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Entre a cruz e a estrela  

Sérgio Margulies 

1. O homem espiritual 

O homem sapiens é também potencialmente um homem espiritual. 
Uma das características do homem sapiens é capacidade de conhecer e 
colocar o conhecimento à disposição do controle do meio que o circunda. O 
que o homem sapiens não conhece, investiga e busca aprender. No entanto, 
há muito que este homem sapiens desconhece sem dispor de instrumentos 
que permitam o conhecimento. Como admitir dimensões da vida e da 
existência que transcendem o seu domínio? As questões relativas à origem 
da vida e seu propósito não são respondidas pela biologia, física e outras 
ciências exatas. A filosofia pode formular estruturas de raciocínio que 
visam a inserir, num pensamento compreensível, o incompreensível. Busca, 
desta maneira, formatar intelectualmente – trazendo para o domínio do 
saber – os mistérios que transcendem este saber. Ainda assim, a origem, o 
destino e o propósito da vida permanecem na esfera do mistério, além de 
nossa completa compreensão. Aqui nasce o homem espiritual. O que não 
lhe é racionalmente compreensível e apreensível passa a ser domínio da 
espiritualidade. Uma área de domínio para saciar a necessidade de controlar 
é estabelecida, mesmo que seja uma área de aparente domínio do in-
dominável. Evita assim a desordem que o não domínio poderia provocar. O 
paradoxo é inevitável: cria-se uma esfera de domínio para acalentar a 
impossibilidade do que não se domina. É a esfera do sagrado e daquilo que 
é distante e inatingível, mas ao menos sabemos ao que remeter. 

Alguns pensadores1 diferenciam a espiritualidade da religião. 
Enquanto a primeira seria uma manifestação individual que reconhece o 
sagrado, mistério e o transcendente, a religião é o corpo que institucionaliza 
estes elementos. Na busca da excessiva institucionalização a religião pode 
se ver destituída da essência que a sustenta, ou seja, a espiritualidade. Isto 
acontece porque a instituição requer sua própria manutenção, ficando, deste 
modo, atrelada ao exercício do poder. Muitos dos embates entre os sistemas 

                                                 
1 Solomon, Robert; Espiritualidade para Céticos. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização 
Brasileira. 2003. 
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religiosos relacionam-se com a questão de qual instância institucional é a 
legítima guardiã da espiritualidade. Quando a formulação desta pergunta 
induz a uma resposta pautada pela atitude de desprezo a distintas 
manifestações espirituais e suas formas religiosas, a espiritualidade 
sucumbe à ânsia da supremacia e perde o propósito de exaltar o mistério e 
sagrado. O sistema religioso que emergiu da necessidade de criar uma 
esfera de domínio sobre o que é incontrolado não deve impor seu domínio 
sobre outros sistemas que igualmente visam a estabelecer suas esferas de 
domínio sobre o incontrolado. A expressão religiosa exalta ser(es)/força(s) 
suprema(s), mas uma específica expressão não deve impor a supremacia do 
ser(es)/força(s) que cultua(m) as distintas expressões, cultuam o mesmo 
ser/força ou outras forças. Mas como assim proceder diante da necessidade 
de demonstrar sua legitimidade e sua verdade? Este dilema está por trás de 
guerras religiosas, num dado momento, e do diálogo religioso em outra 
ocasião. 

2. Recriando o monoteísmo 

A Bíblia hebraica (Tanach) começa com a narrativa da criação do 
mundo que afirma a unicidade divina. Deus único é o Criador. Depois 
prossegue com a narrativa de Noé, através de quem Deus – único – 
estabelece um pacto com toda a humanidade. Assim, as Escrituras Sagradas 
estabelecem que o Deus único é o Deus de todos. Isto é aceito pelo 
judaísmo. A concepção universal da unicidade divina é permeada pela 
preocupação ética. Mas o que fazer quando esta concepção é rejeitada por 
outros que compõe parte deste todo humano? Esta questão é exposta 
quando o personagem bíblico Abrahão, diante do chamado divino, 
estabelece o monoteísmo e rejeita a idolatria. Isto significa que o Deus 
único – já revelado na Criação e no pacto com Noé – embora fosse de 
todos, por todos não era aceito. Corroborando este raciocínio, a literatura 
rabínica em sua interpretação do texto bíblico afirma que o monoteísmo não 
surge com Abrahão. O monoteísmo já existia, mas foi desmantelado em 
função dos conflitos sobre a “posse” deste Deus único. Um mesmo Deus 
era, supostamente, controlado por diversos segmentos ou grupos. Um único 
Deus ficou, portanto, fragmentado. Um único Deus tornou-se idolatrado, 
pois ídolo é o que cremos poder controlar. O pacto abraâmico é a rejeição à 
idolatria, seja dos vários deuses, seja do único Deus fragmentado. A missão 
de Abrahão é restabelecer o monoteísmo eliminando a idolatria. 
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O professor da Universidade hebraica de Jerusalém, Yehezkel 
Kaufmann (1889- 1963), esclarece que Abrahão não é representado como 
um fundador da religião monoteísta e sim como um elo da corrente de 
monoteísmo que remonta a Adão. Mas este monoteísmo depara-se com um 
politeísmo altamente desenvolvido:  

