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A Bíblia hebraica no pensamento sociológico 

Renan Springer de Freitas 

Desde os escritos seminais de Max Weber, a sociologia da religião 
tem retratado a Bíblia Hebraica, especialmente o Deuteronômio, como a 
própria matriz do racionalismo ocidental, isto é, como a fonte da qual jorrou 
o ideal, inconcebível nas religiões asiáticas, de um indivíduo ativo – seja 
em um sentido religioso, referido ao além, seja em um sentido 
intramundano —, empenhado em descobrir as leis impessoais que regem o 
mundo para dessa forma dominá-lo.1 Por outro lado, entretanto, tem sido 
atribuída aos Salmos a promessa de um futuro no qual Israel prevaleceria 
sobre todas as outras nações, a qual, após a experiência do exílio 
babilônico, teria transformado os judeus em um “povo-pária”, auto-
segregado, ressentido, altamente ritualista, legalista, orientado por uma 
ética dual (isto é, com um padrão de comportamento em relação aos judeus 
e outro em relação aos gentios)2 e, como tal, incapaz de conferir uma 
dinâmica universalista ao racionalismo peculiar a seu próprio Livro 
sagrado. Nos marcos dessa concepção, a importância do Judaísmo antigo 
para a emergência do racionalismo ocidental estaria em um plano 
meramente negativo, isto é, em haver erradicado a magia e todas as formas 
irracionais de busca da salvação, preparando, dessa forma, o terreno para a 
emergência do Cristianismo. 

Em um livro intitulado The rise of Western Rationalism,3 o sociólogo 
alemão Wolfgang Schluchter resume o argumento weberiano da seguinte 
maneira. No princípio, por assim dizer, era a profecia hebraica pré-exílica. 
Esta introduziu a ideia de um Deus Criador transcendente, que estabeleceu 
uma ordem boa à qual todos os seres humanos deveriam se submeter. A 
partir daí, desse monoteísmo ético, a ação social pôde ser, pela primeira 
                                                 
1 M. Weber, The religion of India, New York: The Free Press, 1960, p.339 e 342. 
2 “Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros; para 
que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos, na terra a qual passas 
a possuir”. Deut. 20:23. É em passagens bíblicas como esta (como também nos escritos de 
Maimônides) que Weber se baseia para fazer seu argumento de que o monoteísmo ético da 
profecia bíblica transformou-se, nas mãos dos judeus, em um dualismo moral (Ensayos 
sobre sociologia de la religión, III, El Judaísmo Antiguo, Madri:Taurus, 1988, pp 365-388.). 
3 W. Schluchter, The rise of Westem Rationalism, Berkeley: University of California Press, 
1981. Publicado originalmente em alemão, em 1979. 
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vez, orientada pela noção de uma revolução política e social pretendida por 
Deus, e o mundo pôde ser compreendido como um fenômeno histórico 
destinado a ser substituído pela ordem divina. Esta ideia foi, sem dúvida, 
uma inovação decisiva no que diz respeito ao desenvolvimento da cultura 
ocidental. Entretanto, continua Schluchter, o fato de os judeus terem se 
transformado, após o exílio babilônico, em um “povo pária”, retirou dessa 
ideia sua dinâmica universalista.4 Nos marcos do arcabouço judaico, 
estabeleceu-se uma distinção entre os “do grupo” (um suposto “povo 
escolhido, a quem a doutrina bíblica estava preferencialmente endereçada) e 
os “de fora”. 

Mas o judaísmo não era tudo o que havia. Havia também, em claro 
contraste, a cultura intelectual helênica. Esta postulou a existência de uma 
ordem natural supradivina, à qual todos os homens e deuses deveriam 
igualmente se submeter. Dessa forma, a ação social pôde ser orientada pela 
ideia de uma ordem natural e justa, universalmente aplicável. Entretanto, a 
polis realizou tal ideia de uma forma muito limitada porque a vida religiosa 
permaneceu moldada pela religiosidade politeísta dos mistérios,5 em 
detrimento da emergência de um Deus “universal”. Contra este pano de 
fundo, a missão paulina aparece como um momento decisivo na evolução 
da ética ocidental.6 Com a ajuda da figura do Salvador, remissor dos 
pecados de todos os que creem em seu caráter divino e em sua missão 
messiânica, Paulo emancipou a vida cotidiana das prescrições rituais da 
Torá, que era a base de sustentação da segregação que os judeus haviam 
imposto a si próprios, rompendo, dessa forma, os limites impostos pelo 
monoteísmo ético judaico e, ao mesmo tempo, fornecendo uma nova base 
para a religiosidade helênica, ao colocar o sofrimento, a morte e a 
ressurreição do Salvador no contexto desse monoteísmo. 

