser deportada, como tantos outros judeus, para a Alemanha, 
conseguira escrever um brevíssimo bilhete destinado a ele, que agora 
finalmente lhe chega às mãos: “salva-te por tua obra”. 

Conhecendo o marido e antevendo a dor que lhe causariam aquelas 
mortes, deixou-lhe ela uma missão, que conseguiria mantê-lo vivo após a 
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dolorosa perda. Adoentado, acamado, Jules consegue terminar, nas piores 
condições físicas e emocionais, seu livro. 

Entrega o manuscrito à editora francesa Albin Michel, e o seu próprio 
corpo à mesa de cirurgia. Recuperado, prossegue, em 1947, seu 
empreendimento aproximando judeus e católicos. Ao rabino Edmond Fleg e 
a ele próprio soma-se Samy Lattès. Do lado católico, Henri Marrou, o Père 
Danielou e o abade Viellard, secretário do Bispado. Destas reuniões 
conjuntas surgiu a redação, por Isaac, dos famosos 18 pontos da reforma do 
ensino cristão concernente aos judeus. É então convidado a participar de 
uma conferência internacional judaico-cristã na Suíça, em Seelisberg, com 
setenta participantes provenientes de dezenove países. 

Isaac, integrando a comissão para o estudo da luta contra o 
antissemitismo no âmbito eclesial, submete aos demais membros do grupo 
– o rabino Kaplan, a srta. Davy, o Padre Démann e o pastor Freudenberg – 
aqueles 18 pontos, que, aprovados pelo grupo, passam a embasar um 
projeto elaborado, discutido e finalmente aprovado, sintetizado, desta vez, 
em 10 pontos sugeridos às igrejas cristãs em termos de medidas a serem 
tomadas para escoimar a sua pedagogia religiosa do desprezo para com os 
judeus, substituindo-o pela estima. 

Entre os gloriosos sucessos de 1948, vamos encontrar a criação da 
Amizade Judeu-Cristã da França, filiada ao International Council of 
Christians and Jews. As propostas de Isaac entusiasmam, neste fórum, os 
parceiros americanos, que sugerem apresenta- las ao Vaticano. De regresso 
à França, Isaac convoca o grão-rabino da França, Schwartz, mais o rabino 
Edmond Fleg e Léon Algazi. Os católicos Henri Marrou e Jacques Madaule 
se reúnem a eles, bem como os protestantes Lovsky e Jacques Martin e 
nasce, formalmente, a primeira Amizade. Vários deles, como vimos, 
haviam anteriormente participado das reuniões que elaboraram os 18 pontos 
iniciais. 

As Amizades se disseminam velozmente pela França, surgindo 
também em Aix, Marselha, Nimes, Montpellier, Lyon, Lille... Isaac vai à 
Roma, entabula conversações com clérigos, que o convencem quanto à 
viabilidade de uma audiência com o pontífice Pio XII. A entrevista se 
efetiva e, face a face com o Papa, Isaac pede-lhe a supressão daquele 
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adjetivo “pérfidos” até ali aplicado aos judeus nas preces católicas da ação 
litúrgica da Sexta-Feira Santa (Oração universal). 

Faz ver ao Santo Padre, além disso, o mal-estar entre os judeus 
também pelo fato de esta ser a única das preces da longa oração universal 
durante a qual a assembleia não se ajoelhava, como se os judeus, 
diferentemente dos demais segmentos da espécie humana pela qual os 
católicos também oravam (os demais cristãos, os demais monoteístas, etc) 
não valessem que os católicos se ajoelhassem diante de Deus para pedir por 
eles. 

O Papa pede a Isaac que lhe deixe seu dossier também e oferece-lhe 
uma medalha ao despedir-se, abençoando-o. 