há [neste período bíblico] deus do céu e terra, da vida e amor, e 
fertilidade, da morte e destruição. Os deuses têm papéis específicos. 
Há deus da luz e escuridão, do trovão e do raio, do vento e da chuva, 
do fogo e da água, montanhas, fontes, rios e florestas têm seu deus 
também.2 

Uma grande parte da literatura bíblica é dedicada à batalha contra a 
idolatria, buscando expor o seu absurdo e desacreditá-la aos olhos de 
seus crentes... Os profetas ridicularizam a crença de que objetos 
inanimados sãos deuses... deuses que nascem e morrem, que 
procriam, que comem, bebem e dormem.3 

Não são deuses,4 pois produto do trabalho da mão do homem. 
Enquanto a idolatria torna deus produto do homem – deus é criatura e o 
homem seu criador – o monoteísmo abraâmico enfatiza que Deus é Criador 
e o homem, criatura. 

3. O novo monoteísmo 

De Abrahão até Moisés e depois na época dos juízes, seguindo-se 
pelo período dos reis, prosseguindo no exílio babilônico e no domínio 
helênico, a história judaica se caracteriza como uma luta de sobrevivência 
física e espiritual, através da qual não se assimila e não acata a imposição 
de elementos pagãos e idolátricos. Não foi diferente a partir do século I 
a.e.c com o domínio romano na Terra de Israel. O poder romano era 
sustentado no paganismo com adoração de ídolos e diversos deuses, 
inadmissível para o judaísmo. Em função da necessidade de lidar com o 
dominador assegurando tanto a sobrevivência física quanto espiritual, 
diversos grupos surgem dentro da comunidade judaica da Judeia – 
saduceus, fariseus, essênios, zelotes – com distintas proposições de como 

                                                 
2 Kaufman, Yehezkel. The Religion of Israel. Nova York, EUA: Schocken Books. 1972. 
3 Op.cit 
4 Aqui a letra d minúscula é proposital para caracterizar o elemento idolátrico. 
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estabelecer sua relação intra-comunitária e como lidar com o Império 
Romano. Este período é bastante complexo diante do conflito externo, isto 
é, judaísmo versus um poder político que abraça o paganismo e do conflito 
interno judaico em função das diferenças, muitas vezes inconciliáveis, entre 
os mencionados grupos. 

É neste quadro que surge o cristianismo. O termo cristianismo é 
oriundo da palavra grega (pronunciada cristos), que significa messias, 
ungido. O surgimento do cristianismo é atribuído às pregações de Jesus, 
tendo Jesus sido o messias ungido, Cristo, portanto. No entanto, Jesus era 
um judeu que viveu como tal neste turbulento período. Falava como judeu. 
A mensagem de Jesus não era um rompimento, e sim uma afirmação das 
inúmeras possibilidades judaicas de como perceber e lidar com distintas 
situações. Jesus, a nível histórico, viveu e morreu como judeu. Depois é que 
Jesus torna-se Cristo. Uma nova religião foi fundada. Não por ele, nem em 
sua época. Por seus seguidores, após sua vida. A nova religião – 
cristianismo – embora com conceitos diferentes do judaísmo, também era 
monoteísta. 

Se antes o conflito dava-se entre uma visão monoteísta – judaica – e 
as crenças pagãs, agora havia dois sistemas religiosos monoteístas. E de um 
mesmo e único Deus. 