Esta linha de argumentação dedica especial atenção à tese weberiana 
de que o processo de racionalização iniciado pela profecia hebraica foi 

                                                 
4 W. Schluchter, The Rise of Western Rationalism, p.152. 
5 Religiões de mistério são aquelas dotadas de um arcano, um corpo de sabedoria secreta 
acessível apenas aos que foram iniciados em seus segredos. 
6 A relação entre Paulo e as religiões de mistério é matéria de viva controvérsia. Weber, ao 
que me parece, minimiza o débito de Paulo para com as religiões de mistério. Uma excelente 
discussão sobre esta relação pode ser encontrada em Leo Baeck: Judaism and Christianity, 
New York: LBI, 1958. 
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emperrado pela ética dual do “povo pária” judeu e só não estancou de vez 
porque o “universalismo cognitivo” (isto é, a postulação de uma ordem 
“natural” a qual homens e deuses devem igualmente se submeter) peculiar à 
cultura helênica e, posteriormente, a síntese realizada pela doutrina paulina 
veio em seu socorro. Assim, o processo de racionalização da conduta 
humana só pôde seguir seu curso porque a missão paulina legou-nos algo 
que somente ela poderia nos legar: um monoteísmo ético potencialmente 
capaz de se universalizar. 

Tudo isto parece, à primeira vista, bastante razoável, mas, há toda 
uma literatura, anterior à publicação da obra de Schluchter, que golpeia 
seriamente os pilares de todo este edifício. Assim, em 1968, onze anos antes 
que o principal livro de Schluchter viesse a público pela primeira vez, 
Efraim Shmueli, um notável scholar em estudos judaicos, pronunciou-se da 
seguinte maneira a respeito da tese weberiana do judeu como “povo pária”: 

the “pariah people” concept became in Weber’s writing an all-
encompassing proposition, a static scheme, inadequate to cope with 
the historical wealth of the various systems and subsystems of Jewish 
culture. Thus, a general notion, commanding the wealth of the 
particulars of more than 2500 years from the times of the Babylonian 
exile until our generation, was imposed as an “ideal type category”. 
This monolithic concept applies to the realities of perhaps only one 
short period – the beginning of the emancipation period in Europe – 
but by fallacious misplaced abstraction it is extended to a vast variety 
of historical realities. (...) As a monolithic conceptualization of the 
various relationships between Jews and their environment, it is 
adequate in a very limited way, even in the countries of full 
emancipation. As an analysis of the entire history of the Jewish 
people it is totally inadequate.7 

Em um trabalho de 1962,8 outra scholar, Toni Oelsner, enfocou a 
discussão geral de Weber sobre o papel do judaísmo na emergência do 
moderno racionalismo econômico. Vou me permitir reproduzir duas 
passagens desse trabalho: 

                                                 
7 E. Shmueli, “The ‘Pariah-People’ and Its ‘Charismatic Leadership’. A Revaluation of 
Weber’s Ancient Judaism.” Proceedings of the American Academy of Jewish Research 36 
(1968): 167-247, pp.169. 
8 T. Oelsner, “The place of the Jews in Economic History as viewed by German Scholars”, 
Leo Baeck. 
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The idea that the Jews are the commercial people par excellence, that 
they fulfilled a particular function in the development of the Western 
world, has its long history, and is by no means of German origin. But 
it was left to three German economists, Wilhelm Roscher (1817-
1894), Werner Sombart (1863-1941), and Max Weber (1864-1920) 
to raise this idea, intertwined with legends and stereotypes, to the 
level of a scientific theory. (p.183) 

Roscher was the first of the leading economists to assign a definite 
economic preoccupation to the Jews, radically different from that of 
other groups, and which could be cast anew into sociological 
formulae. The notion of a historically determined Jewish occupation 
was epitomized by Max Weber in his concept of the Jewish pariah 
people – a position they supposedly assumed in the post-exile period, 
and even more definitely under the Pharisees, for ritualistic reasons – 
but unlike the Indian pariah cast after which the term is modelled – in 
a setting in which otherwise no castes, or separate religious-natural 
groups existed. In this assumption the set-up of the ancient world 
composed of multifarious peoples, living under foreign domination, 
each with their own ritualistic taboos is entirely ignored. (p.194) 

Esses excertos são apenas uma pequena amostra de um formidável 
corpus de comentários críticos, eruditos, à sociologia da religião de Max 
Weber, que Schluchter simplesmente ignorou.9 Se a ideia de um 
particularismo-legalista-judaico-vindo-a-ser-superado-pelo-universalismo-
paulino-cristão é tão crucial ao marco weberiano de referência dentro do 
qual Schluchter se move, e se a viabilidade desta ideia depende da 
viabilidade da tese do judeu como “povo pária”, orientado por uma ética 
dual, era de se esperar que Schluchter se incomodasse em debater com os 
eruditos que contestam esta tese. Por que Schluchter se furtou a tal debate? 
Por que ele se permitiu fazer, sem a menor cerimônia, já no fim dos anos 

