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esus foi um revolucionário? É certo que ele circulava 
em companhia politicamente bastante suspeita. Um de 

seus companheiros, do círculo mais íntimo, era conhecido 
como Simão o zelote, pois pertencia à seita dos zelotes, mo-
vimento clandestino antiimperialista dedicado a expulsar 
os romanos da Palestina. A presença romana na provín-
cia não era em particular opressora: não havia centuriões 
em cada esquina. Em geral, Roma governou a Palestina de 
maneira autônoma, deixando a lei e a ordem do dia-a-dia 
nas mãos de sátrapas locais, leais ao imperador. Nenhuma 
instituição romana, legal, educacional ou religiosa, se im-
punha ao povo, e as suscetibilidades judaicas eram em geral 
respeitadas, pelo bem da paz e da estabilidade política. Na 
terra natal de Jesus, a Galiléia, não havia qualquer tipo de 
presença romana ofi cial, e, assim, é improvável que ele te-
nha crescido no colo de pais veladamente antiimperialistas. 
Qualquer soldado romano que Jesus possa ter visto, quan-
do criança, devia estar ali de licença, e não para oprimir o 
povo. Na Judéia, onde Jesus morreu, a presença romana era 
muito discreta.

Jesus Cristo

Terry eagleton apresenta

J



8   8   Os EvangelhosOs Evangelhos   

Mesmo assim, havia razões religiosas para que até o domínio indi-
reto da Palestina por um Estado pagão fosse contestado pelo povo elei-
to de Deus. Os zelotes queriam um Estado judeu purifi cado, tradicio-
nalista, teocrático, e fomentavam uma ideologia não muito diversa da 
que a al-Qaeda hoje professa. Quarenta anos depois da morte de Jesus, 
os zelotes se lançaram a uma insensata iniciativa aventureira contra as 
forças de ocupação que acabou deixando o templo de Jerusalém em 
ruínas. Além do militante Simão, dois outros discípulos, Tiago o Maior 
e João, recebem um epíteto (Filhos do Trovão) que, como suspeitam 
alguns estudiosos do Novo Testamento, também poderia ligá-los aos 
sediciosos. O cognome de Judas, Iscariotes, talvez derive de sua cidade 
natal; mas pode igualmente signifi car “homem da adaga”, o que suge-
re uma afi liação aos zelotes. Talvez Judas tenha vendido Jesus porque 
esperava que ele fosse um Lênin e fi cou amargamente desencantado 
quando compreendeu que não ia liderar o povo contra o poder co-
lonial romano. Ou talvez Judas simplesmente se tenha dado conta de 
que aquele mestre — que lhe pareceu masoquista — estava perdido, e 
afastou-se dele enquanto era tempo, com um pequeno lucro no bolso.

Simão Pedro, que era o braço direito de Jesus, parece ter porta-
do uma espada, coisa estranha para um pescador da Galiléia. E, em 
uma dada passagem, o próprio Jesus trata de verifi car que armas seus 
camaradas tinham em mãos. Para um observador ocasional, os en-
sinamentos de Jesus talvez soassem como o familiar palavreado ze-
lote. Podemos ter como certo que havia zelotes e outros dissidentes 
nas multidões que rodeavam Jesus, observando sua correção política. 
Trinta anos antes, um agitador conhecido como Judas o Galileu havia 
pregado a insurreição; trinta anos mais tarde, os zelotes lançariam sua 
desesperada rebelião contra Roma. O período em que Jesus viveu foi 
bem mais tranqüilo que qualquer desses momentos efêmeros de resis-
tência política; mas o anelo ardente pela libertação de Israel ainda iria 
alastrar-se em algumas regiões.

No entanto, não é provável que Jesus fi zesse parte da resistência 
contra o domínio romano. Uma coisa é certa: parece que ele acreditava 
que se deviam pagar impostos (“A César o que é de César...”), enquan-
to os zelotes, não. Além disso, ele estava em hostilidade aberta com os 
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fariseus, que eram, de alguma forma, a contrapartida teológica dos ze-
lotes. De fato, os fariseus foram a única seita que Jesus condenou ao in-
ferno, talvez para criar uma clara distinção entre os ensinamentos des-
tes e os seus próprios. Os fariseus, que eram muitas outras coisas além 
de legalistas e hipócritas, foram imerecidamente mal acolhidos pelos 
críticos da posteridade. Eles podiam ser severos em suas observâncias, 
mas os puristas essênios, a seita associada com os Manuscritos do Mar 
Morto, fazem com que os fariseus pareçam um bando de hippies. O 
Evangelho de Marcos sugere que os fariseus queriam matar Jesus por 
causa de suas boas ações, algo bastante improvável. Este argumento é 
enfraquecido, entre outras coisas, pelo fato de que a seita não parece ter 
desempenhado papel algum na prisão e execução de Jesus. Talvez eles 
o tivessem demasiadamente na conta de companheiro de viagem para 
fazer uma coisa dessas.