O cristianismo para se afirmar como nova religião monoteísta tinha 
que diminuir o valor do judaísmo. Se assim não fizesse qual seria a 
justificativa para uma nova religião monoteísta? Desta maneira, o 
cristianismo que nasceu do judaísmo, rompe com ele. E rompe de modo 
visceral e agressivo. 

4. A ruptura e a acusação 

Os Evangelhos (livros do Novo Testamento) ao denegrirem os 
escribas, fariseus e saduceus (o judaísmo, portanto) são descritos como 
enganadores de Jesus. Os judeus são chamados de hipócritas e são 
categorizados como o povo que convocou Pôncio Pilatos (procurador 
romano na Judeia, 25 a.e.c – 36 e.c) para crucificar Jesus. Os judeus são 
responsabilizados pela morte de Jesus e sua crucificação. Sendo, para o 
cristianismo, Jesus filho de Deus, os judeus cometeram, dentro desta 
acusação, o deicídio. 
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O cristianismo elabora seu próprio texto sagrado – o Novo 
Testamento. A Bíblia Cristã incorpora o Velho e o Novo Testamento. Para 
o judaísmo não há Velho Testamento, pois o Novo não é canonizado. Para o 
cristianismo o Velho Testamento é suporte para o Novo. O Novo 
Testamento a fim de justificar sua existência separada do judaísmo faz, em 
várias passagens, referências negativas aos judeus e ao judaísmo. 

As narrativas dos Evangelhos representam a situação após a vida de 
Jesus mais do que a própria situação da época de Jesus em si. É importante 
diferenciar o Jesus histórico do teológico uma vez que os textos dos 
Evangelhos projetam o conflito de sua época e refletem a busca da 
afirmação cristã em relação ao judaísmo. 

O Evangelho de Marcos atribui aos sacerdotes e escribas a intenção 
de matar Jesus. Pilatos, por outro lado, é descrito como relutante na 
crucificação. Sobre os judeus recai a autoridade. O Evangelho de Lucas 
responsabiliza os judeus pela morte de Jesus. A inocência de Pilatos é 
enfatizada porque teria agido pela insistência dos judeus. No Evangelho de 
Mateus as autoridades romanas são vistas como relutantes em sentenciar 
Jesus enquanto as autoridades judaicas e o povo judeu são veementes na 
execução da condenação. No Evangelho de João a responsabilidade é 
colocada sobre os sacerdotes judeus (que deixaram de existir após a 
destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 e.c) e atribuída aos fariseus 
(que como grupo religioso deu origem à função rabínica). Pilatos não teria 
razão para executar Jesus e queria até libertá-lo. O inimigo é o judeu. E não 
o Império Romano. 

Em conclusão, os Evangelhos refletem a necessidade teológica do 
seu tempo de romper com o judaísmo sendo dissociada da questão histórica. 
Se o pano de fundo de suas narrativas fosse histórico, a culpa da 
crucificação de Jesus não poderia ser atribuída aos judeus. Os judeus não 
tinham este poder, tampouco este procedimento. Os romanos sim. A 
crucificação era o método romano. Inclusive muitos judeus foram vítimas 
deste método. Entre os anos de 64 e 66, 3.600 judeus foram crucificados. 

Jesus de Nazaré foi executado pelas autoridades romanas como um 
rebelde contra a suzeraneidade romana na Palestina. Na narrativa dos 
Evangelhos há uma clara tendência em mudar a responsabilidade dos 
romanos para os judeus representando a destruição de Jesus como o 
trabalho de líderes judeus [...] o fato crucial permanece incontestável 
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que a sentença fatal foi pronunciada pelo governador romano e sua 
execução realizada pelos oficiais romanos.5 

O professor do Hebrew Union College, Ellis Rivkin, propõe que a 
pergunta “quem matou Jesus?” deva ser reformulada para “o que matou 
Jesus?” Em suas palavras: 

Uma vez que a questão [quem crucificou Jesus?] é assim fraseada, 
instintivamente focamos nas pessoas responsáveis. E estas pessoas 
são vistas para serem, à exceção de Pôncio Pilatos, judeus. Mas deve 
nosso foco mudar da culpa sobre as pessoas para a responsabilidade 
do time, lugar e situação, [para] podermos ver o assunto sob um novo 
prisma.6 

Será então verificado que o sistema imperial romano matou Jesus. 
Era o único que tinha poder para tanto. 