                                                 
9 O corpus de comentários eruditos à sociologia da religião de Max Weber é imenso, mas 
cabe, desde já, mencionar: H. Liebeschutz, “Max Weber’s Historical Interpretation of 
Judaism”, Leo Baeck Institute, Year Book 9, pp.41-68, 1964; F. Raphaël, “Max Weber and 
Ancient Judaism”, Leo Baeck Institute Yearbook 18, 1973, pp.41-62. A. Momigliano, “A 
Note on Max Weber’s Definition of Judaism as a Pariah Religion.” History and Theory 19:3 
(1980): 313-18; G. Abraham, “Max Weber on ‘Jewish Rationalism’ and the Jewish 
Question”, Politics,Culture and Society 1(3):358-391, 1988 e, principalmente, D. Nirenberg, 
“The birth of the pariah: Jews, Christian dualism, and social science”, Social Research, 
70(1):201-236, 2003. 
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1970, como se ninguém jamais houvesse seriamente se pronunciado a 
respeito, referência a uma “comunidade judaica ligada por juramento que se 
transformou no povo pária judeu”?10 Não nos ocorre outra resposta senão a 
seguinte: porque tal debate só pode ser realizado em um terreno teológico e, 
em princípio, nenhum sociólogo acharia uma boa ideia permitir que uma 
reflexão sociológica deslizasse para tal terreno.11 Tendo em vista, 
entretanto, a correspondência de Weber com Harnack (veja-se a nota 11) 
receio que tal deslocamento seja inevitável. 

Seja como for, tendo ignorado todo esse corpus de comentários 
críticos, Schluchter pôde postular que enquanto a Bíblia hebraica 
limitou-se a instituir o que poderia ser chamado de um “reino da 
legalidade”, isto é, de uma ética pautada pela estrita importância de 
normas, o Novo Testamento, ao rechaçar o intelectualismo judaico, 
típico dos centros urbanos,12 realçando, no lugar, a importância da 
convicção supra-intelectual, instaurou o “reino da moralidade”, isto 

                                                 
10 “However, the transformation of the Judaic oath-bound community into the Jewish pariah 
people (...)”, Schluchter, op.cit., p.152. É interessante notar que R. Bendix, em seu clássico 
Max Weber: An Intelectual Portrait, de 1960, dedica um inteiro capítulo os escritos de 
Weber sobre o judaísmo antigo sem fazer nenhuma menção ao caráter de povo pária que 
Weber atribui aos judeus. Talvez estivesse ciente de que estaria fustigando uma verdadeira 
“casa de marimbondos”. 
11 Há, na verdade, uma notável exceção: ninguém menos que o próprio Max Weber. Weber 
debateu repetidamente no terreno teológico. Assim, eis o que se lê em um trabalho recente, 
cujo autor teve acesso à correspondência pessoal de Weber com o teólogo protestante Adolf 
von Harnack: “In later years, Weber repeatedly emphasized that for him the most important 
participants in the debate over The Protestant Ethic were the ‘experts’ in religious matters, 
the theologians. From them alone he expected a ‘fruitful and instructive critique’” (p.27, 
ênfase minha). Frieddch W. Graf, “The German Theological Sources and Protestant Church 
Politics”, in H. Lehman e G. Roth, Weber’s Protestant Ethic, Origins, Evidence, Contexts, 
Cambridge University Press, 1993. 
12 Seria conveniente reproduzir o argumento de Weber a esse respeito: “(...) o judeu 
estabeleceu como seu ideal ético (...) o intelectual que dedica a vida ao estudo dos textos 
sagrados e dos comentários (...). Foi exatamente esse traço intelectualista do genuíno 
judaísmo tardio, com sua preocupação com a erudição bíblica, que Jesus criticou. Sua crítica 
[foi motivada] pela natureza de sua fé e por sua maneira peculiar de obedecer à lei, ambas 
apropriadas a um artesão rural ou a um habitante de cidade pequena, e ambas constituindo a 
base da oposição de Jesus aos virtuosos do conhecimento da lei, os quais eram nascidos e 
criados no solo da polis de Jerusalém. Os membros desses círculos legalistas urbanos 
perguntavam ‘O que pode vir de bom para nós de Nazaré?’ – uma pergunta típica de 
qualquer habitante de cidade grande no mundo clássico”. M. Weber, The Sociology of 
Religion, London: Methuen & Co Ltd, English Translation, 1965, p.253. 
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é, de uma ética baseada em princípios abstratos internalizados.13 
Paulo, evidentemente, teria sido o grande arquiteto dessa transição. 
Weber descreve esta alegada transição em termos muito vivos. “Com 
a ajuda de uma dialética que somente um rabino poderia ter”. 