Tudo indica que os saduceus — a aristocracia clerical e laica de 
Jerusalém — se mostraram mais empenhados em assegurar a queda 
de Cristo. Eles integravam o status quo de forma bem diversa dos 
fariseus. Em geral, estes eram admirados e respeitados pelos outros 
judeus, por sua piedade. Sua ala liberal, a chamada escola de Hillel, 
provavelmente via com bons olhos os ensinamentos e atividades de 
Jesus, embora este último estivesse até à sua esquerda. Talvez Jesus 
pudesse ser teologicamente caracterizado como um fariseu liberal 
de esquerda, embora sua audaciosa declaração de que nenhum tipo de
comida era impuro possa haver causado uma séria desavença com o 
grupo. As crenças de Jesus na Ressurreição, no Juízo Final, na vinda 
do Messias e no Reino dos Céus eram doutrinas caracteristicamente 
farisaicas. Outra razão pela qual Jesus provavelmente não integra-
va o movimento dos zelotes é que seus discípulos não foram presos 
depois de sua execução. Caso se tratasse de rebeldes conhecidos, as 
forças de ocupação romanas quase certamente teriam entrado em 
ação para dar cabo deles. Pode ter havido uma pequena quantidade 
de militantes antiimperialistas entre os discípulos de Jesus, mas pa-
rece que as autoridades romanas tinham claro que o movimento por
ele liderado não tinha o propósito de derrubar o Estado. Não foi 
por isso que seu líder foi crucifi cado.
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Na verdade, o porquê de Jesus ter sido crucifi cado ainda é um mis-
tério. Decerto, não foi porque ele afi rmava ser o Filho de Deus. Jesus 
faz essa afi rmação nos Evangelhos apenas em uma passagem e por si-
nal soa implausível que o faça, na cena do julgamento, no Evangelho 
de Marcos; e Marcos tinha seu próprio machado político para afi ar. 
Mesmo que Jesus tivesse chamado a si mesmo Filho de Deus outras ve-
zes mais, não fi caria evidente o que ele estava querendo dizer com isso. 
Em um sentido do termo, não seria nada mais que afi rmar o óbvio. 
Todos os judeus eram fi lhos e fi lhas de Deus. Dizer isso não implica-
va que Jesus fosse super-humano. Israel era, coletivamente, o Filho de 
Deus. Jesus não estava ali para proclamar sua divindade perante todos, 
e mostrou-se sábio em não o fazer. Ele não realizava seus milagres para 
convencer aqueles à sua volta de que era Deus (na verdade, passou boa 
parte de seu tempo tentando escapar das multidões, e não a cortejá-
las), mas antes por razões simbólicas ou compassivas. Recusava-se a 
fazer o que se poderia chamar de milagres de autolegitimação, e fi cava 
nitidamente irritado quando lhe pediam que o fi zesse. 

Ainda sobre os milagres de Jesus, cabe observar que aqueles que 
liam sobre eles, logo que os Evangelhos foram escritos, não teriam 
aceitado a todos literalmente. Antes os considerariam narrativas de 
atos tomados de empréstimo a antigas fábulas, e que algumas vezes 
estavam ali a título de parábolas, e não de relatos históricos. O Novo 
Testamento não precisou esperar pelos liberais e revisionistas de hoje 
para ser lido alegórica ou metaforicamente. 

