
  

Os Evangelhos 
Jesus Cristo 

apresentação: Terry Eagleton

 
O pensador e crítico literário Terry Eagleton interpreta os quatro 
evangelhos canônicos à luz da instigante questão: poderia Jesus 
Cristo ser caracterizado como um revolucionário? Do ponto de vista 
da atuação civil, a resposta seria não. Mas, quando se leva em conta 
a tradição moral e religiosa de sua época, estaríamos diante de um 
progressista.  
 
Jesus não se opunha aos romanos com um tipo de ação que 
pudessem ser qualificada de antiimperialista. Nem teria sido 
crucificado por qualquer tipo de ato rebelde contra o poder 
instituído. Era contrário, porém, a algumas tradições judaicas: 
pregava a igualdade entre os sexos, a primazia das relações de 
afinidade ideológica sobre as de parentesco, a idéia de que todo 
alimento é puro, de que não há dia santificado que justifique a 
inação diante do sofrimento e da injustiça. Cristo demonstrava 
desdém pelas autoridades governantes de Israel e pelas leis 
judaicas, e tudo indica que foi condenado por insubordinação, e 
entregue aos poderes seculares como um perigo para a ordem 
pública.  
 
Assim, ao não propor a transformação da estrutura de poder com 
que se defrontava, Jesus seria menos revolucionário que Lênin e 
Trotski. Mas ele esperava que essa ordem fosse logo substituída por 
uma forma de existência mais aperfeiçoada em sua justiça, paz e 
fraternidade, de um modo inimaginável para os dois revolucionários 
russos. “Talvez então a resposta não seja que Jesus foi mais ou 
menos revolucionário, mas que foi, a um só tempo, mais e menos 
revolucionário que Lênin e Trotski”, conclui Eagleton. 
 
A série Revoluções apresenta textos clássicos escritos por figuras-
chave que estiveram no centro dos acontecimentos durante um 
período de insurreição. Cada livro é introduzido por um importante 
escritor radical contemporâneo, que mostra como essas palavras 
incendiárias ainda têm o poder de inspirar, provocar e talvez de 
incendiar novas revoluções. 
 
OS EVANGELISTAS 
MATEUS foi um dos 12 apóstolos de Cristo, assim como JOÃO, que 
participou da organização da primeira igreja na Palestina. MARCOS 
converteu-se ao cristianismo depois de ouvir são Pedro pregar em 
Jerusalém, tornando-se intérprete de suas palavras. LUCAS foi amigo 
e correligionário de são Paulo.  
 
TERRY EAGLETON, filósofo e crítico literário inglês, foi discípulo do 
crítico marxista Raymond Williams e integra o grupo de intelectuais 
britânicos conhecidos como Escola dos Estudos Culturais. É autor de 
inúmeras obras sobre a cultura contemporânea e tem diversos livros 
publicados no Brasil, entre eles As ilusões do pós-modernismo, 
lançado pela Zahar.
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