Ele afirma, Paulo, 

por onde passou, extirpou o que era mais peculiar à lei judaica, como 
também o que era mais eficiente nela, a saber, as normas com caráter 
de tabu e as promessas messiânicas únicas. Posto que esses tabus e 
essas promessas vinculavam toda a dignidade religiosa dos judeus à 
sua condição de povo pária, a ruptura efetivada por Paulo foi fatal em 
seus efeitos. Paulo efetuou esta ruptura postulando que as promessas 
messiânicas presentes nas escrituras judaicas haviam sido 
parcialmente cumpridas, e parcialmente abolidas, pelo nascimento de 
Cristo. De uma forma triunfal ele usou o argumento, de fato 
impressionante, de que os patriarcas de Israel, já bem antes que os 
tabus e promessas judaicas fossem tornados públicos, haviam vivido 
de acordo com a vontade divina e, graças à sua fé, que era a garantia 
da eleição por Deus, alcançado a bem-aventurança. A força que 
impulsionou o trabalho incomparável da missão de Paulo foi sua 
oferta, aos judeus, de um tremendo alívio, um alívio proporcionado 
pela consciência de ter escapado ao destino de pária. O judeu, a partir 
de agora, poderia ser um heleno para os helenos do mesmo modo que 
um judeu para os judeus (...) Esta foi a sensação apaixonada de 
liberdade trazida por Paulo. O judeu poderia realmente livrar-se das 
antigas promessas de seu Deus colocando sua fé no novo salvador, 
que se sentiu abandonado na cruz por aquele mesmo Deus. Várias 
consequências se seguiram deste rompimento das cadeias vigorosas 
que mantinham os judeus firmemente presos à sua condição de pária. 
Uma delas é o ódio terrível, suficientemente documentado, 
precisamente dos judeus da diáspora contra este homem (...) Em cada 
linha escrita por Paulo sentimos o júbilo contagiante de um homem 
que foi resgatado, com o sangue do Messias, da “escravidão” daquela 

                                                 
13 A tese de que a transição do Antigo para o Novo Testamento significou uma transição da 
“legalidade” para a “moralidade” foi defendida por W. Schluchter em The rise of wesrtem 
rationalism, citado, p.69, e em Rationalism, Religion and Domination, A Weberian 
Perspective, Berkeley: University of Columbia Press, 1989. Veja-se, especialmente, p.197 e 
seguintes. 
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lei sem esperança para a liberdade. A consequência mais ampla foi a 
possibilidade de uma missão cristã mundial.14 

Este longo excerto, que bem poderia ter sido escrito por um teólogo 
cristão do período patrístico, chama a atenção para o fato de ter o 
universalismo proposto por Paulo se definido em oposição a um suposto 
particularismo judaico e não a qualquer outra identidade. Por outro lado, ele 
sugere que faltou à Bíblia hebraica um alcance universal,15 isto é, que 
nenhuma “missão mundial” poderia ter sido iniciada a partir da pregação 
profética hebraica a não ser que algo como as missões de Paulo houvesse 
ocorrido. Trata-se de duas alegações que, por se acharem na base de todo o 
edifício sociológico weberiano, não podem prescindir de uma detida 
discussão. Passo, então, a empreender tal tarefa. Valho-me, para tanto, de 
um esplêndido artigo de David Niremberg, intitulado “The birth of the 
pariah: Jews, Christian dualism, and social science”.16 

Vimos, na citação acima, que Weber mostra grande admiração pelo 
universalismo de Paulo, o qual, supostamente, aparece de forma visível em 
pelo menos dois lugares da epístola aos Gálatas. Em 2:6: “Deus não aceita a 
parcialidade”17 e em 3:28: “não pode haver judeu nem grego; nem escravo 
nem liberto; nem homem nem mulher;porque todos vós sois um em Cristo 
Jesus”. Haveria, entretanto, algo de tão teologicamente revolucionário em 
tais versículos, como Weber dá a entender? Niremberg esclarece que não. 
Seria um equívoco, ele diz, pensar que o universalismo encerrado em 
passagens como as acima mencionadas pudesse trazer algo de 
substancialmente novo para os gentios de língua grega a quem Paulo se 
dirigia. Afinal, tal universalismo era subscrito por um dualismo filosófico 
(frequentemente chamado de neoplatônico) já amplamente difundido, o 
qual chamava a atenção para a existência de uma irmandade de espírito e 
enfatizava a superioridade do estado espiritual sobre as várias diferenças de 
corpo e de circunstância que marcam a carne dos seres humanos. Por outro 
lado, argumenta Niremberg, é surpreendente que Paulo viesse a defender 
seu universalismo contra um status particular que era até então quase que 

                                                 
14 M. Weber, The Sociology of Religion, citado, pp.259-60. 
15 Na verdade, Weber admite uma honrosa exceção. De acordo com ele, a pregação do autor 
anônimo do livro conhecido como Deutero-Isaias, tem um caráter universalista. 
16 Social Research, Spring 2003, 70(1):201-236. 
17 “God shows no partiality”. 
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inteiramente ignorado pela tradição filosófica grega. Nem a condição de 
homem ou mulher, nem a condição de liberto, mas somente o judaísmo 
servia como o alvo permanente de sua eloquência. Isto é claro mesmo na 
estrutura do celebrado capítulo 3, versículo 28, da epístola aos Gálatas, 
posto que o versículo seguinte diz: “e, se sois de Cristo, também sois 
descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa”. 