A genuflexão foi restabelecida na oração universal, na liturgia da 
Sexta-Feira Santa, durante a prece pelos judeus e, como sabemos, a reforma 
litúrgica modificou também o próprio tom pejorativo e acusatório da antiga 
prece pelos irmãos mais velhos dos cristãos. 

Isaac centrou seu trabalho sobre os Evangelhos, embora tenha 
mencionado, de passagem, em seu livro Jesus e Israel, um outro texto da 
Bíblia cristã, a Carta de São Paulo aos Romanos, na qual se encontra 
importante ensino apostólico acerca das relações da Igreja, então nascente, 
com o povo judeu. 

Um de seus leitores, Jacques Ellul, enfrentou, anos depois, já falecido 
Jules Isaac, o desafio exegético daquela carta paulina, no que concerne aos 
capítulos que nela tratam das relações entre cristãos e judeus. 

Em seu livro de 1991, Ce Dieu injuste? Théologie chrétienne pour le 
peuple d’Israel, Ellul, leitor de Gènese de l’Antissémitisme, que Isaac 
publicara em 1956, prossegue o caminho aberto por este. 

Após a necessária série de negações encontradas no texto de Nostra 
Aetate – os judeus, como povo, não são culpados pela morte de Cristo nem 
devem ser apresentados no ensino cristão como amaldiçoados, etc – inicia-
se, também sobre o legado de Isaac, com Ellul e outros exegetas, a era das 
afirmações de uma nova teologia cristã sobre os judeus e sobre as relações 
entre estes e cristãos. Se o final do 2º milênio cristão assistiu àquela etapa 
inicial, ao turning point, possa esta década inicial do terceiro milênio 
presenciar à seguinte, quando uns e outros possamos, quais os lobos e 
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cordeiros dos tempos messiânicos, conviver em paz uns com os outros e 
mantendo cada qual a própria identidade. 

 
Maria Consuelo Cunha Campos 

Professora Adjunta de Literatura Brasileira – UERJ 
Membro do Diálogo Inter-religioso Católico-Judaico 
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Diálogo inter-religioso/diálogo católico-judaico.  

O eu-tu: o diálogo de um com o outro  

Mirian Garfinkel 

Introdução 

Século XXI, ano 2006. O cenário socioeconômico do planeta está 
longe de ser animador: mundialização, capitalismo selvagem, tráfico, 
dependência química, fundamentalismo, terrorismo e violência são, 
atualmente, o pano de fundo frequente para quem se propõe a refletir 
sobre a crise de nosso tempo. 

Mesmo identificando este quadro, pessoas de diferentes origens e 
credos encontram-se e promovem no Rio de Janeiro uma série de 
atividades, mobilizados por uma premissa básica: existem condições 
para o estabelecimento e o aprofundamento do diálogo inter-religioso, 
sem proselitismo, levando a que um número cada vez maior de pessoas 
desarme seus espíritos e desconstruam preconceitos, muitas vezes 
oriundos de falta de conhecimento e/ou noções erroneamente 
incorporadas ao seu modus-vivendi. 

Seus olhares e escutas são pautados nos ensinamentos da “Nostra 
Aetate”, do “Dabru Emet” e obras de pensadores como Jules Isaac, 
Martin Buber, Zigmunt Bauman, entre outros. Sua dinâmica remete a um 
exercício contínuo de diálogo, de pesquisa, de flexibiidade e de 
coerência, assemelhando-se suapráxis a um processo pedagógico. 
Entendem-se em um processo de educação continuada, re-alimentados 
pela premissa de que o EU não está em oposição ao TU, que a esfera do 
inter-humano é aquela do face a face, que se confirma através do 
reconhecimento e responsabilidade frente ao OUTRO. 

Institucionalmente, são identificados como pertencentes ao 
Diálogo Católico-Judaico e à Fraternidade Cristão-Judaica, com um 
histórico que remonta à Segunda Guerra Mundial e que tem o filósofo 
Jules Isaac e sua obra, Jesus e Israel, como referência. 

 