Tomado em um sentido mais literal, o título de “Filho de Deus” 
quase fatalmente teria resultado em que Jesus fosse, na hora, apedre-
jado até a morte, por blasfêmia, o que era, presume-se, um excelente 
motivo para que ele não fi zesse tal afi rmação. Chamar a si mesmo “Fi-
lho de Deus” talvez não constituísse uma blasfêmia em si, mas, no con-
texto dos ditos e atos de Jesus, muitos dos quais deveriam chocar seus 
inimigos como ditos e atos extraordinariamente arrogantes, haveria 
por certo de ser considerado assim. De qualquer modo, Jesus não pode 
ter acreditado que fosse Filho de Deus no sentido próprio da pala-
vra. Jeová não tem testículos. No entanto, Jesus parece ter encolerizado 
alguns judeus devotos, ao pretender uma intimidade peculiar com o 
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Deus a quem chama de seu Pai — intimidade tal que lhe conferia uma 
autoridade não mediada pelas instituições judaicas, nem mesmo pelas 
Escrituras. A primeira pessoa a chamá-lo de Filho de Deus depois de 
sua morte foi um soldado romano, ainda no monte Calvário — uma 
cena montada pelos evangelistas para defender o ponto de vista teo-
lógico de que o kerygma de Jesus, ou sua mensagem, estava destinado 
igualmente aos não-judeus. 

De fato, uma das poucas palavras ou frases do Novo Testamen-
to de que podemos estar razoavelmente seguros de ser ipsissima verba 
(suas próprias palavras) é o tratamento afetivo aramaico “Abba”, que 
Jesus usava repetidamente ao dirigir-se a Deus, e que, associado a “Pai”, 
signifi ca alguma coisa como “Pai querido”. Originalmente, era quase 
um diminutivo, como “Papai”. Soaria incomum demais, para não di-
zer ofensivo, que um judeu pio mostrasse tal intimidade com Jeová, 
assim como seria ofensivo para os escribas e fariseus que Jesus, impli-
citamente, pretendesse autoridade absoluta para seus ensinamentos. 
Em uma ou duas ocasiões, Jesus parece elevar-se acima de Moisés — e 
fazer pouco caso dele era, aos olhos dos judeus, quase tão hediondo 
como fazer pouco caso do próprio Deus. No entanto, Jesus revelava-
se cauteloso ao dizer, a um homem a quem curou, que seus pecados 
seriam perdoados, usando a voz passiva. “Eu perdôo teus pecados” cer-
tamente seria considerado uma blasfêmia que daria a seus adversários 
a munição que procuravam.

Jesus via a si mesmo como o Salvador do mundo? Grande parte 
do que ele é levado a dizer pelos evangelistas sugeriria isso, mas seu 
campo primário de referência era o judaísmo. Jesus provavelmente se 
via como o profeta escatológico vaticinado pelo Antigo Testamento, 
com uma missão exclusiva para Israel. É fato que Jesus exortou seus 
camaradas a pregarem a boa nova que trouxera apenas para a casa de 
Israel, um dito tão claramente contrário à prática da Igreja dos primei-
ros tempos que só por sorte não foi suprimido. Foi deixada para outros 
— para Paulo, em particular, o Apóstolo dos Gentios, tendo escrito 
antes que os evangelistas o fi zessem — a tarefa de evidenciar as impli-
cações mais universais da missão de Jesus, o que não quer dizer que ele 
não estivesse consciente delas. “Todo aquele que faz a vontade de meu 
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Pai que está nos Céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” não 
é apenas uma crítica da ideologia doméstica, mas também um repúdio 
ao particularismo judaico. Existe muito mais disso nos textos.

Só os romanos tinham o poder de executar, e eles não se interessa-
vam nas altercações ideológicas de seus súditos coloniais. Ou melhor, se 
interessavam por tais disputas arcanas apenas se elas ameaçassem gerar 
conseqüências políticas. Os romanos certamente entrariam em alerta se 
Jesus houvesse afi rmado ser o Messias, já que o Messias era visto sobre-
tudo como um líder político militante, que colocaria Israel de pé outra 
vez. Mas Jesus também não afi rmava ser o Messias, exceto em duas oca-
siões, ambas historicamente dúbias. E mesmo que o tenha feito, poderia 
não ter fi cado claro o que queria dizer com essa designação, uma vez que 
havia outros signifi cados para Messias, além de redentor político de Is-
rael. O termo também poderia ser interpretado em um sentido mais es-
piritual. Atribuir-se títulos como o de Messias não seria necessariamente 
considerado sedicioso. Usar um título para designar-se a si mesmo não 
constituiria em si uma ofensa política incriminadora. Nem seria blasfê-
mia, no sentido religioso, pois o Messias era, em geral, visto mais como 
humano do que como uma fi gura divina. 

Em todo caso, a idéia de que um carismático errante, com um 
bom número de seguidores, a maior parte deles desarmada, que não 
constituíam uma massa humana, pudesse destruir o templo ou derru-
bar o Estado era absurda, como aliás sabiam muito bem as autoridades 
judaicas e romanas. Havia milhares de guardas do templo, sem falar da 
guarnição romana.