Tudo isto aponta para o fato de o universalismo de Paulo ter sido 
articulado no contexto e nos termos de uma luta pelo controle sobre o 
passado judaico. De todas as antinomias de identidade a partir das quais ele 
foi construído, foi somente a categoria de judeu, de descendente de Abraão 
– não as categorias de grego, escravo, mulher ou homem – que precisava se 
expandir para arranjar lugar para toda a humanidade. Na medida em que os 
judeus se recusaram a se desfazer de seus ancestrais, de sua linhagem e de 
sua identidade, eles se tornaram emblemáticos do particular, da aderência 
obstinada à condição da carne, inimigos do universalismo, do espírito e, 
mesmo, de Deus.18 

Se Weber superestimou a importância da pregação paulina, ele não 
obstante acertou ao sugerir que a posição de Paulo era motivada, pelo 
menos em parte, pela tensão entre dois objetivos: o de manter a relevância 
da promessa de Deus a Abraão (e, portanto, da Bíblia Hebraica) e o de 
estender esta promessa para além dos descendentes carnais de Abraão. 
Afinal, se tudo o que Paulo pretendesse fosse abandonar o Antigo 
Testamento, ou simplesmente condená-lo como falso – como pouco mais 
tarde o fariam tanto os marcionitas quanto os cristãos gnósticos –, o 
particularismo judaico não teria se tornado mais importante para os 
primeiros cristãos do que todo um conjunto de outras identidades étnicas 
que eles foram capazes de simplesmente ignorar como espiritualmente 
insignificantes. Mas como Paulo não o fez, a “questão judaica” tornou- se o 
problema chave da hermenêutica cristã e na elaboração da teologia e 
ontologia cristãs.19  

Embora este argumento pareça impecável, se fosse o caso de apontar 
alguém como fundamentalmente responsável pelo fato de a “questão 
judaica” ter se tornado o problema chave na elaboração da teologia cristã, 

                                                 
18 D. Niremberg, citado, p.210. 
19 D. Niremberg, citado, p.211. 
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penso que o nome a ser destacado não seria tanto Paulo, mas ao apologista 
patrístico Justino, o mártir. Em outras palavras, o “feito” que Weber atribui 
a Paulo, a saber, transformar a história dos judeus em uma história dos 
cristãos, talvez fosse mais apropriadamente atribuível a este teólogo, 
nascido na Palestina, que viveu entre os anos 100 e 165 da nossa era. 

É sabido que em meados do segundo século, o Cristianismo 
enfrentava ainda o problema de encontrar seu lugar no arcabouço religioso 
do Império. Ele necessitava de uma voz unânime, ou algo próximo disto, 
pois suas igrejas se achavam muito espalhadas, com seus bispos 
desfrutando de grande autonomia. O foco voltou-se, então, para Roma. 
Nesse cenário, irrompe a teologia de Marcião (85-159 E.C.), segundo a qual 
o Cristianismo só poderia ter sua própria identidade se cortasse todos os 
laços com os judeus, com suas Escrituras e com qualquer coisa 
remotamente relacionada com seu Deus da espada e da vingança. Valentino 
(105-165, aproximadamente), um líder cristão da Alexandria, no Egito, 
também se dirigiu a Roma, trazendo consigo um conjunto complexo de 
ideias gnósticas gregas que pudessem ser utilizadas para elaborar uma 
teologia cristã verdadeiramente diferente da judaica. O que era claro, 
entretanto, é que tanto para a mente romana quanto para a grega uma 
religião “nova” não era algo que merecesse muito crédito. Uma religião, 
para ter respeitabilidade e ser amplamente aceita tinha que ser antiga, tinha 
que estar enraizada no passado, preferencialmente em um passado remoto.20 
Em certo sentido, a falta de tal enraizamento tornou-se a pedra de toque do 
impulso cristão para “criar” um passado para si próprio, não só na acepção 
histórica do termo – a qual as Escrituras e lendas judaicas já haviam 
fornecido – mas, sobretudo, na acepção teológica, isto é, um passado cuja 
origem remontasse à própria mente de Deus. Justino foi o teólogo que 
apareceu para dar forma a esta noção teológica. Ele o fez na medida em que 
se empenhou em interpretar a história de Israel como a história do Deus dos 
cristãos; em mostrar que esta história conta como o épico cristão, e não 

                                                 
20 Isto se torna claro se tivermos em conta o empenho de Eusébio da Cesareia, em seu 
História Eclesiática, já no início do IV século, em argumentar sobre o caráter antigo da 
religião cristã. 
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como o épico de Israel, que apontava em direção ao estabelecimento de 
uma teocracia judaica em Jerusalém.21 

Justino empreendeu tal tarefa valendo-se da ideia de “logos”, a noção 
grega que se imiscuiu, quase que incidentalmente, no Evangelho segundo 
João, bem no início do segundo século. O “logos” de que falava este 
Evangelho revelava a “mente de Deus”; ademais, palavras similares a 
“logos” (“a mente de Deus”) estavam espalhadas por todas as escrituras 
hebraicas, a começar dos longínquos mitos da criação, presentes no 
Gênesis. Justino foi o primeiro a desenvolver a ideia de que Jesus estava no 
Antigo Testamento o tempo todo; de que, na verdade, as escrituras 
hebraicas versavam sobre Jesus. Tudo, então, que se fazia necessário, era 
encontrar todas as referências a Jesus – por mais escondidas ou veladas que 
estivessem – e segui-las até o final. As profecias hebraicas, Justino 
“descobriu”, não eram o que aparentavam; o que elas verdadeiramente 
faziam era anunciar a chegada de Jesus! A “palavra” de Deus que já se 
ouvia desde Abraão, Isaac e Jacó era, na verdade, a voz de Jesus. Nessa 
perspectiva, Marcião, com sua obstinada rejeição às escrituras hebraicas, 
era um obstáculo para o desenvolvimento da Igreja. Não se tratava, como 
ele supunha, de rejeitar o judaísmo, mas de rever a história judaica de tal 
forma que ela culminasse em Jesus, em vez de no estabelecimento de um 
estado judeu sediado em Jerusalém. Isto significava rearranjar o Antigo 
Testamento de forma que ele encerrasse com o livro de Malaquias e não 
com as Crônicas. Significava também criar uma teologia que sustentasse 
que o Deus e Pai de Cristo eram o mesmo “Deus” que havia tentado, em 
vão, conduzir o povo judeu por séculos.22 