Urge entender que os Evangelhos – como são em geral os textos que 
propõe novos sistemas – reconstroem um passado à luz de uma nova 
doutrina. No entanto, ao longo de séculos, o passado mitologicamente 
reconstruído fomentou o antissemitismo. 

5. A atitude persecutória 

A religião cristã tinha em comum com a judaica a proibição do culto 
ao imperador romano. Seus primeiros adeptos sofreram perseguições do 
poder romano, suas igrejas foram destruídas e seus escritos sagrados 
queimados. Numa transformação em que o inimigo de ontem passa a ser 
aliado de hoje, o cristianismo tornou-se a religião do império romano em 
325 e.c. 

O período da Idade Média na Europa cristã é trágico para o povo 
judeu que se viu perseguido e expulso de inúmeras terras. O antissemitismo 
era justificado pela acusação de assassinos de Cristo. Assim, o Papa 
Inocêncio III (1198-216) escreveu que a culpa dos judeus pela crucificação 
os consignou a uma servidão perpétua, e como Caim (da Bíblia) estavam 
destinados a serem andarilhos e fugitivos. Os livros do filósofo e 

                                                 
5 Bokser, Ben Zion. “Judaism and the Christian Predicament”. Nova York, EUA: Alfred 
Knopf. 1967. 
6 Rivkin, Ellis; “What Crucified Jesus?”. Nashville, EUA: Abingdon Press. 1984. 
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codificador da lei judaica Maimônides (1135-1204) foram considerados 
heréticos e queimados no ano de 1232. O Talmude, debate rabínico da lei 
judaica, editado no século V, foi condenado em debates públicos. No dia 6 
de junho de 1242 livros judaicos foram queimados. Foram vários os 
decretos contra os judeus, entre eles a proibição de ocupar cargos públicos 
(Sínodo de 535) e a imposição de guetos compulsórios (Sínodo de 1267). 

6. Quando o espírito sucumbe 

Volto às palavras de introdução sobre o homem sapiens e o homem 
espiritual. 

Afirmei que o homem sapiens torna-se um homem espiritual, pois a 
ansiedade do homem sapiens de controlar e dominar depara-se com o 
incontrolável, indominável, o mistério, e assim desenvolve uma dimensão 
espiritual que cria a esfera do sagrado para os elementos cuja força 
transcende sua capacidade de compreensão. O problema do ponto de vista 
ético é quando o homem sapiens esquece que é também um homem 
espiritual e coloca a espiritualidade como elemento do domínio. Nestes 
casos, a espiritualidade perde seu propósito e fica à mercê da ânsia de 
controle. Serve para o exercício do poder. O que não acata este poder é 
potencialmente ameaçador e deve ser modificado ou eventualmente 
eliminado. Os judeus deviam ser modificados através da conversão 
voluntária ou à força. Desta maneira agiu a Inquisição que não queria os 
corpos dos judeus, mas sim suas almas. E quando a alma judaica não se 
submetia à modificação ou traía a chance de conversão dada, ficava 
demonstrada sua impureza intrínseca devendo ser eliminada via os autos de 
fé. 

7. As ideias germinam 

O preconceito fomentado pelas mensagens antijudaicas no 
surgimento do cristianismo, acompanhado pelos editos e libelos 
antijudaicos no período medieval, propiciaram um fértil campo para a 
ideologia nazista. O historiador Raul Hilberg7 demonstra a similaridade 

                                                 
7 Hilberg, Raul; “The Destruction of the European Jews”. Chicago, EUA: Ouadrangle 
Books. 1967. 
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entre os editos e libelos medievais antijudaicos e a legislação antissemita 
nazista. Seguem apenas alguns exemplos. 

Lei Canônica Lei nazista 

Judeus e cristãos proibidos 
de comerem juntos 
(Sínodo de Elvira, 306) 

Judeus barrados dos vagões de 
refeição (30 de dezembro de 1939) 

Judeus impedidos de andarem 
nas ruas durante a semana da Páscoa  
(Sínodo de Orleans, 538) 

Judeus impedidos de estar nas ruas em 
certos dias (3 de dezembro de 1938) 

Queima de livros judaicos 
(Sínodo de Toledo, 681) Livros judaicos queimados 

Roupas dos judeus marcadas 
(1215) 

Roupas dos judeus marcadas (decreto 
de 1 de setembro de 1941) 

Proibida a construção de sinagogas  
(1222) 

Destruição de sinagogas (10 de 
novembro de 1938) 

Enquanto não causa única do Holocausto, a hostilidade contra o 
judaísmo e judeus foi uma condição que ajudou Hitler na mobilização da 
opinião pública.8 Assim, ainda que a legislação nazista antissemita fosse 
condenada pela Igreja, fica o alerta para as ideias implantadas: elas podem 
ressurgir. Uma vez lançadas, as ideias já não mais nos pertencem. 