Em geral, Jesus deixava a outros a tarefa de lhe aplicar rótulos, e 
raramente lhes dizia se estavam certos ou errados. Existem sinais, ao 
longo de todo o texto, de que ele deliberadamente fugia a qualquer 
forma de defi nição. Nenhum dos termos que usava parecia aplicar-se 
bem. O fato de que se tivesse mantido em silêncio quando o sumo sa-
cerdote, na audiência judicial ante o sinédrio, lhe perguntou quem era, 
certamente haveria de pesar, e muito, contra ele. Mostrar desdém pelas 
autoridades governantes de Israel já era sufi ciente, pelas leis judaicas, 
para que se aplicasse a pena de morte. O termo que Jesus por vezes usa-
va para designar a si mesmo — “Filho do Homem” — também é am-
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bíguo. Em um sentido, é simplesmente um circunlóquio da linguagem 
familiar do aramaico para evitar a excessiva repetição do pronome da 
primeira pessoa, mais ou menos como “este seu criado” em português. 
Também pode signifi car uma pessoa ou um ser humano. 

Ainda em outro sentido, pode referir-se a uma fi gura apocalíptica 
bem sombria do livro de Daniel; mas nem sempre fi ca claro se Jesus, 
ao usar o termo, estava falando de si mesmo ou de outra pessoa. Podia 
haver considerações de prudência em jogo nessa ambigüidade, assim 
como em sua recusa de chamar a si próprio Filho de Deus ou Messias. 
Talvez Jesus estivesse, algumas vezes, assinalando que era o profeta es-
catológico do livro de Daniel, enquanto em aparência não fazia mais 
que usar uma forma alternativa do pronome pessoal. Não temos como 
saber. Afora um ou dois exemplos menores, ninguém mais usa o título 
“Filho do Homem” para Jesus, e ele próprio quase sempre usava o ver-
bo da frase na terceira pessoa.

É provável que Jesus tenha terminado no Calvário por sua enorme 
popularidade entre um segmento dos pobres que invadiram Jerusalém 
em grande número para o feriado da Páscoa judaica, e que, sem dúvida, 
olharam para ele em busca de alguma vaga possibilidade de salvação 
do domínio romano. O apoio popular com que Jesus contava prova-
velmente não era de modo algum tão expressivo em termos de massas 
humanas como estabeleceram os evangelistas, e também menor que o 
de outros homens santos que o sucederam naquele primeiro século. As 
antigas avaliações do tamanho das multidões são notoriamente pou-
co confi áveis. Mesmo assim, havia uma expectativa geral de que Deus 
estivesse por fazer algo drástico. Para a teologia cristã, ele fez — só que 
acabou sendo uma ressurreição, não uma revolução. 

Algumas das pessoas comuns parecem ter saudado Jesus como seu 
rei durante sua carnavalesca entrada na cidade. Parecem tê-lo confun-
dido com o Messias davídico, o guerreiro mítico que havia de reparar a 
sorte de Israel e confundir seus inimigos. Isso pode ter criado o tipo de 
clima altamente infl amável, em uma capital já politicamente carregada 
de tensões, que alarmou os governantes judeus de Jerusalém. A Páscoa 
era uma notória oportunidade para os desordeiros. Temerosas de que 
a presença do pregador galileu na cidade pudesse ser a centelha de uma 
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insurreição, e de que esta, por sua vez, causasse uma reação militar vio-
lenta dos romanos, as autoridades trataram de jogá-lo na prisão. João 
Batista, o mentor de Jesus, provavelmente foi executado pela mesma 
razão. Se o sumo sacerdote não preservasse a ordem pública, o prefeito 
romano poderia intervir. Caifás, o sumo sacerdote da época, ao que 
tudo indica um homem decente, sem dúvida levava muito a sério sua 
obrigação de manter os dominadores imperialistas longe das costas de 
seu povo.