Sugiro que esta teologia, constituída a partir do empenho dos 
teólogos do segundo século, notadamente de Justino, em transformar o 
passado judaico em um passado cristão, e desde Rosemary Ruether 
conhecida, pejorativamente, como “teologia da superação”, resulta ser algo 
como um arcabouço “meta-teórico” no interior do qual a discussão 

                                                 
21 Veja-se, a respeito, B. L. Mack, Who wrote the new testament? The making of the 
Christian myth. San Francisco, Harper, 1995, p.268, apud Webb, Joseph M., “In the midst of 
another revolution: from the old testament to the first testament”, Papers of the Annual 
Meeting of the Academy of Homiletics. Emmanuel College, Knox College, and Toronto 
School of Theology, Dec. 3-5, 1998. 
22 Burton Mack, citado. 
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sociológica sobre o papel da Bíblia Hebraica no processo de racionalização 
ocidental tem se dado desde os escritos seminais de Max Weber – como 
também sugiro que é nos marcos deste mesmo arcabouço que podemos 
compreender a profunda admiração de Weber pela missão paulina. Nos 
marcos de tal teologia, não é de surpreender que o pensamento sociológico 
tenha postulado a ocorrência de uma transição de um particularismo 
legalista judaico (que pregava a salvação pelas boas obras) a um 
universalismo antiintelectualista paulino (que pregava a salvação pela fé) e, 
mais que isto, visse essa transição como uma inequívoca guinada (turning 
point) no desenvolvimento da cultura ocidental. Seria, entretanto, legítimo 
estabelecer tal contraposição (entre particularismo legalista judaico e 
universalismo cristão, baseado na fé) e, a partir daí, postular a ocorrência de 
tal transição? 

Observe-se que esta é uma questão de natureza teológica muito mais 
do que propriamente sociológica. Se, ao estabelecer tal contraposição, 
Weber permitiu, ainda que involuntariamente, que sua sociologia deslizasse 
para o terreno da teologia, então é neste terreno que a discussão sobre a 
pertinência de sua teoria sobre o papel do judaísmo antigo no processo de 
racionalização ocidental deve se dar. Ora, nem mesmo os teólogos cristãos 
aceitam mais a referida contraposição. Passemos a palavra a um deles, o 
teólogo protestante Lloyd Gaston: 

A ab-rogação da Lei por Paulo é o que mais tem aborrecido não só os 
intérpretes judeus mas a quem quer que tenha algum conhecimento 
sobre o conceito de Torá nos escritos judaicos. Não é tanto a 
invectiva de Paulo o que incomoda, mas sua ignorância. Para quem 
compreende o judaísmo rabínico, os ataques de Paulo são não apenas 
injustos, mas totalmente fora de propósito. Os rabinos nunca falam 
da Torci como um meio de salvação, e quando falam de salvação, se 
é que o fazem, o modo da Torá, “que é a vossa vida” (Deut: 32:47), é 
esta salvação. O zelo ético dos rabinos torna-se ainda mais fervoroso 
em razão de acreditarem que os mandamentos expressam a vontade 
de Deus para o bem de Israel, mas eles jamais podem, por isto, ser 
tachados de legalistas. Fé e obras jamais podem ser vistos como 
opostos, pois cada um se tornaria sem sentido sem o outro. A lei não 
é sentida como um fardo (quando o é ela é modificada), e a frase 
característica é “o júbilo dos mandamentos”. Longe de ser um 
estímulo ao pecado, ou a maldição da condenação, a lei é o meio 
misericordioso de Deus ajudar as pessoas a superar seus “impulsos 
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malignos”. Não há qualquer indicação de que Paulo fosse ciente de 
que muitas das leis dizem respeito aos meios de arrependimento, os 
quais pressupõem o pecado humano, mas, em contrapartida, 
proclamam o perdão divino. É extremamente significativo que o 
conceito de arrependimento, tão central tanto para a teologia rabínica 
quanto para a doutrina de Jesus nunca ocorram em Paulo. Como G. 
F. Moore observou: “o fato de um judeu com os antecedentes de 
Paulo ignorar, e por implicação negar, a grande doutrina profética do 
judaísmo, a saber, que Deus, a partir do amor, livremente perdoa o 
pecador sinceramente penitente e o restaura para sua proteção, 
parece, de um ponto de vista judaico, inexplicável”.23 