Uma vez que “o holocausto é parte não tão somente da história 
judaica, mas também cristã”,9 a reconstrução de uma relação católico-
judaica requer a compreensão do Holocausto. Reconhecendo isto o Papa 
João Paulo II afirmou: “este é ainda o século do Shoa, a inumana e 
impiedosa tentativa de exterminar os judeus europeus.” 

8. Uma nova relação 

O impacto do Holocausto levou a Igreja a confrontar a questão do 
antissemitismo de modo mais firme, tendo sido decisivo para este propósito 
o trabalho de Jules Isaac (1877-1963), judeu francês, historiador e 
humanista, que perdeu grande parte de sua família na Segunda Guerra 

                                                 
8 Colaw, Ermerson em “When Jews and Christians Meet”. Albany, EUA: ed. Petuchowski, 
J.: State Univesity of New Press. 1988. 
9 McGarry, Michaet, em “Introduction to Jewish-Christian Relations”. Nova Jersey: eds. 
Shermins, M. e Zannoni, A.: Paulist Press. 1991. 
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Mundial. Buscando erradicar o preconceito que emanava das referências 
cristãs aos judeus, criou um grupo de diálogo inter-religioso e teve 
audiências com os Papa Pio XII e João XXIII. 

De fato, novas relações entre a Igreja Católica e o judaísmo foram 
forjadas através do Concílio Vaticano II e a Declaração Nostra Aetate no 
ano de 1965. Esta declaração reconhecia a ancestralidade judaica do 
cristianismo, não culpou os judeus como povo coletivamente responsável 
pela morte de Jesus e entendeu que o Jesus dos evangelhos e o Jesus 
histórico não são os mesmos. 

O papa João XXIII colocou: “a marca de Caim está sobre nossas 
testas. Através de séculos nosso irmão Abel jaz no sangue ou derramado 
nas lágrimas que nos causamos por esquecer o Teu amor”. Entre o Papa 
Inocêncio III, que acusou os judeus de Caim, e o Papa João XXIII, que 
assume a condição de Caim, uma história em que o preconceito abre espaço 
ao entendimento. 

9. Antigas pendências na nova relação 

Diz o texto da Nostra Aetate “se bem que os principais dos judeus, 
com seus seguidores, insistiram na morte de Cristo, aquilo contudo que se 
perpetrou na Sua Paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os 
judeus que então viviam, nem aos de hoje”. Apesar de esta declaração 
trazer um enorme avanço da relação entre a Igreja Católica e o judaísmo, 
carece de apontar a responsabilidade pela crucificação ao Império Romano, 
ponto básico de uma revisão histórica. 

A abertura de diálogo que foi possibilitada requer sua ampliação e 
isto exige romper com visão de que o judaísmo é valido somente pelo seu 
papel de antepassado e que o Velho Testamento é suporte para o Novo 
Testamento, sem validade por si só. Propõe o rabino David Ellenson, atual 
presidente do Hebrew Union College: “A Bíblia hebraica deve ser vista 
como mais do que um preâmbulo histórico para o Novo Testamento e o 
judaísmo considerado por si só”.10 

                                                 
10 Ellenson, David em “Three Faiths One God”. Nova York, EUA: Hick, J. e Meltzer, E., 
eds: State University of New Press. 1989. 
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10. Novas possibilidades na nova relação 

Pavimentar o caminho do diálogo inter-religioso pressupõe a 
possibilidade de expressar as diferenças de modo inequívoco mas 
respeitoso. As diferenças não devem ser causa de hostilidade. Cristianismo 
e judaísmo podem compartilhar o que têm em comum e “concordarem 
discordar”.11 

O filósofo Martin Buber (1878-1965) buscou destacar o potencial de 
proximidade, em que o comum seja valorizado e o diferente respeitado, 
exemplificando a concepção do Messias. Diz Buber que a Igreja tem como 
um de seus sustentáculos teológicos a vinda anterior de Jesus Cristo como 
redenção do homem dada por Deus. Esta crença é incompatível com a visão 
judaica da era messiânica que implica no fim das guerras e perseguições, o 
que ainda não ocorreu. Por outro lado, ambos acreditam no advento futuro 
do Messias ou era messiânica. Assim, enquanto judaísmo e cristianismo são 
pré-messianicamente divididos, ambos compartilham de uma visão pós-
messiânica. 