De acordo com a inscrição em sua cruz, Jesus parece ter sido exe-
cutado porque afi rmou ser o rei dos judeus, reivindicação que certa-
mente teria alarmado os romanos. Já vimos que não há evidência al-
guma nos Evangelhos de que ele tivesse qualquer pretensão à realeza. 
Mas o modo pelo qual entrou em Jerusalém pode ter engendrado tais 
suspeitas, juntamente, talvez, com as tipicamente obtusas interpreta-
ções de seus discípulos sobre suas observações a respeito do Reino. É 
provável que Jesus tenha feito certas observações privadamente, ou 
mesmo (apesar de sua usual prudência) em público, que poderiam ter 
sido usadas contra ele dessa forma. De fato, aí parece estar a questão 
que deu origem ao ato de traição de Judas. Afi nal, o quê exatamente 
Judas traiu? A traição não pode estar em que ele tenha feito saber, aos 
saduceus, que Jesus estava na cidade, pois é quase certo que estes últi-
mos já sabiam disso. Sem dúvida contavam com espiões para informá-
los dos movimentos do galileu. Parece mais provável que Judas lhes 
tenha fornecido as provas da sedição de seu mestre, que os saduceus 
puderam então temperar e servir num belo prato aos romanos.

Claro que alguns dos oponentes judeus de Jesus o consideravam o 
pseudoprofeta, impostor e falso mestre que estava destinado a aparecer 
nos últimos dias, e, portanto, sentiram que tinham excelentes razões 
para abatê-lo. O próprio Jesus pode ter visto a si mesmo como o ver-
dadeiro profeta dos últimos dias, outro papel antecipado pelo Antigo 
Testamento. Mas os Evangelhos não pretendem ser documentos psico-
lógicos. Eles não nos proporcionam muito acesso ao que Jesus acha-
va de si mesmo, supondo-se que Jesus tinha alguma idéia clara sobre 
quem ele verdadeiramente era. Mesmo assim, “Que imagem vocês têm 
de mim?” é o desafi o que Jesus implicitamente dirigia aos outros, que 
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o podiam considerar tanto um falso profeta como Filho de Deus. Essa 
dupla face confere a Jesus alguma coisa da ambigüidade do bode ex-
piatório tradicional, o pharmakós, a um só tempo abençoado e amal-
diçoado, reverenciado e aviltado. Quanto mais ele é “feito pecado” pelo 
nosso bem, mais santo se torna.

Pode ser que a violenta atuação de Jesus ao tentar limpar o templo 
dos vendilhões,* que beirava perigosamente a blasfêmia, tenha sido o 
sufi ciente para que seus adversários o pregassem na cruz. Reverência 
pelo templo era uma característica essencial do judaísmo, e um gol-
pe contra o templo signifi cava um golpe contra Israel. Além disso, as 
práticas de compra e venda contra as quais Jesus parece ter se voltado 
eram necessárias aos rituais que se cumpriam no templo e que eram 
encomendados pelo próprio Deus: interferir nessas transações poderia 
ser tomado como ofensa religiosa. Alguns estudiosos consideram que 
a atuação de Jesus era mais que sufi ciente por si mesma para justifi car 
sua prisão e execução. Os comerciantes do templo, em sua maior parte 
pró-romanos, eram em geral desprezados pelos judeus, e assim a mini-
demonstração de Jesus contra eles pode haver favorecido sua dimen-
são de herói popular, atiçando-se com isso os temores das autoridades 
judaicas. Os dirigentes do templo controlavam a moeda corrente e a 
economia de Israel, e o lugar era encarado, entre outras coisas, como 
um bastião da classe dominante.

Expulsar do templo os vendilhões não foi, porém, intentado como 
um gesto “anticapitalista”. Jesus sabia muito bem que os peregrinos 
não poderiam trazer de casa os animais para o sacrifício, por temor 
que fossem considerados impuros pelos sacerdotes que os inspeciona-
vam na chegada. Conseqüentemente, eles compravam uma pomba no 
próprio templo, e precisavam trocar dinheiro para isso. Jesus derrubou 
as mesas dos mercadores e dos vendedores de pombos, declarando que 
o lugar era um antro de ladrões. Mas hoje se considera que essas pala-
vras foram adicionadas depois. Para Jesus, provavelmente, sua atuação 
signifi cava a antecipação simbólica da destruição do templo, mais que 

* Na verdade, agentes de câmbio e vendedores de animais consagrados ao sacrifício. (N.T.)
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um desgosto pelo aviltamento do lugar sagrado. A parafernália da re-
ligião organizada deveria ser substituída por um templo alternativo, a 
saber, seu próprio corpo sacrifi cado e transfi gurado. 

Ele já havia criado problemas ao aparentemente ameaçar pôr abai-
xo o templo — embora essa missão estivesse reservada aos romanos, 
que o fi zeram 40 anos depois da morte de Jesus. Como o templo de 
Jerusalém poderia facilmente abrigar uma dúzia de campos de futebol, 
o fato de que ele fosse posto abaixo por um só homem não era decerto 
uma pequena façanha. Ao que parece, Jesus profetizou a destruição 
do templo, embora tenha se enganado ao dizer que não fi caria pedra 
sobre pedra. Segundo o princípio da contradição, pode-se dizer que as 
profecias não realizadas têm mais probabilidades de serem autênticas 
do que as que se realizam.