Não se trata, evidentemente, de transformar Paulo em algo como um 
vilão da história, mas de lançar dúvidas sobre se teria sido mesmo seu 
“feito”, como Weber o asseverou, o ato de emancipar os judeus, a começar 
por si próprio, e os gentios das prescrições rituais da Torá. A acreditar em 
Flávio Josefo, não havia, na segunda metade do primeiro século, “uma 
única cidade grega ou bárbara, um único povo, em que o costume da 
observância do shabat não houvesse se difundido, ou em que não se desse 
atenção ao ritual de acender velas, aos dias de jejum e a muitas outras 
proibições a respeito de comida”.24 Weber, conforme vimos, imaginava os 
judeus como um povo fundamentalmente legalista, isto é, preocupado em 
saber que serviços prestar a Deus para merecer Sua aprovação. Este, 
entretanto, não era um problema para os judeus, que se viam sob a aliança 
do Sinai, mas para os gentios, que não se viam tutelados por aliança 
alguma. Para os judeus, “toda Israel teria uma parte no mundo do porvir” 
(MSanh 10:1). Entre os gentios, entretanto, havia muita dúvida sobre que 
obras prestar a Deus para merecer a salvação, e era a esses gentios 
“judaizantes”, isto é, a esses tementes a Deus que, por não saberem bem 
como se conduzir, adotavam algumas das práticas judaicas (como a 
circuncisão), que Paulo se dirigia. Se é o caso de identificar, como Weber o 
fez, o “feito” de Paulo, trata-se antes de saber qual era o problema que se 
colocava para ele. Como observa Gastou, certamente não era a salvação de 
seu próprio passado, nem a existência autêntica, nem mesmo a justificação 
do indivíduo pela fé, mas a legitimidade de incluir, nesta época, os gentios 

                                                 
23 Burton Mack, citado. 
24 L. Gaston, Paul and the Torá, Vancouver: University of British Columbia Press, 1987, pp 
18-19. 
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como membros plenos do povo de Deus.25 A Torá só poderia ter um alcance 
universal na medida em que pudesse apontar algum caminho por meio do 
qual tal inclusão pudesse se dar. 

Para Weber, entretanto, a única maneira de conferir à Torá um 
alcance universal seria purgá-la “de todos aqueles aspectos da ética imposta 
por ela que ritualmente caracterizam a posição especial dos judeus como 
um povo pária”.26 É um ponto controverso, entretanto, que esta fosse a 
posição de Paulo, a quem Weber atribui tal feito. Seja como for, cabe 
mencionar que não é esta a posição dos teólogos dos nossos dias. Refiro-me 
não a teólogos judeus, mas a um teólogo protestante como Lloyd Gaston, já 
citado textualmente, ou a uma teóloga católica como Rosemary Ruether, 
amplamente conhecida por cunhar a expressão “teologia da superação”, já 
mencionada. 

Em seu célebre Faith and fatricide, Ruether observa que enquanto o 
cisma entre particularismo e universalismo era um problema maior para a 
Igreja, o judaísmo já havia há muito encontrado uma solução?27 Colado no 
postulado fundamental “toda Israel tem uma parte no mundo do porvir” 
(MSanh 10:1) está o corolário referente aos “justos dentre as nações do 
mundo que têm uma parte no mundo do porvir” (TSanh 13:2 – R. Joshua, 
fim do primeiro século). Nessa perspectiva, é exatamente a perspectiva 
universalista de Israel que permite aos não judeus relacionar-se com Deus à 
sua própria maneira, que lhe autoriza ter sua maneira particular de 
relacionar-se com Ele através da aliança do Sinai. Para o judaísmo, não é 
possível relacionar-se com Deus à margem da Torá, e não há Torá à 
margem dos mandamentos, mas isto não significa que toda a humanidade 
devesse viver de acordo com os mesmos mandamentos. Nessa perspectiva, 
o alcance universal da Torá estaria em especificar os mandamentos aos 
quais todos devessem se submeter. Ela poderia fazê-lo? Nos marcos do 
arcabouço teológico cristão em que Weber se movia, sua resposta só 
poderia ser negativa. Até onde consigo perceber, para Weber, o único lugar 
em toda a Bíblia Hebraica no qual se pode vislumbrar algum, por assim 
dizer, “lampejo” de universalismo é no Deutero-Isaías.28 Ironicamente, 

                                                 
25 Ag. Ap 2.282, citado por L. Gaston, p.25. 
26 L. Gaston, citado, p.20. 
27 Ancient Judaism, p.4. 
28 Faith and fatricide, citado por L. Gaston p.23. 
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entretanto, muitos dos fariseus contemporâneos de Paulo, incluindo-se, 
talvez (este é um ponto muito controvertido entre os teólogos), ele próprio, 
não partilham dessa concepção. 