Respeitando as diferenças, sem utilizá-las para fermentar acusações, 
judeus e cristãos podem semear o que têm em comum. O rabino Abraham 
Heschel (1907-1972) indaga em tom de alerta: “O fato de que nossos 
conceitos de Deus sejam diferentes anula o que temos em comum: a 
imagem de Deus?”.12 

Cada sistema religioso tem suas crenças. Cada qual se julga detentor 
de uma verdade. Cada um acredita serem suas convicções legítimas. No 
passado a busca da afirmação da verdade e da confirmação da legitimidade 
gerou conflitos com terríveis consequências. A religião ficava esvaziada de 
espiritualidade. Atualmente uma trilha de compreensão pode e deve ser 
percorrida. Nesta trilha se estabelece uma comunicação que propicia o 
enriquecimento mútuo através do respeito. Não há mais o espaço “de 
convencer o outro de que ele está equivocado em relação ao que considera 
sagrado”.13 

                                                 
11 Bokser, Ben Zion, op.cit. 
12 Heschel, A.; “O Último dos Profetas”. São Paulo, Brasil: Manole. 2002 
13 Heschel, A.; op.cit. 
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A verdade que cada fé afirma é a sua verdade. A verdade não é 
exclusiva. O diálogo pressupõe viver a sua verdade e aceitar a verdade do 
outro. A verdade do outro é, para o outro, igualmente verdadeira tanto 
quanto a minha verdade é para mim, ainda que estas verdades difiram. 
Enquanto a discórdia é gerada pelo embate entre distintas verdades 
absolutas, o diálogo é fomentado pela aceitação da relatividade das 
verdades absolutas. Reconhecer o outro e a validade de sua distinta verdade 
é resgatar o sentido da espiritualidade, abrindo caminho para a genuína 
expressão do homem espiritual que nasce diante do temor ao mistério. 
Através do reconhecimento do outro o temor ao mistério passa a ser movido 
pela reverência. O reconhecimento do outro impõe uma impossibilidade à 
idolatria, pois idolátrico é ato de controlar, ou tentar controlar, as verdades e 
a fé. O reconhecimento do outro nos obrigada a perceber que não 
controlamos a expressão divina que neste outro brota. O rabino Irving 
Greenberg, presidente da Jewish Life Network, amplia a importância do 
diálogo inter-religioso ao conceituar o pacto do pluralismo de Deus: 
“pluralismo significa mais do que aceitar ou até mesmo afirmar o outro. É o 
reconhecimento das bênçãos na existência do outro, porque ele equilibra 
nossa própria posição”.14 

11. Os pactos 

Através de Noé, conforme relato bíblico, Deus fez um pacto com a 
humanidade e depois um pacto particular com Abrahão. Dentro do pacto 
abraâmico há o pacto com Moisés no Sinai e com Cristo na cruz.” Ao 
olharmos nosso pacto particular que também possamos lembrar: a) o 
particular é parte de algo mais abrangente, b) o abrangente requer o 
particular. Em nome da abrangência universal não devemos abandonar 
nosso pacto particular deixando de cultivar nossas tradições. Tampouco, em 
nome da nossa particularidade, devemos rejeitar a contribuição dos 
múltiplos pactos. Múltiplos pactos esperançosamente inseridos num pacto 
de pluralismo. No pacto do pluralismo que não dilui os particulares; ao 
contrário, anseia em preservá-los a fim de que a riqueza não seja subtraída. 

 
                                                 
14 Greenberg, Irving; “For the Sake of Heaven and Earth”. Filadélfia, EUA: The Jewish 
Publication Society. 2004. 
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12. O debate prossegue 

Se discordância houver de pontos levantados neste trabalho e 
posições assumidas – e acredito existirem – que sejam refutados dentro do 
pacto do pluralismo que deve mobilizar nossos propósitos. Que também 
seja considerada a relatividade das verdades que clamo como absolutas. 

 
Sérgio Margulies 

Formação em Psicologia 
Mestrado em Letras Hebraicas  

Ordenação rabínica 
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