Não fi ca inteiramente claro quais eram as acusações contra Jesus. 
Os relatos dos Evangelhos sobre essa matéria são inconsistentes, e é 
possível que os próprios evangelistas estivessem tão inseguros em rela-
ção aos aspectos legais do caso quanto nós. Não foram, afi nal, testemu-
nhas oculares desses acontecimentos, como também não presenciaram 
qualquer outro episódio da vida de Jesus. Não estamos lidando com 
relatos de primeira mão. 

A impressão geral é que, em seu conjunto, aqueles que formavam 
a casta governante judaica estavam contra Jesus, mas não conseguiram 
encontrar motivos comuns para identifi car por que estavam contra. 
Com certeza, Jesus foi acusado de blasfêmia; na verdade, apresenta-
se Caifás no julgamento entregando seus paramentos em resposta às 
palavras ofensivas de Jesus: um gesto de horror e repugnância para um 
judeu do primeiro século, e por sinal expressamente proibido no Leví-
tico. Mas os romanos pouco haveriam de ligar para uma coisa dessas; 
de todo modo, executar alguém como pseudomestre ou pseudoprofeta 
era raríssimo nos dias em que Jesus viveu. Caifás, portanto, teve de in-
ventar alguma acusação que legitimasse a execução de Jesus aos olhos 
dos judeus e que soasse sufi cientemente alarmante aos romanos para 
estimulá-los a se desembaraçar dele. Protestar que ele afi rmava ser rei 
dos judeus, mesmo que não haja evidência de que Jesus tenha feito 
isso, era resolver precipitadamente o caso. Feito da maneira adequada, 
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isso poderia soar como blasfêmia para os judeus e como sedição para 
os romanos. Mas talvez fosse sufi ciente, para promover a crucifi cação 
de Jesus, fazer com que o procurador romano Pôncio Pilatos visse que 
aquele rebelde ocioso representava uma ameaça à lei e à ordem, naque-
las condições politicamente instáveis.

Nessas questões, os romanos nem sempre se deixavam levar pelo fl uxo 
dos acontecimentos, mas tudo indica que Pilatos tinha uma queda es-
pecial para crucifi car pessoas. Ele é apresentado nos Evangelhos como 
um liberal vacilante, com uma certa propensão para a metafísica. Mas 
conhecemos bastante bem seu registro histórico para saber que ele não 
era nada disso. Na verdade, foi um vice-rei notoriamente bruto, um 
preposto romano acusado de suborno e crueldade, de ordenar execu-
ções sem julgamento — e que acabou afastado com desonra. Ao que 
parece, crucifi cou indiscriminadamente, o que ajuda a explicar por que 
Jesus foi enviado de modo tão sumário à morte, embora não signifi -
casse uma óbvia ameaça ao Estado. Se Jesus tivesse vivido sob regime 
mais liberal, talvez tivesse escapado. Em todo caso, se fosse de fato um 
perigoso agitador político, surpreende que as autoridades — que não 
pouparam João Batista — o tivessem deixado sair vivo da Galiléia. 

Se os autores dos Evangelhos amenizam a vileza de Pilatos, ao 
mesmo tempo que carregam as tintas na responsabilidade dos judeus 
pela morte de Jesus, é porque a Igreja dos primeiros tempos tinha suas 
próprias razões para cultivar uma relação com as autoridades impe-
riais. Todos os Evangelhos evidenciam um impulso para incriminar 
os judeus e desculpar os romanos. A cena em que os judeus aceitam a 
responsabilidade pela morte de Jesus (“Que seu sangue caia sobre nos-
sa cabeça”) é um claro acréscimo feito pela Igreja dos primeiros dias. 
Esses documentos foram escritos em uma época (70-90 a.C.) na qual 
a fé cristã disseminava-se rapidamente entre os gentios, e, à luz disso, 
os autores dos Evangelhos deixavam à sombra certos traços de Jesus. 
Se ele não afi rmava inequivocamente que era o Messias, por exemplo, 
isso talvez se explicasse pelo fato de que essa noção seria ininteligível 
para os não-judeus. Tratava-se de uma idéia exclusivamente judaica. 