Conforme vimos, teólogos contemporâneos como Lloyd Gaston, e 
não tão contemporâneos como George Foot Moore, mostraram-se surpresos 
pelo fato de Paulo jamais fazer referência à doutrina judaica do 
arrependimento. Talvez, entretanto, esta lacuna não seja algo assim tão 
surpreendente se tivermos em conta que, como Paulo se dirigia 
fundamentalmente a uma audiência culturalmente grega, o que ele pregava 
podia ser baseado em uma parte da Torá que lidava exclusivamente com 
não judeus. Refiro-me às chamadas leis de Noé, que se encontram 
codificadas no Talmude.29 Alguns estudiosos sustentam que elas formavam 
o núcleo da doutrina de Paulo tal como revelada em suas epístolas.30 As leis 
de Noé são um conjunto muito simples de proibições: à idolatria, à 
blasfêmia, ao roubo, ao assassinato, à má conduta sexual e à crueldade com 
os animais, acrescidas de um mandamento segundo o qual se deveria 
estabelecer tribunais de justiça que assegurassem localmente a observação 
dessas proibições. Quem observava as Leis de Noé era chamado Ger 
Toshav. Um Ger Toshav poderia se converter plenamente ao Judaísmo se 
quisesse. Nesse caso, ele teria que seguir as 613 leis da Torá, mas tal 
conversão era desnecessária para a sua “salvação”, porque todo Ger Toshav 
era considerado um “justo” e, como tal, teria seu lugar assegurado no 
mundo do porvir. Muitos dos fariseus contemporâneos de Paulo já criam 
que qualquer gentio que pudesse guardar as sete leis de Noé seria salvo.31 
Nessa perspectiva, a Torá pode ser vista como tendo um alcance universal 
independentemente de ser transferida para os cristãos como seu próprio 
livro sagrado. Afinal, ao encerrar as leis de Noé, ela reservava um lugar 
para uma religiosidade sem restrições de laços étnicos ou nacionais. O que 
ela não fez, entretanto, foi estabelecer um arcabouço institucional que 
concedesse o poder religioso a um grupo restrito, mesmo porque isto 

                                                 
29 Ancient Judaism, especialmente p.371. 
30 Sanhedrin 56a-60b. 
31 Devo esta informação a um texto de autoria anônima, intitulado Christian Talmud, 
disponível em http://www.geocities.com/athens/parthenon/2787/ixcnine.html. Embora a 
autoria seja anônima, o Autor oferece a fonte, a obra do rabino alemão Jacob Emden (1697-
1776), e a informação em questão é consistente com as informações obtidas na 
Encyclopaedia Judaica, verbete: “Jewish Christian Sects”. 
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contrariaria a própria doutrina das Leis de Noé. A razão, aliás, para que o 
arcabouço dessas leis fosse tão “magro” (seis proibições muito simples 
mais a prescrição do estabelecimento de tribunais locais) é a de que, em 
seus marcos, o conceito de autoridade religiosa deixava de pertencer a 
alguma base institucionalizada e passava a ser posto nas mãos dos 
indivíduos. Por esta razão, ninguém, nem mesmo um rabino, poderia 
prescrever normas de conduta a, ou ter qualquer autoridade religiosa sobre, 
um Ger Toshav. 

Nota-se que este argumento envolve uma espinhosa discussão sobre 
as relações entre o judaísmo e o cristianismo. Entretanto, penso que a 
sociologia da religião dificilmente poderia se furtar a discussões de tal 
natureza, por mais espinhosas que se mostrem. 
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Da sinagoga ao parlamento: do santuário à nação. A 
historiografia judaica moderna em questão 

André Luis Prudêncio Sena 

A Diáspora judaica, iniciada no ano 70 da Era Comum, reflete-se 
também em uma determinada perspectiva do povo judeu sobre sua própria 
história. O próprio termo “diáspora” tem na língua hebraica, galut, uma 
denotação que se volta para o forçado abandono da origem, significando 
naquela língua literalmente exílio. Os aproximados dois mil anos de Galut 
foram também anos de um certo exílio na elaboração de um discurso 
histórico judaico autorreferente. 

Se é possível portanto, como deseja Charles-Olivier Carbonell, em 
sua obra Historiografia, falar em uma historiografia antiga, ou ainda em 
uma historiografia medieval europeia, seria árduo legitimar tal termo a 
partir de uma perspectiva judaica que antecedesse fins do século XVIII, e 
mais precisamente os anos vinte do século XIX. Portanto, eis aí o marco do 
início da moderna história judaica, e ipso facto de sua historiografia, sendo 
possível, se insistirmos em delimitar algum elemento historiográfico que 
lhe seja antecedente, remontarmos apenas a Flávio Josefo, historiador judeu 
do século I, e autor da importante obra História dos Hebreus, superada 
apenas pelos modernos historiadores judeus da romântica Alemanha 
oitocentista. 

Porém caberia talvez uma reflexão acerca dessa frustrante 
impossibilidade. Se compreendemos a historiografia como uma história 
do/sobre o discurso, como um texto do/sobre o texto,1 compreendemos 
ainda a sua crescente importância nos estudos históricos, apontando da 
mesma forma para os finais do século das Luzes, e início do período 
sonhador pelo qual consagrou-se a História como disciplina autônoma nos 
oitocentos. 

                                                 
1 “What is historiography? Nothing else than the history of the discourse – a written 
discourse, with claims to be truth – that people have built about the past; about their own 
past. For historiography is the best testimony, which we can have about lost cultures, and 
about our own culture (...) a society can never better reveal itself than when it projects 
behind it its own image.” 




